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GİRİŞ 

I.MAHALL İ TARİH ARAŞTIRMALARININ ÖNEM İ 

Osmanlı Devleti üç kıtada altı yüz yıl hüküm sürmüş büyük bir devlettir. Bu 

devletin tarihi mirasıyla günümüze intikal eden birçok arşivi vardır. Böyle zengin bir 

kültür hazinesine sahip olmamız oldukça önemli olmasına rağmen arşiv kayıtlarımız 

yeterince incelenmeden Osmanlı’nın idari, siyasi ve sosyal tarihini tüm boyutlarıyla 

açıklamak imkansızdır.  

Mahalli tarih araştırmaları Osmanlı tarihinin siyasi, idari, mali, iktisadi, ticari, 

askeri, dini, kültürel, demografik vb. pek çok bakımdan bilinmeyen veya eksik kalan 

yönlerini aydınlatacak en temel, en güvenilir yoldur. Bu araştırmalar çoğaldıkça Türk 

tarihi de o oranda doğru olarak ortaya konulacak ve geliştirilecektir. 

Mahalli araştırmalarda kullanılan kaynaklar çok çeşitlidir. Bunlar içerisinde 

şer’iyye sicilleri, şehir tarihleri için faydası son yıllarda daha da anlaşılan bir kaynak 

olarak eşi bulunmaz bilgiler içermektedir1. 

II. ŞER‘İYYE SİCİLLER İ 

Mahkemenin bilgisi dahilinde tutulan, resmi statü taşıyan her türlü kayıtların 

toplanmış olduğu defterlere yaygın adıyla “şer‘iyye sicilleri”2 denildiği gibi “kadı 

defterleri”, “kadı sicilleri”, “mahkeme defterleri”, “sicil-i mahfuz”3 da denilmektedir. 

Şer‘iyye sicilleri ait oldukları mahallin o dönemdeki siyasi, idari, sosyal, 

kültürel, iktisadi durumunu ortaya koymaktadır. Mahkeme kararlarını ihtiva eden bu 

siciller her konuda şehir tarihçiliği açısından birinci derece kaynaktır4. 15. yüzyılın 

sonlarından başlayarak 20. yüzyılın ilk 20 yılına kadar devam eden sicillerin, hemen 

hemen Osmanlı Devleti beldelerinin tamamında, takriben 16×42 ebatında eni dar, 

                                                 

1 Özer Küpeli, “Şer‘iyye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyonkarahisar Tarihi İçin Önemi”, Taşpınar 
Sayı:3(Kasım 2001), s.54. 
2 Ahmet Akgündüz,Şer‘iyye Sicilleri, c.I, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 1988, s.12. 
3 Abdülaziz Bayındır, İslam Muhakeme Hukuku(Osmanlı Devri Uygulaması), İslami İlimler Araştırma Vakfı 
Yay., İstanbul 1986,s.1. 
4 Akgündüz, a.g.e., s.12. 
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boyu uzunca defterlere, şer‘i mahkemelere mahsus usül dahilinde yazıldığı 

görülmektedir5. 

Şer‘iyye sicillerinde kayda geçen belgeleri; merkezden hükümet ve devlet 

adamları tarafından gönderilen (hüküm, ferman, berat, buyruldu vs.) belgeler ve kadı 

tarafından düzenlenip kaydolunan, halkın meseleleri ve ihtiyaçları ile ilgili olan 

(ilam, hüccet, vakfiye, ahitname vs.)belgeler olmak üzere iki kısımda toplamak 

mümkündür 6. 

Şer‘iyye sicilleri merkezden gelen tezkereler, tahrirler, fermanlar, paşaların, 

veziriazamların, beylerbeyinin gönderdiği buyruldular, kadıların verdikleri i‘lâmlar, 

hüccetler, kaza, kasaba ve köylerde önemli gördükleri olaylar, verilen cezalar, miras 

paylaşımları, boşanma, evlenme kararları, tayin ve atamalar ve noter tasdik belgeleri 

gibi çok çeşitli konular içermektedir7. Bu bakımdan Osmanlı tarih araştırmacılarının 

mutlaka sicilleri incelemeleri gerekmektedir. Defterler görülüp incelenmediği 

takdirde verilen hükümlerin eksik kalacağı muhtemeldir. 

III. ŞER‘İYYE MAHKEMELER İ 

Osmanlı Devleti’nde fethedilen her idari merkeze bir kadı tayin edilerek adli 

teşkilat oluşturulmuştur. Kadıların şer‘i hükümlere göre yargılama yaptığı bu 

mahkeme teşkilatına şer‘iyye mahkemeleri adı verilmiştir. Şer‘iyye mahkemelerinin 

belirli bir yeri yoktur. Ancak bu, yargılamanın yapıldığı baki bir yerin olmadığı 

şeklinde düşünülmemelidir. Çünkü kadıların yargı işlerini rahat yürütebilecekleri ve 

ilgililerin ve her an kadıyı bulabilecekleri, mahkemenin itibarına yakışır bir yer 

bulunurdu. Bu ya kadının evinin bir köşesi, cami, mescid ya da medreselerin bir 

odası olurdu8. Mesela defterde yer alan “Şuhut Nahiyesi’nin Kayış Mahallesi’nden 

Hanefi-zâde Velüyiddin Hoca’nın misafir odasına varıp ‘akd-i meclis-i şer-i âli 

ettikde…” ifadesi ve yine bir başka belgede geçen “Karahisâr-ı Sâhib mahallatından 

                                                 

5 İsmail Hakkı Uuzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, T.T.K. Yay., Ankara 1984, s.109. 
6 Özer Küpeli, a.g.m., s. 54. 
7 Bayındır, a.g.e., s.1. 
8 Halil Cin – Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.I, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay.,Konya 1995, 
s.224. 
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Hacı Eyüp Mahallesi’nden Hamitlioğlu İsmail Ağa bin Hüseyin’in sakin olduğu 

menzile varıp, ‘akd-i meclis-i şer-i âli ettikde…” ifadeleri bunu doğrulamaktadır9.  

Şer‘i mahkemelerde kadı, nâib, kassâm, çavuş, mukayyid ve şuhudü’l-hal 

denilen kişiler görev almaktaydı. Kadı; çok geniş yetkileri bulunup yargı görevini ifa 

eden kişidir. Şer‘i hükümleri icra, şer‘iyye sicillerini yazma, veli ve vasisi olmayan 

küçükleri evlendirme, yetimlerin ve gaiblerin mallarını muhafaza etme, vasi ve 

vekilleri tayin veya azil etme, vakıfların muhasebatlarını denetleme, evlenme akdini 

icra etmekle görevliydi10.  

Nâib; kadılar adına çeşitli hizmetlerde görev yapan kişidir. Naib, herhangi bir 

şer‘i muameleye bakmak üzere kadı tarafından köylere gönderilebilirdi11.  

Kassâm; kadıların yardımcısı olarak kazalarda vefat etmiş kimselerin 

mallarını varisleri arasında pay eden memurdur. Kasamlar mirasla ilgili çıkan 

anlaşmazlıkları da çözerdi12. Terekelerden “resm-i kısmet” adı ile harç alınırdı. 

Tanzimattan sonra bu kurum kaldırılmıştır13.  

Çavuş; borçlunun malının satılarak borcunun ödenmesi, mahkemede alınan 

cezaların infazı gibi görevleri yerine getirirdi14.  

Mukayyid; mahkeme sonuçlarını sicillere yazma görevini yapan kişilerdir 15. 

Şuhudü’l-hal; yargılamayı gözlemci sıfatıyla izleyen görevlilerdir. Yargının 

denetimini sağladıkları gibi kadıya gelebilecek müdahaleleri de önlerlerdi16. 

Şeyhülislamlığa bağlı olan şer‘iyye mahkemeleri, 1914 yılında Adliye 

Nezareti’ne bağlanmıştır. Böylece mahalli idare yetkileri de olan kadıların bu 

                                                 

9 Bkz. A.Ş.S., 651/4,  651/22.  
10 İlber Ortaylı, “Kadı”, İ.A., c.XXIV, T.D.V. Yay., İstanbul 2001, s.65-71. 
11 Uzunçarşılı, a.g.e., s.117. 
12 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, T.T.K. Yay., Ankara 
1998, s.128. 
13 Cin ve Akgündüz, a.g.e., c.I, s.233. 
14 Cin ve Akgündüz, a.g.e., c.I, s.234. 
15 Ali Nazima-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügatı, T.D.K Yay., Ankara 2002, s.301. 
16 Hasan T. Fendoğlu, “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı, c.VI, Yeni Türkiye 
Yay., Ankara 1999, s.465. 
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yetkileri ellerinden alınmıştır. Ancak 1920 tarihli bir kararname ile şer‘iyye 

mahkemeleri 1837 yılında olduğu gibi tekrar şeyhülislamlığa bağlanmıştır. 8 Nisan 

1924 tarihli Mehâkim-i Şer‘iyye’nin ilgasına ve Mehâkimin Teşkilatı’na ait “Ahkâm-

ı Muadil Kanunu” ile şer‘iyye mahkemeleri kaldırılmıştır17. 

Şer‘iyye mahkemelerinin kapatılması ile birlikte yüzyıllarca tutularak kayda 

geçen bu siciller şer‘i mahkemelerin yerini alan adliye depolarında rafa kaldırılmıştır. 

Müzenin açılmasıyla birlikte Süleyman Gönçer’in gayretiyle müzeye devredilmiştir. 

Karahisâr-ı Sâhib sancağına ait H. 1044 (M. 1634) yılından H. 1340 (M. 1921-1922) 

yılına kadar 173 cilt şer‘iyye sicili müzeye devredilerek koruma altına alınmıştır18.  

IV.651 NUMARALI KARAH İSÂR-I SÂHİP ŞER‘İYYE SİCİLİ’NİN 

TANITIMI 

651 numaralı sicil defteri Karahisâr-ı Sâhib’in diğer sicilleri gibi 

Afyonkarahisar Müzesi’nde muhafaza edilmekte iken Ankara Milli Kütüphane’ye 

nakledilen 158 defterden biridir19. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin kurulmasıyla 

beraber AKÜ Tarih Bölümü’nce şer‘iyye sicillerinin tamamına ait mikrofilmler 

temin edilmiş ve bunlardan 71 defterin fotokopisi elde edilmiştir20. 

18×47 cm boyutundaki defterin sırtı kahverengi meşin, satıhları ebru 

mukavva ciltlidir. Defterin birkaç sayfasında farklı yazı çeşidine rastlanmıştır. 

Defterde silinti yerler bulunmakla birlikte bunlar genellikle sayfaların alt satırlarında 

yoğunluk kazanmaktadır. Yanlış yazılan yerlerin üzerinin çizildiği ya da bazı 

ilavelerin eklendiği görülmüştür. Okunamayan yerler (……) şeklinde belirtilmiş olup 

az da olsa okunuşu şüpheli görülen kelimelere (?) konulmuştur. 

Tez konumuz olan 651 no’lu Karahisâr-ı Sâhib Şer‘iyye Sicili 94 varak, yani 

188 sayfadan ibarettir. Defter, 29 Şevval 1336 (M. 7 Ağustos 1918) tarihli bir tereke 

hücceti ile başlamış, 23 Cumâde’l-ahire 1337 (M. 24 Şubat 1919) tarihli bir vekâlet 

hücceti ile sona ermiştir. Defterde 241 belge bulunup bunlardan 48’i tereke, 40’ı 

                                                 

17 Cin ve Akgündüz, a.g.e., c.I, s.236-239. 
18 Yusuf Ilgar, “Karahisâr-ı Sâhib Sancağı’nda Şer‘i Mahkeme Sicilleri ve Sicillerden Seçmeler”,2. 
Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyon Belediyesi Yay., Afyon 1991, s. 134. 
19 Akgündüz, a.g.e., s.83. 
20 Küpeli, a.g.m., s.57. 



 5 

verâset , 56’sı vesâyet, 41’i nafaka, 3’ü boşanma, 27’si vekalet, 16’sı satış izni, 4’ü 

vakıf, 2’si ise ihtida ile ilgilidir.  

Defterde bulunan belgeleri genel olarak hüccet ve i‘lâm olmak üzere iki grup 

altında toplamak mümkündür. 

Hüccet: Bir davayı ispat eden şahitlik, yemin veya yeminden imtina (nükûl) 

anlamına gelir. Şer‘iyye sicillerindeki anlamı ile hüccet hakimin hükmünü ihtiva 

etmeyen, taraflardan birinin ikrarıyla diğerinin tasdikini havi bulunan ve üzerinde 

bunu düzenleyen hakimin mührü ve imzası bulunan senet demektir21. 

Hakim huzurunda ikrar, takrir, akid, vasi tayini ve bir hususta izin verilmesi 

gibi hüküm içermeyen husular hakkındaki belgeler22 olan hüccetler, konularına göre 

nikah, talâk, mehir, nafaka, vasi tayini gibi kısımlara ayrılır23. Hüccetler, 

mahkemelerin noterlik çalışmalarının ürünüdür. İ‘lâmlardan farkı hakimin 

hükmünün olmamasıdır24. 

İ‘lâm: Lügatte, bir davanın mahkemece nasıl bir hüküm ve karara 

bağlandığını gösteren resmi vesika demektir25. Davacının davasını, dayandığı 

delilleri, davalının cevabını ve eğer müdafaa olmuşsa dayandığı delilleri ve sonuç 

bölümünde gerekçe olarak hakimin hükmünü ihtiva eder. Her i‘lâmda mutlaka 

kadının imzası, mührü, dava konusu, davalı ve davacının cevapları, kadının kararı ve 

tarih bulunur26. 

Defterdeki belgeler incelendiğinde bazen eski tarihli bir kararın daha sonraki 

yeni bir karardan sonra deftere işlendiği görülmüştür. Buna göre defterin pek de günü 

gününe ve düzenli tutulduğu söylenemez. Mesela 3 numaralı belge 21 Ramazan 

1336/30 Haziran 1918 tarihini taşırken 2 numaralı belge 17 Zi’l-kâde 1336/24 

                                                 

21 Bayındır, a.g.e., s.16. 
22 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.I-III, M.E.B. Yay., İstanbul 1983, 
s.607.  
23 Ahmet Akgündüz, “Şer‘i Mahkemeleri ve Şer‘iyye Sicilleri” Türkler, c.X, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, 
s.60-67. 
24 Bayındır, a.g.e., s.16. 
25 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Lügat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara 1996, s.426. 
26 Bayındır, a.g.e., s.10. 
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Ağustos 1918 tarihlidir. Bunun yanı sıra 152. belge ile 228. belge birbirinin aynıdır. 

Yani 152 numaralı belge iki kez aynı şekilde hiçbir değişiklik yapılmadan kayda 

geçmiştir. Ayrıca 765 sicil numaralı belgeden sonra gelen belgeye de dalgınlıkla 

olduğu muhtemel tekrar 765 sicil numarası verilmiştir. Bizim numaralandırdığımız 

84 no’lu belge ile 85 no’lu belgenin sicil numaraları aynıdır. Yine aynı hata ilerleyen 

sayfalarda tekrar edilip, 878 ve 905 sicil numaraları da ard arda gelen içerikleri farklı 

olan iki belgeye verilmiştir. Bunların dışında kalanlar sıra ile ve muntazam şekilde 

numaralandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DEFTERDE BULUNAN BELGELER İN ÖZETLER İ VE METN İN 

TRANSKRİPSİYONU 

1. DEFTERDE GEÇEN BELGELERİN ÖZETLER İ  

(Fi 29 L. Sene 1336 – Fi 23 C. Sene 1337) 

 

           BELGE NO:1  Fi 29 L. Sene 1336/ 7 Ağu.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Karaağaç Doğanlar Karyesi’nden vefat eden Hacı Ahmet 

oğlu Salih bin Süleyman bin Hacı Ahmet’in verâsetinin, eşleri Satı bint-i Hacı 

Mestan, Fatıma bint-i Osman ve Meryem bint-i diğer Osman ve annesi Ayşe bint-i 

Osman ile Satı’dan olan küçük kızı Ayşe Dudu, Zeliha ve Nesibe‘ye, Fatma’dan olan 

küçük oğlu İsmail’e, Meryem’den olan Halime küçük kızı Saliha’ya ait olduğu, Ayşe 

Dudu, Nesibe, Zeliha, Saliha ve İsmail’in yaşları küçük olması nedeniyle hisselerinin 

Eytâm Sandığında muhafazasına dair verilen, varisler arasında tereke taksimini 

gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:2 Fi 17 D. Sene 1336/24 Ağu. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Kayadibi Mahallesi’nden askerde iken 20 Haziran 1333 

tarihinde Fenerbahçe Hastanesi’nde vefat eden Cemal oğlu Süleyman bin Ahmet bin 

Ali’nin verâsetinin, eşi Fatma Hanım bint-i Süleyman ve küçük kızı Dudu ile küçük 

oğlu Hasan’a ait olduğu şahitlerinde onayı ile bunlardan başka varisi bulunmadığın-

dan, 24 hisse olan mirasın 3 hissesi Fatma Hanım’a, 7 hissesi Dudu’ya ve 14 

hissesinin de Hasan’a ait olundiuğuna dair i‘lam suretidir. 

           BELGE NO:3 Fi 21 N. Sene 1336 / 30 Haz. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Şuhud Nahiyesi’nin Kayış Mahallesi’nden Hacı Cafer 

oğlu müteveffa Hacı Veli’nin veresesinden kardeşleri Fatma bint-i müteveffa Hacı 

Cafer ile Hacı Cafer bin müteveffa Hacı Cafer,kardeşi Hacı Veli’den miras 

hisselerinden dolayı, bunlara el koyanlar ve talep edenlerle ilgili olarak leh ve 

aleyhlerinde açılmış veya bundan sonra açılacak olan tüm davalarda İsmail Bey’in 

umumi vekil tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:4 Fi 2 D.Sene 1336 / 9 Ağu 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Şuhud Nahiyesi’nin Kayış Mahallesi’nden Cafer oğlu 

müteveffa Cafer kerimeleri Ayşe ve Zeynep ile vefat eden kızı Raziye’nin kızları 

Emine ve Fatma ile oğlu Halil mahkemeye müracaatında, leh ve aleyhlerinde açılmış 

veya bundan sonra açılacak olan tüm davalarda İsmail Hakkı ve refiki Savran Hayri 

Efendilerin umumi vekil tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir.  

           BELGE NO:5 Fi D.Sene 1336 / 9 Ağu 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Şuhud Nahiyesi’nin Kayış Mahallesi’nden vefat eden  

Hacı Cafer oğlu müteveffa Hacı Veli’nin eşi İsmihan bint-i müteveffa Hacı Ahmet 

Efendi mahkemeye müracaatında eşinden kalan mirastan dolayı, bunlara el koyanlar 

ve talep edenlerle ilgili olarak leh ve aleyhlerinde açılmış veya bundan sonra açılacak 

olan tüm davalarda İsmail Hakkı ve refiki Savran Hayri Efendilerin umumi vekil 

tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir.  

           BELGE NO:6 Fi C. Sene 1336 / 28 Mar. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Alioğlu Mahallesi’nden vefat eden  Na‘lid Hacı Ali 

oğlu Mehmed bin Hacı Ali’nin çocukları Fatma ve Kazım’ın vasileri Nimet Hatun 

bint-i Abdullah’ın nafakaya şiddetle muhtaç olmalarından çocukların babalarından 

miras Eytâm Sandığında muhafaza edilen 4500 guruş akçelerine mukabil her birine 

30’ar guruştan toplam 60 guruş nafaka verilmesine  ve Nimet Hatun ‘a bu hususta 

izin verildiğine dair nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:7 Fi 27 Ş. Sene 1336 / 5 Haz. 1918  

           Karahisâr-i Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Mukayyid-zâde 

Hacı Ata Efendi’nin verâsetinin eşi Hasibe Hanım, annesi Nazike Hanım,Hasibe’den 

olan büyük oğlu Hulusi ve küçük oğlu Ömer ,kendinden önce vefat eden eşi 

Afife’den olan büyük kızları Şemsi ve Hayriye ,büyük oğlu Mehmed’e ait olduğu 

ancak annesi Nazike’nin vefatıyla verâsetinin kızı Ayşe ile oğlu Cemil 

Efendi’ye,Cemil Efendi’ninde vefatıyla verâsetinin eşi iiRasime Hanım ile çocukları 

Hikmet ve Kadir’e,Şemsi’nin de vefatıyla verâsetinin eşi Bekir Efendi ile çocukları 

İsa ve İsmail’e ait olduğu tespit edilmiş, Hasibe Hanım, Rasime Hanım, Bekir Efendi 

küçük çocuklarının Ayşe Hanım ise mecnun Mehmed’in işlerini yürütmek için vasi 
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tayin edilmiş olup Hacı Ata Efendi’den kendilerine intikal eden evi,çocukların ve 

mecnun Mehmed’in hisselerine karşılık gelen meblağın Eytâm Sandığı’na teslimi 

şartıyla satışa çıkarmak için Vasıf  Efendi’nin vekil tayin edildiğine dair vekâlet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NOi:8 Fi 19 D. Sene 1336 / 26 Ağu.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Deper Karyesi’nden vefat eden  Salih oğlu Mehmed bin 

Hacı Hasan’nın eşi Fatma bint-i Satılmış nafaka ihtiyacı nedeniyle, silah altında olan 

eşinin babasının vefat etmesiyle eşine, babasından miras Eytâm Sandığında 

muhafaza edilen 51000 guruş akçelerine mukabil kendisi ve küçük oğlu Ahmet’e 

aylık 100’er guruştan toplam 200 guruş Mehmed’in askerden gelişine kadar  nafaka 

bağlandığına dair nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:9 Fi 4 Z. Sene 1336/10 Eyl. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Burmalı Mahallesi’nden vefat eden Hacı Abid-zâde Niya-

zi Efendi ibn Abdullah’ın çocukları Hacer ve İsmail’in babalarından kalan miras için 

yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdlerine erinceye kadar ağabeyleri Hacı Abid-

zâde Niyazi Efendi ibn Abdullah’ın büyük oğlu abdullah’ın vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:10 Fi 24 L. Sene 1336/ 2 Ağu. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Meldi Mahallesi’nden Merdanoğlu Ömer Ağa ibn Ahmet 

bin ibrahim’in , eşi Dudu Hanım’a teslim ettiği eşyalarla ilgili hüccet suretidir. 

           BELGE NO:11 Fi 2 D. Sene 1336/9 Ağu.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Çalışlar Karyesi’nden vefat eden Şeker Ahmet oğlu bin 

Mahmud Ağa’nın verâsetinin,eşi Ayşe bint-i Hüseyin,annesi Fatma bint-i Ali,büyük 

kızları Dudu veEmine,küçük kızı Ayşe,büyük oğulları Seydi ve İbrahim,küçük oğlu 

Salih’e ait olduğu,Ayşe ve Salih’in yaşları küçük olması nedeniyle hisselerinin 

Eytâm Sandığında muhafazasına dair verilen,varisler arasında tereke taksimini 

gösterir tereke hücceti suretidir. 

 

            BELGE NO:12 Fi 5 Ş. Sene 1335 / 27 May. 1917 
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           Karahisâr-i Sâhib’in Ablak Karyesi’nden vefat eden Gözün oğlu Hacı Ömer 

Ağa bin Süleyman’ın verâsetinin Kezban bint-i Ömer ile bu eşinden olan oğlu 

İbrahim’e,diğer eşi Fatma bint-i Musa’ya  ve bu eşinden olan küçük kızı Gülsüm’e 

ait olduğu ancak Hacı Ömer Ağa’nı terekesinin kardeşi Hacı Halil Ağa ile müşterek 

olduğundan vasilerin de rızasıyla  Hacı Halil Ağa’nın ellerindeki mallar ile 

verâsetinin vereslerin malını birleştirip  bunlardan tasarruf  etmekte iken vefat etmiş 

ve Hacı Halil Ağa’nın verâsetinin eşi Şerife bint-i Hüseyin ile bu eşinden olan küçük 

kızı Nazike,kendinden önce vefat eden eşi Zeliha bint-i Mustafa’dan olan büyük kızı 

Sultane ve küçük kızı Fatma gaib olan büyük oğluSüleyman ile kendinden önce vefat 

eden diğer eşi Gülsüm bint-i Mehmed’den olan büyük kızı Fatma’ya ait olduğu, 

Gülsüm, Fatma ve Nazike’nin yaşları küçük olmasından annelerinin vasi tayin 

edilmesine dair verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:13 Fi 12 B. Sene 1336/23 Nis. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Ayasini Karyesi’nden vefat eden Karacaoğlu Ali bin 

Hasan bin Abdullah’ın verâsetinin eşleri Ayşe bint-i Mahnud ve Satı bint-i Hasan ile 

Ayşeden olan büyük kızı Halime,Satı’dan olan çocukları Aişe,Hasibe,Emine,Gazi, 

Hüseyin,Ali ve silah altında bulunan Hasan’a ait olduğu  Aişe,Hasibe,Gazi’nin 

yaşları küçük olmasından annelerinin vasi tayin edilmesine ve hisselerinin Eytâm 

Sandığında muhafaza edilmesine,askerde olan Hasan’ın hissesinin de gelinceye 

kadar   Eytâm Sandığında muhafazasına dair verilen,varisler arasında tereke 

taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:14 Fi 5 S. Sene 1336/20 Kas.1917 

           Karahisâr-i Sâhib’in Kuman Mahallesi’nden ve Asâkir-i şahane efradından 

iken Ordu Sancağında silah altında iken vefat eden Çoban Salihoğlu Ahmet Ağa ibn-

i Hacı Mehmed Ağa bin Abdullah’ın verâsetinin eşi Saniye Sadullah Efendi,bu 

eşinden olan küçük oğlu Hasan ve zevce-i mutallakası Huriye bint-i Ahmet’ten olan 

küçük oğlu Hilmi’ye  ait olduğu  Hasan ve Hilmi’nin yaşları küçük olmasından 

hisselerinin Eytâm Sandığında muhafazasına, Hasan’ın rüşdüne kadar annesi 

Saniye’nin,Hilmi’nin rüşdüne erinceye kadar ise kardeşi Atike bint-i Ahmet’in vasi 
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tayin edilmesine dair verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:15 Fi 8 R. Sene 1336 / 21Oca. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Yahya Mahallesi’nden olup Karahisâr-i Sâhib’in 

Marulcu Mahallesi’nde kiracı olarak ikamet etmekte iken Efna-yı Harda vefat eden          

Karahisâr Bölük Kumandanı Üsteğmen Bük-zâde Ahmet Efendi ibn Hacı Osman 

Efendi bin Ömer Ağa’nın verâsetinin eşi Fatma Hanım ibnetü Selahaddin Bey ile bu 

eşinden olan çocukları Nuriye ve Enver,kendisinden önce vefat eden eşi Ayşe bint-i 

Mahmud Efendi’den olan çocukları Sabire,Zehra,Nebiye ve silah altında olan 

Teğmen Tevfik Efendi’ye ait olduğu Nuriye ve Enver’in yaşlarının küçük olması 

nedeniyle hisselerinin Eytâm Sandığında muhafazasına ve anneleri Fatma Hanım’ın 

vasi tayin edilmesine ve silah altında olan Teğmen Tevfik Efendi’nin hissesinin de 

gelinceye kadar Eytâm Sandığında muhafazasına dair verilen,varisler arasında tereke 

taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:16 Fi 7 N. Sene 1336/16 Haz. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Şuhud Nahiyesi’ne bağlı Efe Sultan Karyesi’nden vefat 

eden Halaçlıoğlu Hacı Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın verâsetinin,eşi Raziye 

bint-i Hacı Ali ile çocukları Havva, Ümmühan,Halil,Mustafa ve doğacak olan 

çocuğuna ait olduğu, Havva, Ümmühan,Halil ve doğacak olan çocuğun hisselerinin 

Eytâm Sandığında muhafazasına ve anneleri Raziye vasi tayin edildiğine dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:17  Fi 5 D. Sene 1336/12 Ağu. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Dâi Receb Mahallesi’nden vefat eden İnceoğlu Yusuf’un 

kızı Fatma bint-i Yusuf’un verâsetinin,annesi Maver bint-i Halil ile çocukları 

Abdülkâdir ve Fatma’ya ait olduğu, Abdülkâdir ve Fatma’nın yaşlarının küçük 

olması nedeniyle hisselerinin Eytâm Sandığında muhafazasına ve Maver bint-i 

Halil’in vasi tayin edildiğine dair verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir 

tereke hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:18  Fi 16 Ş. Sene 1336/27 May. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Eğret Karyesi’nden ve Asâkir-i Şâhâne efradından iken 

ordusunun yanında vefat eden Hatiboğlu Hacı İbrahim bin Hasan bin Abdullah’ın 

verâsetinin,eşi Zeliha bint-i Halil ile çocukları Kezban,Ümmühan,Mehmet,Halil 

İbrahim ve Hasan’a ait olduğu, Hasan’ın yaşının küçük olması nedeniyle hisselerinin 

Eytâm Sandığında muhafazasına ve annesi Zeliha’nın vasi tayin edildiğine dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir 

           BELGE NO:19  Fi 1 D. Sene 1336/ 8 Ağu. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Abdurrahman Mahallesi’nden vefat eden Zehra 

bint-i Mahmud bin Abdullah’ın verâsetinin,eşi Hasan bin Mehmet ile kızı 

Havva’ya,Havva’nın vefatıyla verâsetinin babası Hasan,kardeşleri Mehmed ve silah 

altında bulunan Abdullah’a ait olduğu,gaib Hasan ve Abdullah’ın hisselerinin Eytâm 

Sandığında muhafaza edildiğine dair verilen,varisler arasında tereke taksimini 

gösterir tereke hücceti suretidir 

           BELGE NO:20  22 Z. Sene 1336/28 Eyl.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Sinanpaşa Mahallesi’nden 13 Zi’l-hicce 1336 tarihinde 

vefat eden Receb Efendi-zâde Sadullah Efendi ibn Ethem Efendi’nin veresesinden 

eşi Emine Hanım ibnetü Ali ve kızları Rabia,Samiye,Nimet Hanımlar  ile oğlu 

Mehmed Efendi Receb Efendi-zâde Sadullah Efendi ibn Ethem Efendi’nin 

terekesinden dolayı leh ve aleyhlerinde açılmış veya bundan sonra açılacak olan tüm 

davalarda Mehmed Vasıf Efendi’nin umumi vekil tayin edildiğine dair vekâlet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:21 Fi 4 D. Sene 1336/ 11 Ağu. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Eyüb Mahallesi’nden vefat eden Hamildi Hacı 

Şükrü bin Hüseyin bin Battal’ın verâsetinin,eşi Fatma bint-i Mehmet ile kız kardeşi 

Zehra ve erkek kardeşi silah altında bulunan İsmail’e ait olduğuna dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir 

           BELGE NO:22 Fi 29 Z. Sene 1336/ 5 Eki. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Eyüb Mahallesi’nden vefat eden Hamildi Hacı 

Şükrü bin Hüseyin bin Battal’ın erkek kardeşi İsmail Ağa, kız kardeşi Zehra ve eşi 
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Fatma bint-i Mehmet’ten başka varisi olmadığından , Hacı Şükrü Ağa’nın ölmeden 

önce Bilecik’te Bakkal azasından Parsam oğlu Serkiz zimmetinde olan 42000 

guruşdan dolayı bozulan meblağ nedeniyle tereke ile ilgili tüm davalarda İsmail 

Ağa’nın vekil tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir 

           BELGE NO:23 Fi 21 Z. Sene 1336/ 27 Eyl. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Yunus oğlu Süleyman 

bin Mustafa’nın küçük kızı Sultan’ın babasından kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar Ayşe bint-i Abdullah’ın vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:24 Fi 21 Z. Sene 1336/ 27 Eyl. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Yunus oğlu Abdullah 

bin Hacı Ali bin Hacı Mehmed’inMustafa’nın küçük kızı Fatma ve küçük oğlu 

Yunus’un  babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar anneleri Fatma bint-i Yunus nâm Hatun’un vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:25 Fi 21 Z. Sene 1336/ 27 Eyl. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Yunus oğlu Süleyman 

bin Mustafa’nın küçük oğlu İbrahim’in babasından kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Sultan bint-i Mehmed’in vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:26 Fi 21 Z. Sene 1336/ 27 Eyl. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Yunus oğlu Mehmed 

bin Hacı Ali’nin küçük kızı Ayşe ve küçük oğlu Ali’nin  babalarından kalan miras 

için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Ümmü bint-i 

Hacı İbrahim’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:27 Fi 30 Z. Sene 1336/ 6 Eki. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in İsmail Karyesi’nden vefat eden Ayşe oğlu Mustafa bin 

Osman’ın küçük kızları Kezban ve Hanife küçük oğlu Halil’nin  babalarından kalan 
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miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Şerife 

bint-i Ali’nin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:28  24 Z. Sene 1336/30 Eyl.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kalecik-i Kebir Karyesi’nden Kadir oğlu Mehmet Ali 

Efendi ibn Mahmut’un,leh ve aleyhlerinde açılmış veya bundan sonra açılacak olan 

tüm davalarda Hüsnü Bey’in vekil tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:29 Fi 2 D. Sene 1336/ 69Ağu. 1918 

          Karahisâr-i Sâhib’in Çalışlar Karyesi’nden vefat eden Salman oğlu Süleyman 

bin Mustafa’nın küçük oğlu Halil’in babasından kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Dudu bint-i İbrahim’nin vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:30 Fi  4 M. Sene 1337/10 Eki. 1918            

           Karahisâr-i Sâhib’in Cami‘-i Kebir Mahallesi’nden vefat eden Fırıncı oğlu 

Abdullah bin Mehmet’in küçük kızları Hanife,Hatice,Firdevs ve küçük oğlu 

Mehmet’in babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar anneleri Nimet bint-i Hüseyin’in vasî tayini arzusunda olmadığından 

amcaları Faruk’un da askerde olması nedeniyle dayıları Cami‘-i Kebir 

Mahallesi’nden  Musa Amca oğlu Ahmet bin Hüseyin’in vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:31 Fi  6 M.  Sene 1337/ 12 Eki.1918   

 Karahisâr-i Sâhib’in Cami‘i-kebir  Mahallesi’nden vefat eden İmam oğlu 

Ahmet bin İsmail bin Abdullah’ın verâsetinin büyük oğulları Ali ve silah altında 

bulunan Abdülkadir’e ait olduğu, Abdülkadir’in hisselerinin askerden dönünceye 

kadar Eytam Sandığı’nda muhafazasına dair verilen, tereke taksimini gösterir  hüccet 

suretidir. 

           BELGE NO:32 Fi  7 M.  Sene 1337/ 13 Eki.1918   

           Karahisâr-i Sâhib’in Gündoğmuş Mahallesi’nden vefat eden Kafkas Ordu-yu 

Hümâyûn’un Birinci Fırka ümerasından 3.Alay 1.Tabur Kumandanı Binbaşı Kadri 

Bey ibn Mahmut bin Abdullah’ın verâsetinin,eşi Fatma Zekiye Hanım ibnetü Hacı 
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İbrahim Efendi ile kendinden önce vefat eden eşi Muzaffere Hanım ibnetü Aziz 

Mahmut Efendi ‘den olan küçük kızı Muzaffere’ye ve zevci mutallakası Hacer 

Hanım ibnetü Abdullah’tan olan küçük kızı Mihriye Hanım ve erkek kardeşleri 

Ali,Osman ve Halil Çavuş’a,kız kardeşi Afife ve annesi Beyhâne Hatun ibnetü Hacı 

Halil’e ait olduğu ,ayrıca kızları Muzaffere ve Mihriye’nin yaşları küçük olmasından 

dolayı babalarından kalan hisselerinin Eytâm Sândığı’nda muhafazasına dair verilen 

varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir.  

           BELGE NOi:33 Fi 8 D. Sene 1336 / 15 Ağu.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Küçükhöyük Karyesi’nden vefat eden Veli oğlu Ali 

Onbaşı ibn Mehmed’in küçük oğlu Şükrü’nün  vasisi Şerife bint-i Mehmet, 

Şükrü’nün bir maaşı olmamasından dolayı nafaka ihtiyacı nedeniyle,Eytâm Sândığı 

tarafından aylık 75 guruş nafaka bağlandığına dair nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:34  1 M. Sene 1337/17  Eki.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Faki Paşa Mahallesi’nden vefat eden Hacı Bali oğlu Hacı 

Mehmet Ağa’nın veresesinden olan büyük oğlu Hacı Ahmet Efendi ibn Hacı 

Mehmet Ağa’nın  babasının terekesi ile ilgili şimdiye kadar leh ve aleyhlerinde 

açılmış veya bundan sonra açılacak olan tüm davalarda Hacı Bekir Efendi’nin vekil 

tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir 

           BELGE NO:35  8 M. Sene 1337/11  Eki.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Burmalı Mahallesi’nden Helvacı-zâde Erzurumi Mehmet 

Efendi ibn Hafız İbrahim Efendi’nin,leh ve aleyhinde açılmış veya bundan sonra 

açılacak olan tüm davalarda Hacı Bekir Efendi’nin vekil tayin edildiğine dair vekâlet 

hücceti suretidir.            

           BELGE NO:36  Fi 6 M. Sene 1337/ 12 Eki.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Çıkrık Karyesi’nden vefat eden Memiş oğlu Bekir 

kerimesi Akile kızı Fatma’nın verâsetinin,askerde buluna eşi Mahmut bin Ahmet ile 

annesi Akile bint-i Battal ve küçük oğlu Mevlüt’e ait olduğu,Mevlüt’ün yaşının 

küçük olması nedeniyle hissesinin Eytâm Sandığında muhafazasına dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

 



 16 

           BELGE NO:37  Fi 18 M. Sene 1337/ 24 Eki. 1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Nasuh Mahallesi’nden 2 sene önce vefat eden  

Beyli Mahmut oğlu Mahmut bin İsmail bin Mahmut’un verâsetinin,eşi Emine bint-i 

Osman ile büyük kızı Ayşe ve büyük oğlu Asâkir-i Şâhâne’de bulunan Nuri ve 

annesi Ayşe bint-i Mustafa’ya ait olduğu,ancak annesinin vefatıyla verâsetinin 

oğulları Hacı Mustafa ve Hacı İsmail’e intikal ettiği Halil’in askerde olması 

nedeniyle hissesinin gelinceye kadar Eytâm Sandığında muhafazasına dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:38  9 M. Sene 1337/15  Eki.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Bedrik Mahallesi’nden Arif Ağa’nın eşi Ayşe Hanım 

ibnetü Ahmet’in, Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahallesi’nden 20 gün önce 

çocuksuz olarak vefat eden anadan bir kardeş Fırıncı Hatice bint-i Mustafa’nın 

terekesiyle alakalı şimdiye kadar leh ve aleyhinde açılmış veya bundan sonra 

açılacak olan tüm davalarda eşi Arif A ğa’nın vekil tayin edildiğine dair vekâlet 

hücceti suretidir.       

           BELGE NO:39  20 M. Sene 1337/ 26  Eki.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Mukayyid-zâde 

Hacı Ata Efendi ibn Ömer Efendi’nin varislerinin kendilerine intikal eden evin 

paylaşımı mümkün olmamasından harap olduğuna,vereselerin tamir etme iktidarı 

bulunmadığından satılmasına,varisler arasında küçükler olduğu için ,satıştan onların 

hisselerine karşılık gelen meblağın Eytâm Sandığı’na teslimi şartıyla satılmasına ve 

bu hususta vereselerin vekili Vasıf Efendi’ye izin verildiğine dair izin hücceti 

suretidir.   

           BELGE NO:40  Fi 22 M. Sene 1337/ 28 Eki.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in İsmail Karyesi’nden ve Asâkir-i Şâhâne efradından olup 

İstanbul İskele Hat Muhafızı Taburu efradından iken vefat eden Ayşe oğlu Mustafa 

bin Osman bin Mehmet’in verâsetinin, eşi Şerife bint-i Ali, annesi Şerife bint-i 

Süleyman ile küçük kızları Kezbani Hamide ve küçük oğlu Halil ve kendinden önce 

vefat eden eşi Kezban bint-i Yusuf’tan olan büyük kızı Havva’ya ait 

olduğu,Kezban,Hamide ve Halil’in yaşlarının küçük olması nedeniyle hisselerinin 
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Eytâm Sandığında muhafazasına ve anneleri Şerife’nin vasi tayin edildiğine dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:41 Fi 20 M. Sene 1337 / 26 Eki.1918           

           Karahisâr-i Sâhib’in Çavuşoğlu Mahallesi’nden vefat eden Tekke Veli-zâde 

Mehmet Ağa ibn Hacı İsmail Efendi’nin küçük kızları Şagile? ve Nuriye Hanımların 

babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye 

kadar amcaları Karahisâr-i Sâhib’in Çavuşoğlu Mahallesi’nden Tekke Veli-zâde 

Mustafa Efendi ibn Hacı İsmail Efendi’nin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:42  Fi 24 M. Sene 1337/ 30 Eki.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Cafer Mahallesi’nden ve Asâkir-i Şâhâne 

efradından iken Dersaâdet’in Bankaaltı Hastanesi’nde eceli ile vefat eden Köseoğlu 

Bekir bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Hanife bint-i Mehmet ile küçük kızı Fatma 

büyük kızı Hayriye küçük oğlu Bekir, annesi İsmihan bint-i Abdullah’a ait 

olduğu,ancak küçük kızı Fatma’nın vefat etmesiyle verâsetinin annesi Hanife bint-i 

Mehmet ile kardeşleri Hayriye ve Bekir’e intikal ettiği, Bekir’in yaşının küçük 

olması nedeniyle hissesinin Eytâm Sandığında muhafazasına dair verilen,varisler 

arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:43  Fi 3 M. Sene 1337/ 9 Eki.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden vefat eden Fırıncıoğlu Osman 

bin Çatşamış’ın verâsetinin, eşi Ümmühan bint-i Hacı Halil ve büyük kızları 

Sıdıka,Ümmühan,Şerife,Havva,Emine,Ayşe ve büyük oğlu Halil’e ait olduğu,ancak 

kızı Ayşe’nin vefat etmesiyle verâsetinin eşi Ramazan Efendi ibn Hacı Hasan ,küçük 

kızı Ayşe,büyük kızları Münire,Zehra ve annesi Ümmühan’a intikal ettiğine dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:44  Fi . Sene 133/ 4 Kas.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Karaman Mahallesi’nden vefat eden Kazancı Hatice bint-

i Mustafa bin Abdullah’ın verâsetinin  kız kardeşi Ayşe’ye ait olduğuna dair verilen 

tereke hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:45 Fi 2 S. Sene 1337 / 7 Kas.1918           

           Karahisâr-i Sâhib’in Arapmescit Mahallesi’nden vefat eden Karahacı İbrahim-

zâde Ali Osman Efendi ibn Raşit Efendi’nin küçük kızı Zehra ve küçük oğlu 

Mustafa’nın babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle 

rüşdüne erinceye kadar anneleri Zeliha bint-i el-hac Ahmet’in vasi tayin edildiğine 

dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:46  Fi 23 M. Sene 1337/ 29 Eki.1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Hacı Cafer Mahallesi’nden Binbaşı oğlu müteveffa 

Yahya’nın kızı Fatm4a mahkemeye müracaatında;erkek kardeşi Binbaşı oğlu Ahmet 

Efendi ibn Yahya’dan başka yakını olmadığından nafakaya muhtaç olduğunu 

şahitlerin de onaylamasıyla erkek kardeşi Ahmet tarafından her ay 200 guruş nafaka 

bağlandığına ayrıca mahkemeye gelmeyen ,vekil göndermeyen ve mazereti 

bulunduğuna dair mahkemeyi haberdar etmeyen Yahya’dan mahkeme masrafı olan 

62 guruş 20 paranın tahsil edilmesine dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:47  Fi 18 Z. Sene 1336/ 14 Eyl..1918 

           Karahisâr-i Sâhib’in Kahil Mahallesi’nden Mesut Efendi Hafidi Namık Bey 

ibn Mehmet Efendi ,hanımı; Karahisâr-i Sâhib’in Bolvadin Kazası’nın Hacı Mahmut 

Mahmut Mahallesi’nden Hacı Mahmut-zâde Hacı Hüseyin Efendi’nin kızı Hesna 

Hanım’ı talâk-ı ba’in ile boşadığını bildiren hüccet suretidir. 

           BELGE NO:48  Fi  6S. Sene 1337/5 Kas. 1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Akmescit Mahallesi’nden Kasap oğlu Hacı Emir Ağa ibn 

Ali,vakfa mütevelli tayin ettiği  Akmescit Mahallesi ahalisinden Emin Efendi-zâde 

Mehmet Vasıf  Efendi ibn Ahmet Rüşdi mahzarında , Karahisâr-ı Sâhib çarşısında 

Kapanönü denilen mahalde bulunan dükkanını Cami‘-i Kebir Vakfı’na vakfettiğine 

dair vakfiye hüccetidir. 

           BELGE NO:49  Fi 7 S.  Sene 1337/ 12 Kas.1918 

           Aslen Asitâneli Aliyeli olup birinci kaza dahilinde Saraç İshak Mahallesi’den 

Saraç İshak Cami‘i Sokağı 5 Numaralı hanede kayıtlı olan ve halen  Karahisâr-ı 

Sâhib’de ikamet eden Saadettin Bey ibn el-müteveffa Agah Paşa ,hanımı 

Dersââdet’te Gedik Ahmet Paşa’da Kandil Sokağı’nda ikamet eden Hoşkadem 
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Hanım ibnetü Karaman Ağa’yı talâk-ı ba‘in ile boşadığını,mihr-i mü‘eccel ve 

mu‘accelden 521 guruş ile günlük 20 guruştan 3 aylık 1800 guruş nafaka ücretinin 

toplamı olan 2301 guruşun   Hoşkadem Hanım’a verilmek üzere Kaymakam Mehmet  

Şevket Bey’e teslim edildiğine dair hüccet suretidir. 

           BELGE NO:50  Fi 14 S. Sene 1337/ 19 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi’nden 19 numaralı hanede sakin Ermeni 

milletinden Gonca oğlu Agop zevcesi Sultan bint-i Abraham mahkemeye 

müracaatında 30 yaşını aşkın akil baliğ olan,hiçbir kimsenin tehdid ve tesirine maruz 

kalmadan tamamen kendi arzu ve vicdanı ile Müslümanlığı kabul etmiş olmasından 

dolayı isminin Ümmühan olarak adlandırıldığından nüfus kaydının buna göre 

düzenlenmesi ile ilgili hüccet suretidir. 

           BELGE NO:51  Fi 14 S. Sene  1337/ 19 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden 

Mağbali oğlu Ohannes veledi Serkiz’in küçük oğlu Aya Artin’in babasından kalan 

miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar Devedede 

Mahallesi’nden Aya Artin’in dayısı Tatyos oğlu Tatyos’un vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:52  Fi 15 S.  Sene 1337/ 20 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Fakipaşa Mahallesi’nden vefat eden Turunç-zâde Kasım 

Bey ibn el-hac Mehmet Bey’in  küçük oğlu Arif Bey’in babasından kalan miras için 

yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar Fakipaşa Mahallesi’nden 

Turunç-zâde Ali Bey ibn el-hac Mehmet Bey’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:53  Fi 14 S. Sene 1337/ 19 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Avtal Mahallesi’nde ikamet eden aslen Nevşehir 

Kasabası’nın Baş Mahallesi ahalisinden Rum milletinden Sahib-i Arzuhal Kalfa oğlu 

Likor veledi Hıristo mahkemeye müracaatında 30 yaşını aşkın akil baliğ olan,hiçbir 

kimsenin tehdid ve tesirine maruz kalmadan tamamen kendi arzu ve vicdanı ile 

Müslümanlığı kabul etmiş olmasından dolayı isminin Süleyman olarak 

adlandırıldığından nüfus kaydının buna göre düzenlenmesi ile ilgili hüccet suretidir. 
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           BELGE NO:54  Fi 17 D. Sene 1337/ 24 Ağu.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden Atike bint-i Abdurrahman’ın 

vekili İsmail Efendi ibn Murat mahkemeye müracaatında Atike’nin 125 guruş mihr-i 

mü‘eccel ismiyle aleyhinde dava açılan Karkalı oğlu Yahya bin Ahmet’in eşi olup 

Yahya’nın Huriye isminde bir kadınla evlenerek Atike’yi evinden kovup 

uzaklaştırmış olduğuna ,Atike’nin babasının evinde ikamey etmekteyse de eşi 

Yayya’nın nafaka namına hiçbir şey göndermediğine bu tarihten itibaren Yahya’nın 

ayrı bir mesken hazırlayana kadar  aylık 450 guruş nafaka vereceğine ayrıca 

mahkemeye gelmeyen ,vekil göndermeyen ,mazareti bulunduğuna dair mahkemeyi 

haberdar eylemeyen Yahya’nın mahkeme masrafı olan 72 guruş 20 paranın 

tarafından tahsil edilmesine dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:55  Fi  16 S. Sene 1337/21 Kas. 1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Avtal Mahallesi’nden İzmir’de vefat eden Hacı-

zâde Hüseyin Efendi ibn el-hac Hasan’ın küçük oğulları Hüsnü,İhsan ve Ruhi’nin 

işlerini yürütmek için amcaları Hacı-zâde Kadir Ağa vasi tayin edilmiş olup, 

çocukların babalarından kalan mülklerine ,Hüseyin Efendi’nin borcuna karşılık el 

konulmasıyla,hazineye olan bu borcun ödenip mülklerin çocuklarda kalmasına dair 

verilen hüccet suretidir. 

           BELGE NO:56  Fi 22 S.  Sene 1337/ 27 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Yukarıpazar Mahallesi’nden vefat eden Hacı Ali bey-

zâde Hüsamettin Efendi ibn el-hac Vasıf Efendi’nin  küçük kızları Naciye ve Hikmet 

Hanımlar’ın babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle 

rüşdüne erinceye kadar anneleri Rasime Hanım’ın vasi tayin edildiğine dair vesâyet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:57  Fi 22 S.  Sene 1337/ 27 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Yukarıpazar Mahallesi’nden vefat eden Hacı Ali bey-

zâde Hüsamettin Efendi ibn el-hac Vasıf Efendi’nin verâsetinin ,eşi Rasime ibnetü 

Seyyid Efendi ile büyük kızı Baise Hanım,küçük kızları Naciye ve Hikmet 

Hanımlarla büyük oğlu Hüsametn’e ve babası Hacı Vasıf Efendi’ye ait olduğu ancak 

babasının vefatıyla verâsetinin oğulları Ferid,Sadrettin ve Yahya kızı Münire ve eşi 
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Hidayet’e intikal ettiği, Hüsamettin’in de vefatıyla verâsetinin annesi 

Rasime,kardeşleri Baise,Naciye ve Hikmet’e intikal ettiği,Naciye ve Hikmet’in vasisi 

olan anneleri Rasime Hanım ,Hacı Ali bey-zâde Hüsamettin Efendi ibn el-hac Vasıf 

Efendi’den miras,hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde 

bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da 

paylaşımı mümkün olmadığından  küçüklerin hisselerine karşılık gelen meblağın 

Eytâm Sandığına konulmak şartıyla satılmasına ve bu hususta Rasime Hanım’a izin 

verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:58  Fi 16 S.  Sene 1337/ 21 Kas.1918 

           Aslen Çivril Kazası’nın Şeyhlü Karyesi’nden olup çocuksuz olarak vefat eden 

Rusya teb’asından Nahçivanlı Acem Hacı Abdullah bin Hacı Ahmet’in verâsetinin 

eşi Sürur Hanım ile Beytü‘l-mal’a ait olduğu ancak Sürur Hanım’ın çocuksuz olarak 

vefatıyla verâsetinin Baba Bey ibn Ali bin Abdullah’a, Baba Bey’in de vefatıyla 

verâsetinin büyük oğlu Devlet-i Aliye-i Osmaniye teb‘asından Hacı Mahmut 

Mahallesin’den Hacı Abdullah bin Baba Bey ile eşi Fatma bint-i Ali’ye ait olduğu,1 

hisse Fatma’ya,7 hisse Hacı Abdullah’a,56 hissenin de Beytü‘l-mal’a teslimini 

gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:59  Fi 21 S. Sene 1337/ 26 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Fakihpaşa Mahallesi’nden vefat eden Yağcı oğlu Hasan 

bin Abdurrahman’ın verâsetinin ,eşi Hatice bint-i Ali Osman ile büyük kızı Baise 

Hanım,küçük kızları Naciye ve Hikmet Hanımlarla büyük oğlu Abdurrahman’a ait 

olduğu ancak Abdurrahman’ın çocuksuz olarak vefatıyla verâsetinin annesi Hatice 

ile anadan bir kardeşleri Mehmet,Mustafa,Şerife ve amcasının oğlu Mustafa’ya 

intikal ettiği, Mehmet,Mustafa ve Şerife’nin yaşarlı küçük olmasından vasi tayin 

edilen babaları Cılız oğlu Osman Ağa ibn Ali , Yağcı oğlu Hasan bin 

Abdurrahman’dan miras,hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde 

bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da 

paylaşımı mümkün olmadığından  küçüklerin hisselerine karşılık gelen meblağın 

Eytâm Sandığına konulmak şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Osman 

Ağa’ya izin verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:60  Fi 15 Z. Sene 1336/ 21 Eyl.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sinanpaşa Mahllesi’nden Emine bint-i Ali ve kızları 

Rabia,Samiye,Nimet ve oğlu Mehmet Efendi’nin vekilleri Emin Efendi-zâde 

Mehmet Vasıf  Efendi ibn Ahmet Rüşdü Efendi aracılığıyla,13 Zi’l-hicce 1336 

tarihinde vefat eden Sadullah Efendi ibn Ethem Efendi’nin verâsetinin,eşi Emine 

bint-i Ali,kızları Rabia,Samiye,Nimet ve oğlu Mehmet Efendi ile gaib olan kızı 

Şerife’ye ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:61  Fi 15 Z. Sene 1336/ 21 Eyl.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahllesi’nden vefat eden Çoban oğlu Salih 

oğlu Ahmet Ağa ibn el-hac Mehmet Ağa’nın küçük oğlu Hasan’ın vasisi olan annesi 

Samiye Hanım ibnetü Sadullah Efendi vekili Emin Efendi-zâde Mehmet Vasıf  

Efendi ibn Ahmet Rüşdü Efendi aracılığıyla,Hasan’ın hiçbir maaşı ve malı 

olmadığından nafakaya  ihtiyaçları olduğundan Eytâm Sandığı tarafından aylık 250 

guruş nafaka verilmesine dair nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:62  Fi 20 S.  Sene 1337/ 25 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Molla Bahşi Mahallesi’nden vefat eden Evci-zâde 

İbrahim Efendi ibn Sadedin Efendi’nin  küçük oğlu Mehmet’in babasından kalan 

miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar amcası Evci-zâde 

Niyazi Efendi ibn Sadedin Efendi’nin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:63  Fi 29 S.  Sene 1337/4 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden vefat eden Hamal-zâde Ahmet 

Ağa ibn Hacı Bekir Ağa’nın eşi Halime bint-i Hacı Mehmet Efendi ve vasisi 

bulunduğu küçük kızları Münevvere,Ayşe ve küçük oğlu Bekir’in hisselerine el 

koyanlarla ilgili olan tüm davalarda erkek kardeşi Abdullah bin Hacı Mehmet 

Efendi’nin vekil tayin edildiğine dair vekalet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:64  Fi 21 S.  Sene 1337/ 26 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden vefat eden Hamal-zâde Ahmet 

Ağa ibn Hacı Bekir Ağa’nın küçük kızları Münevvere,Ayşe ve küçük oğlu Bekir’in 

babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye 
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kadar anneleri Halime bint-i Hacı Mehmet Efendi’nin vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:65  Fi 24 Z.  Sene 1336/ 30 Eyl.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Salar Karyesi’nden Sarı oğlu Mehmet bin İsmail’in 

boşandığı hamile eşi Hayriye bint-i Mehmet için aylık 300 guruş nafaka vermesine 

13 receb 1336 tarihli 603 numaralı hüccet ile karar verilmiş  ancak 15 Eylül 1334 

tarihinde kızı Afife’nin dünyaya gelmesiyle ,Mehmet’in kızı Arife için de aylık 200 

guruş nafaka vermesine dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:66  Fi 13 S.  Sene 1337/ 18 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaağaç Doğanlar Karyesi’nden vefat eden Hacı 

Süleyman bin Mustafa’nın oğlu Hacı Süleyman oğlu Ahmet bin Süleyman bin 

Ahmet babasından kalan ve Eytâm Sandığında muhafaza edilen malının,akile ve 

baliğe ulaşmasından dolayı kendisine teslim edilmesi için Eytâm müdürü Hasan 

Efendi’nin tenbih olduğuna dair i‘lâm suretidir. 

           BELGE NO:67  Fi 18 S.  Sene 1337/ 23 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Voyvoda Mahallesi’nden Hanife bint-i Sadık talâk-ı 

ba‘inle boşadığı eşi Mehmet Ali bin Mustafa alacağı olan mihr-i mü‘eccel ile 

çeyizinden olan malların teslim edilmesi ve 5 yaşındaki kızları Hayriye ile 1 

yaşındaki kızları Elife için nafaka talebinde bulunulmuş ,aylık her birine 75 guruş 

toplam 150 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:68  Fi 1 R. Sene 1337/ 5 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Molla Bahşi Mahallesi’nden vefat eden Evci-zâde 

Saadeddin Efendi ibn Mehmet Efendi’nin verâsetinin, çocukları Feride, Hanife, 

Niyazi, İbrahim ve Abdullah’a ait olduğu ancak İbrahim’in vefatıyla verâsetinin eşi 

Fatma Hanım  ile küçük oğlu Mehmet’e intikal ettiği, Mehmet’in yaşının küçük 

olmasından vasi tayin edilen amcası Niyazi Efendi , Saadeddin Efendi’den 

miras,hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde bulunması     tamirini 

yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da paylaşımı mümkün 

olmadığından  küçüklerin hisselerine karşılık gelen meblağın Eytâm Sandığına 
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konulmak şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Niyazi Efendi’ye izin 

verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

            BELGE NO:69 Fi 14 S.Sene 1337/19 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Yahya Mahallesi’nden Asâkir-i Şâhane Karahisâr-ı 

Sâhib bölüğü kumandanı iken vefat eden Lök-zâde Mülâzım Ahmet Efendi ibn el-

Hac Osman Efendi’nin çocukları Nuriye ve Enver’in yaşlarının küçük olması 

nedeniyle vasi tayin edilen anneleri Fatma Hanım ibnetü Selahaddin,Eytâm Sândığı 

tarafından verilen 50 guruş nafaka ile geçinemediklerinden her birine 100 guruş 

toplamda 200 guruş nafaka verilmesine dair nafaka hücceti suretidir. 

            BELGE NO:70 Fi 9 S. Sene 1337/14 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Marulcu Mahalelesi’nden vefat eden Kargir-zâde 

İbrahim Efendi ibn …………… Efendi’nin çocukları Baise, Naciye ve Ekrem’in 

yaşlarının küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen anneleri Hayriye Hanım ibnetü 

Abdil, çocukların nafakaya şiddetle muhtaç olmalarından dolayı Eytâm Sândığı 

tarafından her birine aylık 300 guruş bağlandığına dair nafaka hücceti suretidir. 

BELGE NO:71  Fi 6 Ra. Sene 1337/ 10 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Molla-zâde 

Nuri Paşa ibn Ali Paşa’nın verâsetinin ,eşleri Fatma  ve Gülizar Hanımlar 

çocukları,Ali Paşa, Agah Rüşdü, Asım,Zeynep Hanım  ile çocukları Cemal, Danyal, 

Fahriye, Huriye ve Naciye’ye,Asım’ın da vefatıyla verasetinin eşi Emine Hanım ile 

çocukları Nigar ve Neyyir ile kardeşleri Ali Paşa, Hacı Agah, Süreyya ve Zeynep’e 

intikal ettiği, Nigar ve Neyyir’in yaşının küçük olmasından vasi tayin edilen annesi  

Emine Hanım ,Molla-zâde Nuri Paşa’dan  miras,hudutları belirtilen dükkanın harap 

ve perişan halde bulunması  tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler 

arasında da paylaşımı mümkün olmadığından  küçüklerin hisselerine karşılık gelen 

meblağın Eytâm Sandığına konulmak şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için 

Emine Hanım’a izin verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

 BELGE NO:72  Fi 12 Ra. Sene 1337/ 16 Ara.1918 

 Sicilin 254’ücü sayfada kayıtlı olan 629 numaralı kısmına ektir. Kiracıdan 

dükkan kirası için tahsil edilen 2750 guruş’un vereselere taksimni gösterir belgedir. 
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 BELGE NO:73  Fi 13 Ra. Sene 1337/ 17 Ara.1918 

 Karahisâr-ı Sâhib’in Marulcu Mahallesi’nden Asakir-i Şahane efradından, 

dersaadet’ta Selimiye Hastanesi’nde vefat eden Kalaycıoğlu Hacı Apil bin İzzet bin 

Hacı Ahmet Efendinin verasetinin eşi Şerife bint-i Ahmet ve annesi Havva bint-i 

İbrahim küçük kızı Fatma ve küçük oğulları Osman, İbrahim ve Hacı Apil’e ait 

olduğu ancak annesinin vefatıyla verasetinin kızı Hacı Münire ve oğulları Bekir ve 

Ahmet’e ait olduğu ve Hacı Apil’in bütün malı ve mülkü kardeşi Bekir ile ortak 

olduğundan taksimin buna göre yapıldığını gösterir tereke hücceti suretidir. 

 BELGE NO:74  Fi 6 Ra. Sene 1337/ 10 Ara.1918 

 Karahisâr-ı Sâhib’in İscehisar Karyesi’nden vefat eden Hacı Osman oğlu Ali 

Osman bin Ahmet’in verasetinin eşi Hatice bint-i Mustafa ile oğlu Mehmet ve 

askerde bulunan oğlu Ahmet ve kızları Raziye ve Ayşeye ait olduğunu gösterir. 

veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:75  Fi 7 Ra. Sene 1337/ 11 Ara.1918 

 Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Eyüp Mahallesi’nden vefat eden Karadeli oğlu 

Süleyman bin İsmail’in verasetinin eşi Nazike bint-i Abdullah ile kızı Zehra ve 

oğulları Mehmet ile Kamil’e ait olduğunu gösterir. veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:76  Fi 17 Ra. Sene 1337/ 21 Ara.1918 

 Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden 

Bursalı oğlu Hacı Agop veledi Mikail’in verasetinin eşi Mironik veledi Kigorok ile 

kızı Haykuhi ve oğulları Mikail ile Liyonit’e ait olduğunu gösterir veraset hücceti 

suretidir. 

BELGE NO:77  Fi 18 Ra. Sene 1337/ 22 Ara.1918 

 Aslen Burdur’lu olup Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden 

Kangal birinci Asayiş müfrezesinde Piyade bölük Kumandanı Üsteğmen Kametçi-

zâde Hafız Ali Efendi ibn İsmail bin Abdullah’ın verasetinin oğlu Mehmet Ali 

Efendiyle eşi Saliha Hanım ibnetü Ali’ye ait olduğu ancak Saliha Hanımın çocuksuz 

olarak vefatı ile verasetinin Beytül Mal’a ait olduğuna dair verilen veraset hücceti 

suretidir. 
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BELGE NO:78  Fi 13 Ra. Sene 1337/ 17 Ara.1918 

15 Cemaziyel Ahir 1336 tarihli ve 686 sicil numaralı nafaka cemiyetine ektir. 

Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Ali Oğlu  Mahalelesi’nden vefat eden Nahit Hacı 

Ali Oğlu Mehmet bin Hacı Ali’nin çocukları Fatma ve Kazım’ın yaşlarının küçük 

olması nedeniyle vasi tayin edilen anneleri Nimet Hatun ibnetü Abdullah 629 

numaralı kısımda hamile olarak kayıtlara geçtiğini, Abdullah ismini verdiği oğlunun 

dünyaya geldiğini ve çocukların nafakaya şiddetle muhtaç olmalarından dolayı 

Eytâm Sândığı tarafından her birine aylık 30 guruş verilen nafakanın yeni doğan 

Abdullaha da  bağlandığına dair nafaka hücceti suretidir. 

BELGE NO:79  Fi 1-10 Ra. Sene 1337/ 5-14 Ara.1918 

21 şaban 1334 tarihli 276 sicil numaralı nafaka cemiyetine ektir. 

Nuriye ve Cevdet’in yaşlarının küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen 

Fatma Hanım, Eytâm Sândığı tarafından verilen 200 guruş nafaka ile 

geçinemediklerinden her birine 400 guruş nafaka verilmesine dair nafaka hücceti 

suretidir. 

BELGE NO:80  Fi 22 Ra. Sene 1337/ 26 Ara.1918 

Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Arap Mahallesi’nden vefat eden Gültoros oğlu 

Ohannes Veledi Toros’un kızları Zaruhi, Azudihi ve Arusyakın yaşlarının küçük 

olması nedeniyle babalarından kalan miras için anneleri Serpuhi veledi Hacı 

Mardiros vasi tayin edildiğine dair vesayet hücceti suretidir. 

BELGE NO:81  Fi 19 Ra. Sene 1337/ 23 Ara.1918 

Karahisâr-i Sâhib’in Aşağı Tandır Karyesi’nden Asakir-i Şahane Tokat 

hayvan hastanesinden müdüriyet daşiresi efradından vefat eden Kabakollu Hüseyin 

bin Hasan bin Hüseyinin verasetinin eşi Döndü annesi Neslihan bint-i Osman ve 

küçük oğlu Ahmet’e ait olduğu, Ahmet’in yaşının küçük olması sebebiyle hissesine 

Eytâm Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, varisler arasında tereke taksimini 

gösterir tereke hücceti suretidir. 
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BELGE NO:82  Fi 19 Ra. Sene 1337/ 23 Ara.1918 

Karahisâr-i Sâhib’in Salar Karyesi’nden vefat eden Yahya oğlu Kadrinin eşi 

hasibe bint-i mustafa bin Alinin verasetinin oğlu Yahya kızı Şefire ve küçük oğlu 

Mahmuta ait olduğu, Şerife ve Mahmut’un yaşının küçük olması sebebiyle hissesine 

Eytâm Sândığı’nda muhafazasına, ağabeyleri Yahyanın vasi tayin edildiğine dair 

verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

BELGE NO:83  Fi 21 Ra. Sene 1337/ 25 Ara.1918 

Karahisâr-i Sâhib’in Ekeste Mahallesi’nden vefat eden Çavuşoğlu kızı Hacı 

Münire bint-i mustafa bin Abdullahın verasetinin askerde olan oğlu Abdülkadire ait 

olduğu, Abdülkadirin askerde olması sebebiyle hissesinin Eytâm Sândığı’nda 

muhafazasına, dair verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti 

suretidir. 

BELGE NO:84  Fi 22 Ra. Sene 1337/ 26 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Fakipaşa Mahallesi’nden Şahan oğlulları Mehmet, 

Mustafa ve şerifenin babaları ve vasisi olan Cılız oğlu Osman bin Alinin kendilerine 

miras,hudutları belirtilen dükkanın harap ve perişan halde bulunması  tamirini 

yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da paylaşımı mümkün 

olmadığından  küçüklerin hisselerine karşılık gelen meblağın Eytâm Sandığına 

konulmak şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Osman Ağaya izin verildiğine 

dair satış izin hücceti suretidir. 

BELGE NO:85  Fi 18 Ra. Sene 1337/ 22 Ara.1918 

Karahisâr-i Sâhib’in Dairecep Mahallesi’nden Hacı Arif-zâde Niyazi Efendi 

ibn Hacı Arif Ağa ile Akmescid Mahallesi’nden Tiryaki Hacı Mehmet Efendi ibn 

Ahmet leh ve aleyhlerinde açılmış veya bundan sonra açılacak olan tüm davalarda 

Hacı Bekir Efendi’nin vekil tayin edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir. 

  BELGE NO:86  Fi 25 Ra. Sene 1337/ 29 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Arap Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden 

Gültoros oğlul Ohannis veledi Torosun verasetinin eşi Serpuhi veledi Mardiros 

çocukları Agoni, Kalliya, Zaruhi, Azaduhi, Arusyak ve oğlu Artine ait olduğu  

Zaruhi, Azaduhi ve Arusyakın vasileri annleri Serpuhi kendilerine miras, hudutları 
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belirtilen dükkanın harap ve perişan halde bulunması  tamirini yaptıracak malı ve 

mülkü olmaması ve vereseler arasında da paylaşımı mümkün olmadığından bu 

hususta  satış için Serpuhiye izin verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

  BELGE NO:87  Fi 6 Ra. Sene 1337/ 10 Ara.1918 

Karahisâr-ı Sâhib’in Şuhut Nahiyesinin İplik Mahallesi’nden vefat eden 

Karlıklı oğlu Hacı İbrahim Ağa ibn Abdullahın küçük kızı Mükrimenin babasından 

kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi 

Emine bint-i Mustafanın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

  BELGE NO:88  Fi 8 R. Sene 1337/ 11 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Sop-toros Mahallesi’nden ve Ermeni milletinden vefat 

eden Haciyan Çakır İsedorun oğlu Hayk ve kızları Satanik, Agavni ve kendinden 

sonra vefat eden oğlu Mıgırdiç ve küçük kızı Seperpekin babalarıdan kalan miras 

için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar Agop Efendinin vasi 

tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

BELGE NO:89  Fi 17 Ra. Sene 1337/ 21 Ara.1918 

Karahisâr-ı Sâhib’in Işıklar Karyesi’nden vefat eden Karaali kızı Ayşe bint-i 

Alinin küçük oğlu Mevlüdün annesinden kalan miras için yaşının küçük olması 

nedeniyle rüşdüne erinceye kadar teyzesi Emine bint-i İbrahimin vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

BELGE NO:90  Fi 27 Ra. Sene 1337/ 31 Ara.1918 

Karahisâr-ı Sâhib’in Işıklar Karyesi’nden vefat eden Kalakoğlu kızı Ümmüha 

bint-i Süleymanın küçük oğlu Hüseyinin annesinden kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar Atike bint-i Mehmetin vasi tayin edildiğine 

dair vesâyet hücceti suretidir. 

BELGE NO:91  Fi 29 Ra. Sene 1337/ 2 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden  vefat eden Molla-zâde 

Amil Bey ibn Hüsnü Bey bin Osman Bey ve Sarı Hacı Ali-zâde ibn-el Hacı Ahmet 

Efendinin yiğeni Osman Bey’e dayısından ve babasından  kalan miras için yaşının 
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küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar dayısı Sarı Hacı Ali-zâde Talat Bey 

ibn-el Hacı Ahmetin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

BELGE NO:92  Fi 1 R. Sene 1337/ 4 Oca.1919 

Karahisâr-i Sâhib’in Sop-toros Mahallesi’nden Haciyan Cafer İsador Ağanın 

eşi Anna bint-i İsteban, kızı Maryem ve oğlu İstebandan her biri ve kendisinden önce 

vefat eden oğlu Mıgırdiçin eşi Agudihi veledi Nazaret leh ve aleyhlerinde açılmış 

veya bundan sonra açılacak olan tüm davalarda Agop Efendi’nin vekil tayin 

edildiğine dair vekâlet hücceti suretidir. 

BELGE NO:93  Fi 28 Ra. Sene 1337/ 1 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Cambaba Mahallesi’nden Ermeni milletinden Deyr-i 

zorda çocuksuz olarak vefat eden Certan kızı Eksabet bint-i İstebanın verasetinin kız 

kardeşine ait olduğuna dair verilen veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:94  Fi 24 Ra. Sene 1337/ 28 Ara.1918 

Karahisâr-i Sâhib’in Fakihpaşa Mahallesi’nden Asakir-i Şahane efradından 

adkerde vefat eden birinci Kolordu Birinci Fırka 71/4 Alayın dürdüncü bölüğünden 

Talas Şifayurdu Hastanesinde vefat eden Hacı Baki-zâde Mahmut Bey ibn Sabit Bey 

ibn Abdullahın verasetinin erkek kardeşleri İhsan Nuri ve amcasının oğulları Hacı 

İsmail ve Faik Beylere ait olduğu İhsan ve Nurinin yaşlarının küçük olması sebebiyle 

hisselerinin Eytâm Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, varisler arasında tereke 

taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

BELGE NO:95  Fi 6 Ra. Sene 1337/ 9 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mustafa Mahallesi’nden vefat eden Tersoturan-

zâde Mehmet Efendi ibn el-hac Ahmet Efendinin verasetinin eşi Zeliha bint-i Hacı 

İsmail çocukları İsmihan, Mustafa, Sabri ve Hacı Ahmet’e ait olduğuna dair verilen 

veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:96  Fi 4 Ra. Sene 1337/ 7 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Kadınana Mahallesi’nden Ermeni milletinden Deyr-i 

zorda çocuksuz olarak vefat eden Hacı Hacek zevcesi Hace Horoksima bint-i Hacı 
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Artinin verasetinin kız kardeşi Hace Sultane bint-i Hacı Artine ait olduğuna dair 

verilen veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:97  Fi 2 Ra. Sene 1337/ 5 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Nurcu Mahallesi’nden vefat eden Liva Mâârif baş katipi 

Esrâr Efendi ibn Muratın verasetinin eşi Ayşe Hanım ile  çocukları Hertev Efendi, 

Rıza , Zümrüt ve Adalete ait olduğuna dair verilen veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:98  Fi 6 Ra. Sene 1337/ 9 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Sop-toros Mahallesi’nden Ermeni milletinden Hamada 

vefat eden Makaryan Agop veledi Hacı Artinin verasetinin oğlu Takor’a ait olduğu 

ancak Takor’un çocuksuz vefatıyla verasetinin amcasının kızı Horobsima bint-i 

Bedros’a ait olduğuna dair verilen veraset hücceti suretidir. 

BELGE NO:99  Fi 12 Ra. Sene 1337/ 15 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden  vefat eden Hacı Ömer 

Oğlu Hasan bin Ömer’in küçük oğlu Hasanın babasından  kalan miras için yaşının 

küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Ayşe bint-i Hasanın vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

BELGE NO:100  Fi 13 Ra. Sene 1337/ 16 Oca.1919 

Karahisâr-ı Sâhib’in Mollabahşi Mahallesi’nden  vefat eden Ahakin oğlu 

Hacı Artin veledi Hectorun küçük oğulları Hector ve Kirkor’un babalarından  kalan 

miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Pirozmik 

bint-i Hacı Artinin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:101  Fi 17 R.  Sene 1337/ 20 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-toros Mahallesi’ne bağlı Zaviye Sultan 

Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden Bikasoğlu Avadik veledi  Artin veledi 

Kigorok’un küçük kızı Serkiz’in babasından kalan miras için yaşının küçük olması 

nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Lusiye bint-i Serkiz’in vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:102  Fi 3 Ra.  Sene 1337/ 7 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Eyüp  Mahallesi’nden Âsâkir-i Şâhâne efradından, 

askerde iken vefat eden Etmekçioğlu Ali Osman bin Ahmet bin Mehmet’in 

verâsetinin eşi Ayşe bint-i Mehmet,annesi Emetullah bint-i Ethem, anadan bir kız 

kardeşi Emine, erkek kardeşi Mehmet ve Abdullah ve amcası Abdullah’a ait olduğu, 

ancak Emetullah’ın vefatıyla  verâsetinin çocukları Emine, Mehmet ve Abdullah’a 

intikal ettiği, Mehmet ve Abdullah’ın yaşlarının küçük olması nedeniyle hisselerinin 

Eytâm Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, varisler arasında tereke taksimini 

gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:103  Fi 11 C.  Sene 1336/ 24 Mar.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacıbeyli Karyesin’nden Zonguldak mevki-i Müstahkem 

Müfrezesi  efradından, 22 Ağustos 1333’te orduda iken vefat eden Halilcik oğlu 

İbrahim bin Hacı İsmail bin Hacı Halil’in verâsetinin eşi Kezban bint-i Osman,kızı 

Fatma, oğulları Ali ve İsmail’e  ait olduğu, Fatma, Ali ve İsmail’in yaşlarının küçük 

olması nedeniyle hisselerinin Eytâm Sândığı’nda muhafazasına ve anneleri 

Kezban’ın vasi tayin olunduğuna dair verilen, varisler arasında tereke taksimini 

gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:104  Fi 9 C.  Sene 1336/ 22 Mar.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahallesi’nden, Âsâkir-i Şâhâne efradından 

orduda iken vefat eden Musaddin oğlu Hüseyin bin Hasan bin Abdullah’ın 

verâsetinin eşi Ayşe bint-i Süleyman, kızları Emine ve Sabire,annesi Ayşe bint-i 

Mustafa,kız kardeşi Hanife bint-i Hasan’a ait olduğu,ancak Emine’nin vefatıyla 

verâsetinin annesi Ayşe, kız kardeşi Sabire ve amcasının oğlu askerde olan Ahmet’e 

Ahmet’in hissesinin askerden gelinceye kadar Eytâm Sândığı’nda muhafazasına dair 

verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:105  Fi 15 R.  Sene 1337/ 18 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Nurumalı-zâde 

Hüseyin Ağa bin Halil zevcesi ve Hacı Ahmet-zâde Hasan Ağa’nın kızı Şerife bint-i 

Hasan’ın verâsetinin eşi Hüseyin, annesi Ayşe bint-i İsmail, kızı Hayriye, kız 

kardeşleri Zehra ve Hayriye, erkek kardeşleri Ahmet ve askerde olan Mehmet’e ait 
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olduğu, Hanife bint-i Hasan’a ait olduğu, Hayriye’nin yaşının küçük olması 

nedeniyle  hissesinin Eytâm Sândığı’nda muhafazasına ve babasının vasi tayin 

olunduğuna dair verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:106  Fi 21 R. Sene 1337/ 24 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Molla Bahşi Mahallesi’nden vefat eden Ahkin oğlu Hacı 

Artin veledi Hecetor veledi Atam’ın verâsetinin ,eşi Perozik bint-i Artin, çocukları 

Agop, Hecator, Kirkor, Anik ve Meronke’ye ait olduğu, Hecator ve Kirkor’un 

yaşlarının  küçük olmasından vasi tayin edilen anneleri Perozik, kendilerine 

miras,hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde bulunması,tamirini 

yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da paylaşımı mümkün 

olmadığından  satılmasına ve bu hususta  satış için Perozik’e izin verildiğine dair 

satış izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:107  Fi 18 R. Sene  1337/ 21 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-toros Mahallesi’ne bağlı Zaviye Sultan 

Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden Bikasoğlu Avdik veledi Artin veledi 

Kigorok’un verâsetinin, eşi Lusiye bint-i Heci Serkiz, çocukları Maryem, Luseper, 

Artin ve Serkiz’e ait olduğu, Serkiz’in yaşının  küçük olmasından vasi tayin edilen 

annesi Lusiye, kendilerine miras,hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde 

bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da 

paylaşımı mümkün olmadığından, Serkiz’in nafakası için harcanmak şartıyla 

satılmasına ve bu hususta  satış için Lusiye’ye izin verildiğine dair satış izin hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:108  Fi 15 R.  Sene 1337/ 18 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-toros Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden 

Mimaryan Bakkal Artin veledi Avadik veledi Atam’ın verâsetinin, kızı Enise bint-i 

Heci Artin ile oğlu Parnak’a ait olduğu, ancak Parnak’ın vefatıyla verâsetinin eşi 

Aksabet bint-i Markar ve kız kardeşi Enise ve amcaları Sahomun ve Oseb’e, Oseb’in 

de vefatıyla verâsetinin, eşi Maryem bint-i Karabet ile kızları Nazlı, Maryem,oğulları 

Takor ve Avadis’e ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:109  Fi 22 R.  Sene 1337/ 25 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Fethibey Karyesi’nden vefat eden Molla İsmail İbrahim 

bin Ahmet bin İsmail’in küçük kızı Nazike’nin babasından kalan miras için yaşının 

küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar erkek kardeşi Osman bin Ahmet’in 

vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:110 Fi 20 R.  Sene 1337/ 23 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesinden vefat eden Molla-zâde Hacı 

Rüşdü Bey ibnü’ş-şeyh Mehmet Nuri Paşa’nın  küçük oğulları Cemal vr Danyal 

Beylerin babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar erkek kardeşi Nazif Bey’in  vasi tayin edilmiş olduğu ancak Görevini 

yerine getiremediğinden istifa etmiş olup yerine çocukların annesi Zeynep Hanım 

bint-i Osman’ın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:111  Fi 5 S.  Sene 1337/ 20 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib1’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Hacı Yunus-

zâde müteveffa Hacı Yunus Ağa’nın Küçük oğlu Abdurrahman’ın vasisi Hacı 

Yunus-zâde Salih Efendi ibn el-Hac İbrahim’in Eytâm Sândığı’nda muhafaza 

edilenden başka hiçbir malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm 

Sândığı tarafından aylık 250 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:112  Fi 29 R.  Sene 1337/ 1 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Onatlı oğlu 

Osman bin Ali’nin çocukları Mehmet, Bekir ve Şerife’nin babalarından kalan miras 

için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Safiye’nin 

vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:113  Fi 24 R.  Sene 1337/ 28 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Cafer Mahallesi’nden vefat eden Manav-zâde 

Hüseyin Agah bin Ali’nin kızı Hesna’nın vasisi olan Câmi‘-i Kebir Mahallesi’nden 

Hacehan Hanım ibnetü el-Hac Osman Eytâm Sândığı tarafından verilen 100 guruş 

nafaka ile geçinemediklerinden, nafakalarına aylık 100 guruş zam yapılarak aylık 

200 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir.  
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           BELGE NO:114         

 Karaağaç Karyesi’nden Hacı Ahmet oğlu Salih bin Hacı Süleyman’ın 680 

sicil numaralı kısmına ektir. 

           BELGE NO:115  Fi 8 R.  Sene 1337/ 11 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Garipçe Karyesi’nden vefat eden Hacı Ahmet oğlu 

Hüseyin ibn İbrahim’in çocukları Akile, Hasibe, Fatme, Abdullah ve Eyüp’ün  

babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye 

kadar anneleri Fatma bint-i Ali’nin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:116  Fi 8 R.  Sene 1337/ 11 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Garipçe Karyesi’nden vefat eden Hacı Ahmet oğlu Hacı 

Kadir bin Hacı İbrahim bin Hüseyin’in küçük oğlu İbrahim’in babasından kalan 

miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Nazike 

bint-i Ahmet’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:117  Fi 18 R.  Sene 1337/ 21 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mustafa Mahallesi’nden vefat eden Çaylı oğlu Hacı 

Arif bin Yusuf’un çocukları Mehmet, Kadri ve Münevvere’nin vasisi olan Rabia 

bint-i Ahmet, çocukları için Eytâm Sândığı tarafından verilen her biri için aylık 75 

guruş nafaka ile geçinemediklerinden, nafakalarına birer misli zam yapılarak her 

birine aylık 150 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir.  

           BELGE NO:118  Fi 23 R.  Sene 1337/ 26 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kahil Mahallesi’nden vefat eden İradi-zâde Ali Ağa ibn 

Hamza bin Abdullah’ın verâsetinin eşi Hatice bint-i Hüseyin, kendinden önce vefat 

eden eşi Havva bint-i Mustafa’dan olan çocukları Pembe, Emetullah ve Ömer’e  ait 

olduğu, ancak Ömer’in vefatıyla verâsetinin, eşi Hatice bint-i Hacı Süleyman ile 

coçukları Fatma, Hamza ve Havva’ya ait olduğu Fatma’nın da vefatıyla verâsetinin 

annesi Hatice, kardeşleri Havva ve Hamza’ya ait olduğu Havva ve Hamza’nın 

yaşlarının küçük olması nedeniyle  hisselerinin  Eytâm Sândığı’nda muhafazasına ve 

anneleri Hatice’nin vasi tayin olunduğuna dair verilen, varisler arasında tereke 

taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:119  Fi 1 R.  Sene 1337/ 4 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sinanpaşa Mahallesi’nden vefat eden Manav-zâde 

Helvacı İzzet Usta bin Hüseyin bin Hacı İzzet’in verâsetinin eşi Gültar bint-i 

Mehmet ile annesi Şerife bint-i Bekir,pederi Hüseyin, çocukları Firdevs, Zehra, 

Mehmet, Bekir ve İzzet’e  ait olduğu, ancak İzzet’in vefatıyla verâsetinin, annesi 

Gültar ve min-kabli’l-eb-i ceddi Hüseyin Efendi’ye ait olduğu, Zehra, Mehmet, 

Bekir’in yaşlarının küçük olması nedeniyle hisselerinin Eytâm Sândığı’nda 

muhafazasına ve anneleri Gültar Hanım’ın vasi tayin olunduğuna dair verilen, 

varisler arasında tereke taksimini gösterir tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:120  Fi 21 R.  Sene 1337/ 24 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden vefat eden Abdil Bey ibn 

Hüseyin bin Mehmet’in küçük kızları Nimet ve Hatice’nin babalarından kalan miras 

için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Emine Hanım 

İbnetü Yusuf Ağa’nın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:121  Fi 14 Ra.  Sene 1337/ 18 Ara.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sadıkbey Karyesi’nden Emine bint-i Hasan, kızı Ümmü 

Keziban için eşi Mehmet Ali’den aldığı aylık 75 guruş nafaka ile 

geçinemediklerinden nafakalarına zam yapılarak aylık 300 nafaka verildiğine, 

mahkemeye gelmeyen, vekil göndermeyen, mazareti bulunduğuna dair mahkemeyi 

haberdar etmeyen Mehmet Ali’nin mahkeme masrafı olan 172 guruş 20 paranın 

tarafından tahsil edilmesine dair verilen nafaka hücceti suretidir.  

           BELGE NO:122  Fi 27 R.  Sene 1337/ 30 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahallesi’nden vefat eden Hıramcı İbiş oğlu 

Münire bint-i Ahmet’in küçük oğlu Mehmet’in annesinden kalan miras için yaşının 

küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar babası Selim oğlu Osman bin 

Mustafa’nın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:123  Fi 29 R.  Sene 1336/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Abdurrahman Mahallesi’nde kiracı iken  vefat eden 

Bolvadin Kaymakamı Mehmet Aziz Efendi in Bekir Efendi ibn Sıtkı Efendi’nin 
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verâsetinin annesi Fatma Gülşah Hanım ibnetü Abdullah Efendi ile erkek kardeşi 

Yunus Efendi ibn Yusuf’a ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir.  

           BELGE NO:124  Fi 2 Ca. Sene 1337/ 3 Şub.1919  

           Dersââdet Polis Birinci Sınıf Komiseri Hüseyin Efendi’nin eşi Mesude Hanım 

ibnetü Hasan Efendi’nin 18 kanun-u evvel 1332’de vefatıyla verâsetinin oğlu 

Karahisâr-ı Sâhib medrese mu‘allimlerinden Ahmet Refik Efendi ibn Hüseyin 

Efendi’ye ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir.  

           BELGE NO:125  Fi 30 Ra.  Sene 1337/ 3 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Efecik Mahallesi’nden vefat eden Tatar oğlu kerimesi 

Münire bint-i Mustafa’nın verâsetinin oğlu Mehmet bin Ahmet’e ait olduğuna dair 

verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:126  Fi 14 S.  Sene 1337/ 19 Kas.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Nuh Karyesi’nden Topsakal oğlu Halil bin Abdullah 

çocukları Mehmet ve Hüseyin için 1334 tarihli ve 353 sicil numaralı Hüccet 

gereğince aylık her birine 30 guruş verdiği nafakanın, Mehmet sekiz yaşını doldurup  

dokuz yaşına geldiğinden nafakadan sakıt olup nafakasının kesildiğine dair verilen 

i‘lâm suretidir.   

           BELGE NO:127  Fi 4 Ca.  Sene 1337/ 5 Şub.1919 

 Karahisâr-ı Sâhib’in Kubeli Mahallesi’nden,Ermeni milletinden, Deyr-i Zor’da vefat 

eden Kilyos oğlu Kilyos veledi Kigorok veledi Kilyos’un verâsetinin erkek kardeşi 

Karabet veledi Kigorok’a ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:128  Fi 3 Ca.  Sene 1337/ 4 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Nurettin Mahallesi’nden,Ermeni milletinden, Deyr-i 

Zor’da çocuksuz olarak vefat eden Avakresyan Artin veledi Ohannes’in verâsetinin 

kardeşi Horobsima bint-i Ohannes’den başka varisi olmadığından Horobsima’ya ait 

olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:129  Fi 3 Ca.  Sene 1337/ 4 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden vefat eden Emir oğlu Ali bin 

Osman’ın verâsetinin 3 hisseden mevcut olup,2 hissesinin babası Osman Efendi’ye,1 
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hissesinin de annesi Fatma bint-i Mehmet’e ait olduğunu gösterir verâset hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:130  Fi 27 S.  Sene 1337/ 2 Ara.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahallesi’nden vefat eden Aşçı Hacı Ahmet 

oğlu müteveffa Ali Ağa’nın küçük çocukları Ahmet, Latif ve Emine’nin 

babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye 

kadar anneleri Havva Hatun ibnetü Hüseyin Efendi’nin vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:131  Fi 29 R.  Sene 1337/ 1 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kubeli Mahallesi’nden,Ermeni milletinden,10 Kanun-u 

evvel 1332 tarihinde vefat eden Kilyos oğlu Nazaret veledi Kigorok veledi Kilyos’un 

verâsetinin erkek kardeşi Karabet veledi Kigorok’a ait olduğuna dair verilen verâset 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:132  Fi 9 S.  Sene 1336/ 24 Kas.1917 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Ablak Karyesinden vefat eden Gözün oğlu Hacı Halil 

Ağa ibn Süleyman’ın küçük kızı Nazike’nin vasisi Şerife bint-i Hüseyin, Nazike’nin 

Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve maaşı olmadığından 

nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından aylık 200 guruş nafaka 

bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:133  Fi 28 Ş.  Sene 1336/ 8 Haz.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çatkuyu Karyesinden Molla Ali, İzmir’in Tuberilli 

Karyesi’nde vefat eden abisine ait menkul ve gayrimenkule el koyanlar olduğunu, bu 

sebeple açılacak olan tüm davalarda Hacı Ahmet Ağa’nın vekil tayin edildiğine dair 

verilen vekâlet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:134  Fi 29 R. Sene  1337/ 1 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Burmalı Mahallesi’nden vefat eden İhya oğlu Hacı Bekir 

bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Safiye bint-i Halilve oğlu Mehmet Arif’e ait 

olduğu,ancak Mehmet’in vefatıyla verâsetinin eşi Emine bint-i Mustafa ile annesi 

Hanife, kızı Akile, kız kardeşleri Ayşe, Nimet ve Hanife’ye ait olduğu, Hanife’nin de 
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vefatıyla verâsetinin torunu Akile ile kız kardeşi Safiye’ye ait olduğu, Safiye’nin de 

vefatıyla verâsetinin kız kardeşinin oğlu İsmail’e ait olduğu, Akile’nin yaşının  

küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen halası Ayşe’nin, İhya oğlu Hacı Bekir’den  

kendilerine miras, hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde 

bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da 

paylaşımı mümkün olmadığından Akile’nin hissesine karşılık gelen meblağın Eytâm 

Sândığına teslimi şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Ayşe’ye izin 

verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:135  Fi 24 R. Sene  1337/ 27 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Akmescit Mahallesi’nden, Rum milletinden 6 ay önce 

çocuksuz olarak vefat eden Şeytan oğlu Yordan veledi Lazari’nin verâsetinin eşi 

Katerina,erkek kardeşleri Eftim ve Yorgi, kız kardeşi Kalliopi’ye ait olduğu, 

Yorgi’nin Katerina’dan hissesine karşılık 7000,Kalliopi’nin ise 6500 guruş almış 

olmalarından, merhumun terekesinden hiçbir hakları kalmadığından, terekesinden 

men‘ine karar verildiğine dair i‘lâm suretidir. 

           BELGE NO:136  Fi 24 Ca. Sene  1337/ 3 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Nurcu Mahallesi’nden, 4 sene önce vefat eden Kırkalı 

oğlu Hacı Ahmet Ağa ibn Ahmet bin Mehmet’in verâsetinin oğulları İbrahim, 

Abdullah, Ahmet, Ali ve Mustafa’ya ait olduğu ancak Ahmet’in Çanakkale 

Savaşları’nda Seddü’l-bâhir’de şehit olması nedeniyle  verâsetinin eşi Huriye, oğlu 

Şükrü, kızı Havva’ya ait olduğu ,Abdullah’ın, babasından kalan dükkan ve 

kahvehanede hissesi bulunan İbrahim’e hisselerinin verilmemesinden dolayı açılan 

davada Hacı Ahmet Ağa’nın verâsetinin 121 hisse kabul edilip, 96 hissenin İbrahim, 

Abdullah, Ali ve Mustafa’ya, 3 hissenin Huriye,7 hissenin  Havva’ya, 14hissenin de 

Şükrü’ye ait olduğuna dair verilen verâset i‘lâmı suretidir. 

           BELGE NO:137  Fi 9 S.  Sene 1336/ 24 Kas.1917 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Ablak Karyesinden vefat eden Gözün oğlu Hacı Ömer 

bin Süleyman’ın küçük kızı Ümmügülsüm’ün vasisi Fatma bint-i Musa’nın, 

Ümmügülsüm’ün Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve maaşı 

olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından aylık 200 guruş 

nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:138  Fi 2 Ca.  Sene 1337/ 3 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Devedede Mahallesi’nden,Ermeni milletinden, 15 

Temmuz 1332 tarihinde Deyr-i Zor’da çocuksuz olarak vefat eden 

Nacakoğullarından Heci Artin veledi Heci Kigorok’un verâsetinin erkek kardeşi 

Dikran ile kız kardeşi Maryem’e ait olduğu, ancak Dikran’ın da çocuksuz olarak 

vefat etmesiyle verâsetinin kız kardeşi Maryem ile amcasının  oğlu İsteban veledi 

Gazar’a ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:139  Fi 16 Ş.  Sene 1336/ 27 May.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacıbeyli Karyesinden vefat eden Halilcik oğlu İbrahim 

bin Hacı İsmail’in çocukları Fatma, Ali ve İsmail’in vasisi olan annesi Kezban bint-i 

Ali, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve maaşı 

olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her birine aylık 75 

guruş toplam 225 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:140  Fi 22 R. Sene  1337/ 25 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Avtal Mahallesi’nden vefat eden Pancar oğlu 

Mustafa Efendi ibn Ahmet bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Dudu bint-i Murat,kızı 

Fikriye, oğulları Bekir, Salim ve Şükrü’ye ait olduğu, Bekir, Salim ve Şükrü’nün 

yaşlarının  küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen anneleri Dudu bint-i Murat,  

Mustafa Efendi kendilerine miras, hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan halde 

bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da 

paylaşımı mümkün olmadığından küçüklerin hissesine karşılık gelen meblağın 

Eytâm Sândığına teslimi şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Dudu’ya izin 

verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:141  Fi 16 D. Sene  1336/ 2 Ağu.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Salar Karyesi’nden Asâkir-i Şâhâne efradından orduda 

vefat eden Yahya oğlu nam-ı diğer Hasan oğlu Mustafa bin Hasan bin Hacı 

Mehmet’in verâsetinin, eşi Safiye bint-i Veliyüddin,kızları Nimet ve Emine, oğulları 

Veli, Nuri ve Hasan’a ait olduğu ancak Emine’nin vefatıyla verâsetinin annesi 

Safiye,kardeşleri Veli, Nuri, Hasan ve Nimet’e intikal ettiği,Nuri’nin yaşının küçük 

olması nedeniyle annesinin vasi tayin edildiğine ve hissesinin Eytâm Sândığında 
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muhafazasına dair verilen varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:142  Fi 5 Ca.  Sene 1337/ 6 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Molla Bahşi Mahallesi’ne mülhak Sob-toros 

Mahallesi’nden, Ermeni milletinden vefat eden Hopcanoğlu Heci Asadir veledi Heci 

Artin’nin verâsetinin eşi Diruhi,kızı Şehnaz, büyük oğulları Takafor ve İsteban’a  ait 

olduğu, Şehnaz’ın çocuksuz olarak vefat etmesiyle verâsetinin Diruhi, Takafor ve 

İsteban’a  ait olduğu Diruhi’nin de vefat etmesiyle verâsetinin oğulları Takafor ve 

İsteban’a ait olduğu ancak İsteban’ın da vefat etmesiyle verâsetinin kardeşi 

Takafor’a ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:143  Fi 5 Ca.  Sene 1337/ 6 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Nurettin Mahallesi’nden, Ermeni milletinden Deyr-i 

Zor’da vefat eden Avakilyan Artin veledi Ohannes’in verâsetinin,kızı Marmine ile 

kız kardeşi Horobsima’ya ait olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:144  Fi 9 S.  Sene 1336/ 24 Kas.1917 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Ablak Karyesinden Ümmühan bint-i Mustafa’nın, 

askerde olan eşi Gözün oğlu Süleyman’ın vefatıyla iki yaşında olan oğlu Seydi ile 

hiçbir mal ve maaşları olmadıklarından geçinemediklerini,eşinin babasından kalan ve 

Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilen mala karşılık olarak her birine aylık 200 

guruştan toplam 400 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:145   Fi 5 Ca.  Sene 1337/ 6 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kubeli Mahallesi’nden, Ermeni milletinden Halep 

Vilayeti’nin Katma Kazası’nda vefat eden Avakilyan kerimesi Hayganuş bint-i Artin 

veledi Hırabet’in verâsetinin, kardeşleri Hırabet, Nazaret, Maryem ve Enbiya’ya ait 

olduğuna dair verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:146  Fi 6 Ş.  Sene 1336/ 17 May.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacıbeyli Karyesinden vefat eden Bicioğlu Hacı Osman 

bin Ali’nin çocukları Emine, Havva, Mehmet ve Halil’in vasisi olan anneleri Şerife 

bint-i Hüseyin, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı 
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ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her birine 

aylık 75 guruş toplam 300 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:147  Fi 10 N.  Sene 1336/ 19 Haz.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Fakihpaşa Mahallesi’nden vefat eden Hacı Bali oğlu 

Hacı Mehmet bin Ahmet’in küçük kızı Muzaffere’nin babasından kalan miras için 

yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Fatma Hanım ibnetü 

el-mezbur Ömer Efendi’nin vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:148  Fi 19 R.  Sene 1337/ 22 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Bolvadin Kazası’nın Çay Nahiyesi’nde Yeni Mahalle’de 

ikamet eden Bakkal Ahmet Efendi nikahlı eşi Nazike bint-i Hacı Eyüp’ü boşayıp 

evinden uzaklaştırması üzerine  Nazike,vekili Koç-zâde Hacı Abdullah aracılığıyla 

açmış olduğu davada 125 guruş mihr-i mü‘ecceli ile dört aylık hamile olduğundan 

günlük 15 guruş boşandığı eşi tarafından nafaka bağlandığına, ayrıca mahkemeye 

gelmeyen, vekil göndermeyen, mazareti bulunduğuna dair mahkemeyi haberdar 

etmeyen Ahmet Efendi’nin mahkeme masrafı olan 397 guruşun tarafından tahsil 

edilmesine dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:149  Fi 7 Ca.  Sene 1337/ 8 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi’nden, Ermeni milletinden Deyr-i Zor’da 

çocuksuz olarak vefat eden Taştı oğlu Agop veledi Ohannes veledi Tatlı’nın 

verâsetinin,kızı Marmine ile kız kardeşleri Maryem ve Ana’ya ait olduğuna dair 

verilen verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:150  Fi 26 R.  Sene 1337/ 29 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden Molla-zâde Hacı Halit Bey 

kerimesi Hace Hatice Hanım ibnetü el-Hac Halit Bey ibn Ali Paşa vakfa mütevelli 

tayin ettiği Kubeli Mahallesi’nden Çolak oğlu Hasan Feyzi Efendi ibn el-Hac 

Mehmet Efendi mahzarında Zaviye Sultan Mahallesi’nde bulunan evini Câmi‘-i 

Kebir Vakfı’na vakfettiğine dair vakfiye hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:151  Fi 28 R.  Sene 1337/ 31 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Salar Karyesi’nden Hasan Hüseyin kızı Fatma, açmış 

olduğu davada eşi Hacı Ali oğlu Süleyman bin Hacı Halil tarafından boşanmış olup 

250 guruş mihr-i mü‘ecceli ile günlük 20 guruş boşandığı eşi tarafından nafaka 

bağlandığına, ayrıca 138 guruş olan mahkeme masrafının da tarafından tahsil 

edilmesine dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:152  Fi 13 S. Sene  1337/ 18 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Onatlı oğlu 

Osman bin Ali bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Hanife bint-i Yusuf, çocukları Şerife, 

Mehmet ve Yusuf’a ait olduğu çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle 

annelerinin vasi tayin edildiğine ve hisselerinin Eytâm Sândığında muhafazasına dair 

verilen varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:153  Fi 29 S.  Sene 1337/ 4 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahallesi’nden vefat eden Aşçı Hacı Ahmet 

oğlu Ali A ğa’nın çocukları Emine, Ahmet ve Lütfi’nin  vasisi olan Havva Hatun 

ibnetü Hüseyin Efendi, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka 

hiçbir malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı 

tarafından her birine aylık 150 guruş toplam 450 guruş nafaka bağlandığına dair 

verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:154  Fi 9 Ca.  Sene 1337/ 10 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Deper Karyesinden İmamoğlu kerimesi Nazike bint-i 

Halil İbrahim, Şerbetoğlu Hasan kerimesi Hacer bint-i Hasan’ın aleyhinde açılan 

hisse ve eşyalarla ilgili davaların tümünde Server Efendi’nin vekil tayin olunduğuna 

dair vekâlet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:155  Fi 11 Ca.  Sene 1337/ 12 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Akmescit Mahallesi’nden vefat eden Kocakavuk oğlu 

Ömer Ağa ibn Salih Ağa’nın çocukları Havva ve Ali’nin babalarından kalan miras 

için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Rabia bint-i 

Mustafa varsa da vasiliğe muktedir olmadığından amcaları Molla Mehmet bin Salih 

Ağa’nın  vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:156  Fi 26 Ra. Sene 1337/ 30 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Işıklar Karyesi’nden vefat eden Karaalioğlu kerimesi 

Arife Ayşe bint-i Ali bin İbrahim’in verâsetinin, küçük oğlu Mevlüt’e ait olduğu, 

Mevlüt’ün  yaşının küçük olması nedeniyle hissesinin Eytâm Sândığında 

muhafazasına dair verilen tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:157  Fi 26 Ra. Sene 1337/ 30 Ara.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Işıklar Karyesi’nden vefat eden Kalak Süleyman bin 

Hacı Bali bin Hacı Mehmet’in verâsetinin, eşi Atike bint-i Mehmet, çocukları 

Ümmühan, Sultane, Fatma, Bali, Mehmet ve Yusuf’a ait olduğu, ancak Yusuf’un 

vefatıyla  verâsetinin annesi Atike ile kardeşleri Ümmühan, Sultane, Fatma, Bali, 

Mehmet’e intikal ettiği,Bali’nin de vefatıyla  verâsetinin annesi Atike ile kardeşleri 

Ümmühan, Sultane, Fatma, Mehmet’e intikal ettiği,Ümmühan’ın da vefatıyla  

verâsetinin annesi Atike, eşi Mehmet Ali ve oğlu Hüseyin’e,Mehmet’in de vefatıyla  

verâsetinin annesi Atike, eşi Ayşe, kız kardeşleri Sultan ve Fatma’ya ait 

olduğu,Hüseyin’in yaşının küçük olması nedeniyle hissesinin Eytâm Sândığında 

muhafazasına ve anneannesinin vasi tayin edildiğine dair verilen varisler arasında 

tereke taksimini gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:158  Fi 28 Ra. Sene 1337/ 1 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Işıklar Karyesi’nden vefat eden Deli Halil oğlu Hüseyin 

bin Ali bin Halil’in verâsetinin, eşi Sultan bint-i Halil, Sultan’dan olan çocukları 

Kezban ve Sultane’ye, kendinden önce vefat eden eşi Kezban bint-i Hacı Hasan’dan 

olan ve askerde bulunan oğlu Veli’ye, ancak Sultan’ın vefatıyla  verâsetinin 

çocukları Kezban ve Sultane’ye ve kardeşi Ali bin Halil’e intikal ettiği, Veli’nin 

askerden dönünceye kadar Kezban ve Sultane’nin de yaşlarının küçük olması 

nedeniyle hisselerinin Eytâm Sândığında muhafazasına dair verilen varisler arasında 

tereke taksimini gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:159  Fi 18 S. Sene 1337/ 23 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in İsmail Karyesi’nden Ümmioğlu Ahmet bin Yusuf’un 

boşadığı iki buçuk aylık hamile eşi Şerife bint-i Mehmet’e 125 guruş mihr-i 

mü‘eccel ile Ahmet’in zimmetinde bulunan eşyaların teslimi için kendisine tenbih 
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olunduğu ayrıca 250 guruş da boşadığı eşine nafaka bağlandığına dair verilen nafaka 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:160  Fi 8 Ca. Sene 1337/ 9 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Onatlı oğlu 

Osman bin Ali’nin çocukları Mehmet, Bekir ve Ali’nin vasisi olan anneleri Hanife 

bint-i Yusuf, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve 

maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her birine 

aylık 400 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:161  Fi 16 Ş. Sene 1336/ 27 May.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacıbeyli Karyesi’nden vefat eden Bicioğlu Hacı Osman 

bin Ali’nin çocukları Mehmet, Emine, Havva ve Halil’in  vasisi olan anneleri Şerife 

bint-i Hüseyin, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı 

ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her birine 

aylık 75 guruşdan toplam 300 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:162  Fi 15 Ş. Sene 1336/ 26 May.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacıbeyli Karyesi’nden vefat eden Halicikoğlu Halil bin 

Hacı İsmail’in çocukları Mehmet ve Ahmet’in vasisi olan anneleri Havva bint-i 

Salih, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve maaşı 

olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her birine aylık 75 

guruşdan toplam 150 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:163  Fi 12 Ca.  Sene 1337/ 13 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Salar Karyesi’nden Cömerd oğlu Osman bin Mehmet’in 

80’i aşkın yaşta olduğu, beş sene önce kendisine felç inip halen de felçli olduğundan 

ve şuurunu da pek yerinde olmadığından oğlu Hakkı’nın babasının malını muhafaza 

etmesi için  vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:164  Fi 4 Ca.  Sene 1337/ 5 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye Mahallesi’nden Muayen oğlu Hacı Hüseyin 

Ağa 29 Zi’l-hicce 1330 tarihinde vakfettiği sınırları belirtilen mülkünü Ayak Tekke, 
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Çatkuyu, Kırka Câmi‘lerinde imam vazifesini ifa eden zatlara aylık 30 guruş 

verilmesini ve sure-i mülk Yasin-i Şerif ve günlük 1 cüz okunmasını şart 

koşmuştur.Ancak Reşadiye ve Çakır karyelerinde inşa edilen câmi‘lerle toplam beş 

câmi‘ bulunduğundan vakti de pek müsait olmadığından imamlara verilen 30 

guruşun, sonradan eklenen câmi‘lerdeki imamlarla birlikte her birine 25’er guruş 

verilmesine ve değişikliklerin ve bu iki câmi‘n de önceki vakfiye hüccetine 

kaydedilmesine dair verilen ektir. 

           BELGE NO:165  Fi 12 Ca.  Sene 1337/ 13 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye Mahallesi’nden Zekiye Hanım ibnetü 

Abdullah, leh ve aleyhinde açılmış veya bundan sonra açılacak olan tüm davalarda 

oğlu Karahisâr-ı Sâhib Evkâf me‘muru Atıf Efendi’nin vekil tayin edildiğine dair 

vekâlet hüccetidir. 

           BELGE NO:166 Fi 15 Ca.  Sene 1337/ 16 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Avtal Mahallesi’nden vefat eden Yusuf Hoca oğlu 

İbrahim bin Abdurrahman’nın çocukları Rasime ve Mehmet’in  babalarından kalan 

miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar Münire Hanım 

ibnetü el-Hac Mehmet’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:167 Fi 18 S. Sene 1337/ 23 Kas.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Erkmen Karyesi’nden Hanife bint-i Mehmet boşandığı 

eşi Anbanaz Karyesi’nden Çıkrıklı oğlu Salih bin Ali’den alacağı olan 62,5 guruş 

mihr-i mü‘ecceli ile çeyizi olan 3000 guruşluk eşyanın kendisine teslimi için 

uyarıldığına, ayrıca aynı evde oturan  annesi Hanife’nin kendisilerine rahat 

vermediğinden boşadığı eşi ve çocukları Havva ve Yusuf’un beraber yaşayacakları 

ayrı bir mesken temin edinceye kadar her birine günlük 10 guruştan toplam 30 guruş 

nafaka verileceğine dair nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:168 Fi 15 D. Sene 1336/ 22 Ağu.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kubeli  Mahallesi’nden Beyhâne Hatun bint-i Sadreddin 

Efendi, bir ev ve Elpirek Karyesi civarında bulunan zaim değirmenindeki 3 

hissesinden 1 hissesini vakfa bağışladığına dair vakfiye hücceti suretidir.  
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           BELGE NO:169 Fi 10 Ca.  Sene 1337/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Şeyh 

Celaleddin Çelebi ibn Şeyh Kemaleddin Çelebi’nin çocukları Ali ve Veled 

Çelebi’nin  babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar anneleri Hatice Hanım ibnetü Hasan Ağa’nın vasi tayin edildiğine 

dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:170 Fi 10 Ca.  Sene 1337/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Şeyh 

Celaleddin Çelebi ibn Şeyh Kemaleddin Çelebi’nin kızı İffet Hanım’ın babasından 

kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi 

Bezmialem Hanım ibnetü Abdullah’ın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:171 Fi 10 Ca.  Sene 1337/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Şeyh 

Celaleddin Çelebi ibn Şeyh Kemaleddin Çelebi’nin çocukları Zeynep ve Sabire 

Hanımların  babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar anneleri Fatma Hanım’ın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:172 Fi 10 Ca.  Sene 1337/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaağaç Karyesi’nden vefat eden İlyas oğlu Hacı İlyas 

Ağa’nın kendinden önce vefat eden oğlu Mehmet Efendi’nin oğlu Ali’nin 

dedesinden kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar 

annesi Elif ibnetü Süleyman’ın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:173 Fi 10 Ca.  Sene 1337/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Şeyh 

Celaleddin Çelebi ibn Şeyh Kemaleddin Çelebi’nin oğulları Ali ve Veled Çelebi’nin  

vasileri olan anneleri Hatice Hanım ibnetü Hasan Ağa, kızları Zeynep ve Sabire’nin 

vasileri olan anneleri Fatma ve büyük kızı Kerime Hanım, kendi hisseleri ve vasileri 

bulundukları çocukların hisseleri ile alakalı olarak leh ve aleyhlerinde açılan veya 



 47 

açılacak olan tüm davalarda Ahmet Bey’in vekil tayin olunduğuna dair vekâlet 

hücceti suretidir.  

           BELGE NO:174 Fi 15 Ca.  Sene 1337/ 16 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karaağaç Karyesi’nden vefat eden İlyas oğlu Hacı İlyas 

Ağa’nın kendinden önce vefat eden oğlu Mehmet Efendi’nin oğulları Mustafa ve 

Halil’in dedelerinden kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar anneleri Sultan bint-i Mehmet’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:175 Fi 11 Ca.  Sene 1337/ 12 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Serban Karyesi’nden vefat eden Eyüp oğlu nam-i diğer 

Nasuh oğlu Ali bin Ahmet’in küçük kızı Nazike’nin babasından kalan miras için 

yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Neslihan bint-i Hacı 

İbrahim’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:176 Fi 14 Ca.  Sene 1337/ 15 Şub.1919  

 Kütahya’nın Ahi Nureddin Mahallesi’nden olup Karahisâr-ı Sâhib’in Turunç 

Hanı’nda ikamet eden Hatice bint-i Süleyman boşandığı eşi Hacı Abdurahman 

Mahallesi’nden Kurbağıcı oğlu Süleyman bin Osman’ın mihr-i müeccel’i olan 200 

guruş ve günlük 10 guruş boşadığı eşine nafaka verildiğine dair nafaka hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:177 Fi 19 Ca.  Sene 1337/ 20 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Gökçe Mahallesi’nden vefat eden Karacaahmetli oğlu 

Molla Mehmet bin Süleyman bin Abdullah’ın küçük oğlu Süleyman’ın babasından 

kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi 

Havva Hatun bint-i Hacı Osman hayatta olmasına rağmen vesâyeti kabul etmekten 

kaçındığı için Eytâm Müdürü Hasan Efendi ibn el-Hac Mehmet Efendi’nin vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:178 Fi 10 Ca.  Sene 1337/ 11 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Şeyh 

Celaleddin Çelebi ibn Şeyh Kemaleddin Çelebi’nin küçük kızı İffet Hanım’ın vasisi 
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olan annesi Bezmialam Hanım bint-i Abdullah ve merhumun büyük kızları Adviye, 

Kısmet, Cemile, Firdevs ve Münire, kendi hisseleri ve vasileri bulundukları 

çocukların hisseleri ile alakalı olarak leh ve aleyhlerinde açılan veya açılacak olan 

tüm davalarda Hayrullah Çelebi’nin vekil tayin olunduğuna dair vekâlet hücceti 

suretidir.  

           BELGE NO:179  Fi 29 R. Sene 1337/ 1 Şub. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Akmescit Mahallesi’nden vefat eden Yusuf Hoca oğlu 

İbrahim Efendi ibn Abdurrahman Efendi’nin verâsetinin, eşi Münire bint-i Hacı 

Mehmet ile çocukları Rasime, Şerife, Mehmet ve İsmail’e ait olduğu, Mehmet ve 

İsmail’in yaşlarının küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen anneleri Münire bint-i 

Hacı Mehmet, merhumdan kendilerine miras, hudutları belirtilen hanenin harap ve 

perişan halde bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler 

arasında da paylaşımı mümkün olmadığından küçüklerin hissesine karşılık gelen 

meblağın Eytâm Sândığına teslimi şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için 

Münire’ye izin verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:180  Fi 3 R. Sene 1337/ 6 Oca. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kahil Mahallesi’nde misafireten bulunan Güldane Hanım 

ibnetü Ali, boşandığı eşi Karaman Mahallesi’nden Gürcü-zâde Halil Efendi ibn 

Mehmet’ten alacağı olan beşi birlik Osmanlı yüzlük zinet altınını, kendisine ait 

eşyalarla beraber 9 adet sim mecidiye ve mihr-i mü‘eccelinden 500 guruşun teslim 

edileceğine ayrıca dört aylık hamile boşadığı eşine aylık 200 guruş nafaka verildiğine 

dair nafaka  hücceti suretidir. 

           BELGE NO:181 Fi 11 Ca.  Sene 1337/ 12 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Akcin Karyesi’nden vefat eden Çaylı oğlu Mustafa bin 

Ahmet’in annesi Fatma bint-i Süleyman, oğulları İsmail ve Mehmet hisseleri ile 

alakalı olarak leh ve aleyhlerinde açılan veya açılacak olan tüm davalarda Koç-zâde 

Hacı Abdullah Efendi ibn Mehmet Ağa’nın vekil tayin olunduğuna dair vekâlet 

hücceti suretidir.  
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          BELGE NO:182  Fi 18 R. Sene 1337/ 21 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Marulcu Mahallesi’nden vefat eden Kalaycıoğlu Hacı 

Apil bin İzzet’in çocukları Fatma, Osman, İbrahim ve Apil’in vasisi olan anneleri 

Şerife bint-i Ahmet, çocukların Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir 

malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her 

birine aylık 100 guruşdan toplam 400 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka 

hücceti suretidir. 

          BELGE NO:183  Fi 21 Ca. Sene 1337/ 22 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sadıkbey Karyesi’nden vefat eden Keklikoğlu Mehmet 

bin Ahmet’in küçük oğlu Mustafa’nın vasisi olan annesi Neslihan bint-i Osman, 

Mustafa’nın Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve maaşı 

olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından aylık 200 guruş 

nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:184 Fi 21 Ca.  Sene 1337/ 22 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sadıkbey Karyesi’nden vefat eden Keklikoğlu Mehmet 

bin Ahmet’in küçük oğlu Mustafa’nın babasından kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Neslihan bint-i Osman’nın vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:185 Fi 24 Ca.  Sene 1337/ 25 Şub.1919 

 Kutupoğlu İsmail’den gelen 5000 guruş ile Turunç-zâde Cevat Bey’den gelen 

1200 guruşun vereselere taksimini gösterir,799 numaralı sicile ektir. 

           BELGE NO:186 Fi 22 Ca.  Sene 1337/ 23 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sinan Hanife Mahallesi’nden vefat eden Turunç-zâde 

İsmail Efendi kerimesi Rahime Hanım’ın eşi Honduoğlu Mustafa Hacı Kamil Efendi 

ile aralarında geçimsizlik olduğundan kendi eşyaları ile ilgili açılan davalarda Koç-

zâde Hacı Abdullah Efendi’nin vekil tayin olunduğuna dair vekâlet hücceti suretidir.  

           BELGE NO:187 Fi 24 Ca.  Sene 1337/ 25 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’ne sonradan katılan Mecidiye 

Mahallesi’nden vefat eden Diyar oğlu Dikran veledi Heci Agop’un oğulları Toma, 
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Leon ve Dikran’ın babalarından kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle 

rüşdüne erinceye kadar amcaları Takis veledi Heci Agop’un vasi tayin edildiğine dair 

vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:188 Fi 24 Ca.  Sene 1337/ 25 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Doğancı Mahallesi’nden vefat eden Begos oğlu Karnik 

veledi Serkiz’in küçük oğlu Serkiz’in babasından kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Perozok bint-i Toros’un vasi tayin 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:189  Fi 9 S. Sene 1337/ 14 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Belce Karyesi’nden vefat eden Hacı Halil oğlu Ahmet 

bin Hasan bin Hüseyin’in verâsetinin, kızı Sultan ile kız kardeşi Hatice’ye ait olduğu 

ancak Sultan’ın vefatıyla verâsetinin askerde olan eşi Osman bin Ali ile küçük oğlu 

Ali’ye intikal ettiği, Osman’nın askerden dönünceye kadar, Ali’nin de yaşlarının 

küçük olması nedeniyle, hisselerinin Eytâm Sândığında muhafazasına dair verilen 

varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:190  Fi 20 D. Sene 1336/ 27 Ağu.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çavuşbaş Mahallesi’nden Asâkir-i Şâhâne efradından 

iken vefat eden Cemal oğlu Ahmet Ağa ibn Hacı Bekir bin Hacı Ömer’in verâsetinin, 

eşi Halime bint-i Hacı Mehmet Efendi ile çocukları Ayşe, Münevvere, Bekir, 

Mustafa’ya ait olduğu Ayşe, Münevvere, Bekir’in yaşlarının küçük olması nedeniyle, 

hisselerinin Eytâm Sândığında muhafazasına dair verilen,merhumun erkek kardeşi 

Hacı Ömer Efendi ile tüm menkul ve gayrimenkullerinin ortak olmasından Hacı 

Ömer Efendi’nin de  hissesini  gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:191 Fi 21 Ca.  Sene 1337/ 22 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sorgun Karyesi’nden olup Karahisâr-ı Sâhib’in Gülenek 

Hanı’nda misafireten bulunan Feyz oğlu Latif bin Feyz, Sorgun Karyesi’nden Kara 

Mustafa oğlu Ahmet’in aleyhinde açmış olduğu değirmen konusuyla ilgili leh ve 

aleyhinde açılmış yada açılacak tüm davalarda Mehmet Salim Bey’in vekil tayin 

olunduğuna dair vekâlet hücceti suretidir.  
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           BELGE NO:192 Fi 20 R.  Sene 1337/ 25 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Efecik Mahallesi’nden vefat eden Bostancı-zâde Hacı 

Abdurrahman Efendi’nin eşi Şerife bint-i Hayran Dede, diğer eşi Şerife bint-i İsmail 

ve çocukları Rasime, Zehra, Ayşe, Şevki,Abdullah, Kadir ve Hayri Efendiler leh ve 

aleyhinde açılmış yada açılacak tüm davalarda İsmail Bey’in vekil tayin olunduğuna 

dair vekâlet hücceti suretidir.  

           BELGE NO:193 Fi 17 Ca.  Sene 1337/ 18 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-toros Mahallesi’nden vefat eden Haciyan müteveffa 

İsador Ağa’nın kızı Zenbil şimdiye kadar  leh ve aleyhinde açılmış yada açılacak  

babası ve erkek kardeşi Mıgırdiç’in terekeleri ile alakalı tüm davalarda erkek kardeşi 

Agop Efendi’nin vekil tayin olunduğuna dair vekâlet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:194 Fi 26 Ca.  Sene 1337/ 27 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Murat Mahallesi’nden  Ermeni milletinden vefat 

eden Çarıkçı oğlu Hacı Ohannes veledi Hacı Artin’in verâsetinin, eşi Maryem bint-i 

Kigorok, çocukları Maryem, Heci Serkiz ve Heci Karabet’e ait olduğu ancak 

Maryem’in vefatıyla verâsetinin,çocukları Maryem, Heci Serkiz ve Heci Karabet’e 

intikal ettiği,Serkiz’in de vefatıyla verâsetinin eşi Hıros bint-i Artin ile çocukları 

Horobsima, Serpuhi, Artin, Takor, Hayk ve Ohannes’e intikal ettiği, Heci Karabet’in 

de vefatıyla verâsetinin eşi Horobsima bint-i Ohannes ile çocukları Agoni,Azino, 

Agop, Artin ve Ohannes’e ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:195 Fi 17 D.  Sene 1336/ 24 Ağu. 1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Câmi‘i- Kebir Mahallesi’nden Sadi-zâde Hacı Ali Osman 

Ağa ibn İbrahim şimdiye kadar  leh ve aleyhinde açılmış yada açılacak olan tüm 

davalarda Hüsnü Bey’in vekil tayin olunduğuna dair vekâlet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:196 Fi 28 Ca.  Sene 1337/ 1 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Nureddin Mahallesi’nden  Ermeni milletinden çocuksuz 

olarak vefat eden Matyas oğlu Serkiz veledi Matyas’ın verâsetinin 2 hisseden 

mevcud olup, 1 hissesi kız kardeşi Enise bint-i Matyas’a, 1 hissesinin de erkek 

kardeşinin oğlu Matyas veledi Agop’a  ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:197 Fi 28 Ca.  Sene 1337/ 1 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-toros Mahallesi’nden  Ermeni milletinden üç sene 

önce Deyr-i Zor’da vefat eden Tatos oğlu Serkiz veledi Tatos veledi Kigorok’un  

verâsetinin, babasının amcası Oseb veledi Kigorok’un oğlunun oğlu Artin veledi 

Ohannes’e  ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:198 Fi 30 Ca.  Sene 1337/ 3 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Ümraniye Karyesi’nden vefat eden Hasan Efendi-zâde 

Ahmet Efendi ibn Hasan’ın çocukları Münire ve Hasan’ın babalarından kalan miras 

için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdlerine erinceye kadar amcaları Mehmet 

Efendi ibn Hasan Efendi’nin vasi edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:199  Fi 8 S. Sene 1337/ 13 Kas.1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Belce Karyesi’nden vefat eden Sultane bint-i Ahmet bin 

Hasan’ın verâsetinin, askerde olan eşi Osman bin Ali ile küçük oğlu Ali’ye ait 

olduğu, Ali’nin annesinden kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne 

erinceye kadar Eytâm Müdürü Hasan Efendi ibn el-Hac Mehmet Efendi’nin vasi 

tayin edildiği,her ikisinin de hisselerinin Eytâm Sândığında muhafazasına dair 

verilen varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:200  Fi 23 R. Sene 1337/ 26 Oca.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Karakaya Karyesi’nden vefat eden Köseoğlu Yusuf bin 

Mehmet bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Ayşe bint-i Battal ile çocukları Bektaş, 

Kadir ve Dudu’ya ait olduğu, Dudu’nun babasından kalan miras için yaşının küçük 

olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesinin vasi tayin edildiği, hisselerinin de 

Eytâm Sândığında muhafazasına dair verilen varisler arasında tereke taksimini 

gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:201  Fi 22 Ra. Sene 1337/ 23 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sinanpaşa Mahallesi’nden vefat eden İsa Efendi-zâde 

Hacı Abdullah bin Mehmet Ağa bin Mahmut’un verâsetinin, eşi Rabia Hanım ibnetü 

Hacı İsmail ile çocukları Hatice, Mehmet ve Mahmut’a ait olduğu,  Mehmet’in 

babasından kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar 
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annesinin vasi tayin edildiği, hisselerinin de Eytâm Sândığında muhafazasına dair 

verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke hücceti suretidir. 

           BELGE NO:202 Fi 28 Ca.  Sene 1337/ 1 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Murat Mahallesi’nden Ermeni milletinden, Deyr-i 

Zor’da vefat eden Papasoğlu Agop veledi Heci Sahak’ın kızı Agonik’in dedesinden 

kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar babasının 

amcasının oğlu Sob-Toros Mahallesi’nden Paşaoğlu Sakail veledi Karabet’in vasi 

edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:203 Fi 27 Ca.  Sene 1337/ 28 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Murat Mahallesi’nden  Ermeni milletinden üç sene 

önce vefat eden Paşaoğlu Heci Sahak veledi Arakil’in verâsetinin, kendinden önce 

vefat eden büyük oğlu Agop’un kızı Agonik ve yine kendinden önce vefat eden 

erkek kardeşi Karabet veledi Arakil’in büyük oğulları Sakail ve Artin’e ait olduğunu 

gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:204  Fi 3 C. Sene 1337/ 6 Mar..1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı İsmail Karyesi’nden vefat eden Telek-zâde Hacı 

Ahmet Efendi kerimesi Nuriye Hanım’ın verâsetinin, eşi Tevfik Efendi ibn Hacı 

Ömer ile annesi Zahide bint-i Abdullah, çocukları Hüseyin, Bekir ve Cevriye’ye ait 

olduğu, ancak Bekir’in vefatıyla verâsetinin, babası Hacı Tevfik ile annesinin annesi 

Zahide’ye ait olduğu, Hüseyin ve Cevriye’nin yaşlarının küçük olması nedeniyle vasi 

tayin edilen babaları Hacı Tevfik Efendi, merhumdan kendilerine miras, hudutları 

belirtilen hanenin harap ve perişan halde bulunması,tamirini yaptıracak malı ve 

mülkü olmaması ve vereseler arasında da paylaşımı mümkün olmadığından 

küçüklerin hissesine karşılık gelen meblağın Eytâm Sândığına teslimi şartıyla 

satılmasına ve bu hususta  satış için Hacı Tevfik Efendi’ye izin verildiğine dair satış 

izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:205  Fi 2 C. Sene 1337/ 5 Mar. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Doğancı Mahallesi’nden vefat eden Karabegos oğlu 

kerimesi Maryem bint-i Serkiz ibn Nazaret’in verâsetinin, kızı Hıros ile kız kardeşi 

Anise ve erkek kardeşleri Artin ve Karnik’e ait olduğu, ancak Artin’in vefatıyla 



 54 

verâsetinin, eşi Nurise bint-i Sahak ile kızı Nuhebel,oğulları Begos ve 

Artin’e,Karnik’in de vefatıyla verâsetinin, eşi Pelezuk ile oğlu Serkiz’e intikal ettiği, 

Serkiz’in yaşının küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen annesi Pelezuk, 

merhumdan kendilerine miras, hudutları belirtilen dükkanın harap ve perişan halde 

bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında da 

paylaşımı mümkün olmadığından satılmasına ve bu hususta  satış için Pelezuk’e izin 

verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 

           BELGE NO:206 Fi 3 C.  Sne 1337/ 6 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Câmi‘i-Kebir Mahallesi’nden vefat eden Kel Mehmet 

oğlu Mustafa bib Ömer bin Bekir’in kızı Akile’nin babasından kalan miras için 

yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar amcası Bekir bin Ömer’in 

vasi edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:207 Fi 3 C.  Sene 1337/ 6 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-toros Mahallesi’nden  Ermeni milletinden Hama’da 

vefat eden Çaçanoğlu Serube veledi Kirkor’un  verâsetinin, erkek kardeşi Kirobe’ye  

ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:208 Fi 5 C.  Sene 1337/ 8 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye Mahallesi’nden  Ermeni milletinden bir sene 

önce Zor Sancağı’nda vefat eden Diğin oğlu Artin veledi Kirkor’un verâsetinin, 

erkek kardeşleri Maksut ve Serkiz’e  ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:209  Fi 22 Ca. Sene 1337/ 23 Şub.. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Hacı Ömer oğlu 

Hasan bin Ömer’in verâsetinin, eşi Ayşe bint-i Hasan ile oğlu Hasan’a ait olduğu, 

Hasan’nın babasından kalan miras için yaşının küçük olması nedeniyle vasi tayin 

edilen annesi, merhumdan kendilerine miras, hudutları belirtilen arsanın paylaşımı 

mümkün olmadığından, küçüklerin hissesine karşılık gelen meblağın Eytâm 

Sândığına teslimi şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Ayşe’ye izin 

verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:210  Fi 5 Ca. Sene 1337/ 6 Şub. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Medli Mahallesi’nden vefat eden İsmail Efendi- -zâde 

Süleyman Şevki Efendi bin İsmail Hakkı Efendi’nin oğlu Ali’nin vasisi olan annesi 

Habibe Hanım ibnetü İbrahim, oğlunun, Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden 

başka hiçbir malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı 

tarafından 300 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:211 Fi 8 C.  Sene 1337/ 11 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Davut Mahallesi’nden  Ermeni milletinden,üç sene 

önce Deyr-i Zor’da çocuksuz olarak vefat eden Kosti oğlu Nazaret veledi Maydiros  

veledi Kigorok’un  verâsetinin, kardeşleri Nikdar ve Maryem ile Odik veledi 

Ohannes’e ait olduğunu gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:212 Fi 8 C.  Sene 1337/ 11 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kahil Mahallesi’nden vefat eden İradioğlu Ömer Ağa ibn 

Ali A ğa’nın çocukları Havva, Fatma ve Hamza’nın babasından kalan miras için 

yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar anneleri Hatice bint-i Hacı 

Süleyman’ın vasi edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir. 

             BELGE NO:213 Fi 6 C.  Sene 1337/ 9 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Dai Recep  Mahallesi’nden Atike bint-i Hacı 

Osman,vekili Koç-zâde Hacı Abdullah aracılığı ile Gündoğmuş Mahallesi’nden Emir 

oğlu Hacı İbrahim ibn Hacı Abdurrahmandan boşanmış olup beş yaşındaki kızı 

Emine’nin nafaka ihtiyacı sebebiyle mahkemeye başvurmuş ve Hacı İbrahim Ağa 

tarafından aylık 250 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:214  Fi 27 Ca. Sene 1337/ 28 Şub. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Molla Bahşi Mahallesi’nden  Ermeni milletinden iken 

vefat eden Agakin oğlu Heci Artin veledi Hacetor’un çocukları Kirkor ve Hacetor’un 

vasisi olan anneleri Perozik veledi Artin, çocuklarının Eytâm Sândığı’nda muhafaza 

edilenden başka hiçbir malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm 

Sândığı tarafından her birine aylık 300 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka 

hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:215 Fi 7 C.  Sene 1337/ 10 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Çıkrık Karyesi’nden vefat eden Memiş oğlu kerimesi 

Fatma’nın küçük oğlu Mevlüt’ün annesinden kalan miras için yaşının küçük olması 

nedeniyle rüşdüne erinceye kadar ümm ceddesi Atike bint-i Battal’ın vasi edildiğine 

dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:216 Fi 2 Ra.  Sene 1336/ 16 Ara.1917  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nde kiracı olarak ikamet 

eden,Burdurlu olup Kangal’da vefat eden Mülâzım Ali Rıza Efendi’nin eşi Saliha 

Hatun’un çocuksuz ve varissiz olarak vefat ettiğinden verâsetinin Beytü’l- Mâl’a ait 

olduğu, terekesinin satışa çıkarılıp, Eytâm Sândığı’na teslim edilen tereke  hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:217 Fi 8 C.  Sene 1337/ 11 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi’nden  Ermeni milletinden vefat eden 

Avakyan Heci Agop Efendi veledi Ovakim’in eşi Serpuhi bint-i Nikos’un çocukları 

Ovakim ve Emşah’ın annaleri ve kalan miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle 

rüşdüne erinceye kadar dayıları Cenap oğlu Esteban’ın vasi edildiğine dair vesâyet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:218 Fi 16 Ca.  Sene 1337/ 17 Şub. 1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Nurcu Mahallesi’nden Kıkalıoğlu müteveffa Ahmet 

Ağa’nın eşi Huriye Hanım ibnetü Mustafa,vefat eden eşinin babasından kalan 

mirasla alakalı kendisi ve varisleri için leh ve aleyhinde açılmış yada açılacak olan 

tüm davalarda Hoca-zâde Salim Efendi ibn Hacı Rıfat Efendi’nin vekil tayin 

olunduğuna dair vekâlet hücceti suretidir. 

           BELGE NO:219 Fi 3 R.  Sene 1336/ 16 Oca.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye Mahallesi’nden vefat eden Sandıkçı-zâde Hacı 

Bekir Efendi bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Ayşe bint-i Hacı Mehmet, kızkardeşi 

Nesibe ve Dinar’da olan erkek kardeşi İbrahim Efendi’ye ait olduğuna dair 

verilen,varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke  hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:220 Fi 21 Ca.  Sene 1336/ 22 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Gündoğmuş Mahallesi’nden Rasime bint-i Mustafa, 

vekili Emin Efendi-zâde Mehmet Vasıf Efendi aracılığı ile boşandığı eşi Kahil 

Mahallesi’nden Emir Himmet oğlu Süleyman bin Mehmet’e açmış olduğu davada 

100 guruş mihr-i mü‘ecceli, 1800 guruş nafaka-i iddet, 5000 guruş da eşyaları için 

olmak üzere toplam 6900 guruşun ödenmesine, ayrıca beş buçuk yaşındaki kızı 

Zehra için günlük 13,5 guruş nafaka verilmesi karşılığında boşandığına dair verilen 

hüccet suretidir. 

           BELGE NO:221 Fi 8 C.  Sene 1337/ 11 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sinanpaşa Karyesi’nden vefat eden Hacı Osman oğlu 

İbrahim bin Ali’nin çocukları, Cemil, Mehmet ve Fatma’nın babalarından kalan 

miras için yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar teyzeleri Kadir 

oğlu Mustafa kerimesi Sıdıka’nın vasi edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:222 Fi 12 C.  Sene 1337/ 15 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Gül Mahallesi’nden  Ermeni milletinden, vefat eden 

Mimar Yaşban Heci Agop veledi Heci Kigorok’un verâsetinin, eşi Maryem bint-i 

Karabet, kız kardeşi Hace Marta, erkek kardeşi Nazaret ve kızı Antran’a ait 

olduğunu, ancak Maryem’in vefatıyla verâsetinin kızı Antran ile kendinden önce 

vefat eden erkek kardeşi Gül Heci Agop oğlu Kigorok’un büyük oğlu Kirkor’a ait 

olduğunu  gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:223 Fi 8 C.  Sene 1337/ 11 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Arap Mahallesi’nden  Ermeni milletinden, vefat 

eden Mimar oğlu Ohannes veledi Kigorok’un verâsetinin, erkek kardeşinin oğulları 

Serkiz, Kigorok, İsteban ve Avadis’e ait olduğunu  gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:224  Fi 13 R. Sene 1337/ 16 Oca. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Halaçlı oğlu Hacı 

Hüseyin bin Mustafa’nın çocukları Havva, Ümmühan ve Halil’nin vasisi olan 

anneleri Raziye bint-i Hacı Ali, çocuklarının Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden 

başka hiçbir malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı 
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tarafından her birine aylık 50 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti 

suretidir. 

           BELGE NO:225 Fi 13 R.  Sene 1337/ 16 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Dağlıoğlu Ahmet bin 

Mustafa’nın, küçük oğlu Ali’nin babasından kalan miras için yaşının küçük olması 

nedeniyle rüşdüne erinceye kadar annesi Ümmügülsüm bint-i Hacı Mehmet’in vasi 

tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:226 Fi 13 R.  Sene 1337/ 16 Oca.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Efe Sultan Karyesi’nden vefat eden Dağlıoğlu Ahmet bin 

Mustafa’nın, çocukları İbrahim ve Mustafa’nın babalarından kalan miras için 

yaşlarının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar amcaları Halil bin 

Mustafa’nın vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:227 Fi 20 D.  Sene 1336/ 27 Ağu.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mustafa Mahallesi’nden vefat eden Sandıkçı-zâde 

Mehmet Ağa ibn Abdullah bin Mustafa’nın verâsetinin, eşi Zehra bint-i Hüseyin ile 

kızı Hatice ve erkek kardeşleri Ahmet, Mustafa ve Hüseyin’e ait olduğu,Hatice’nin 

rüşdüne erinceye kadar annesi Zehra’nın vasi tayin edildiğine ve hissesinin Eytâm 

Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, Mehmet Ağa’nın terekesi kardeşleri Mustafa 

ve Hüseyin ile ortak olduğundan onların da tereke taksimini gösterir,müşterek tereke  

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:228 Fi 13 S.  Sene 1337/ 18 Kas.1918  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmut Mahallesi’nden vefat eden Onatlıoğlu 

Osman bin Ali bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Hanife bint-i Yusuf, çocukları Şerife, 

Mehmet ve Yusuf’a ait olduğu, çocukların rüşdüne erinceye kadar annelerinin vasi 

tayin edildiğine ve hisselerinin Eytâm Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, 

varisler arasında tereke taksimini gösterir, tereke  hücceti suretidir. 

           BELGE NO:229 Fi 15 C.  Sene 1337/ 18 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kahil Mahallesi’nden Emir Himmet oğlu kerimesi 

Emine, vekili Koç-zâde Abdullah Efendi aracılığı ile, eşi Hacı Eyüp Mahallesi’nden 
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Berber Ahmet Usta oğlu Kunduracı Halil bin Ahmet’in 12 Safer 1336 tarihli ve 447 

numaralı hüccet gereğince bir yaşındaki kızı Şükriye için aylık 100 guruş olarak 

verdiği nafakanın 350 guruş zam yapılarak 450 guruş olarak verilmesine dair nafaka 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:230  Fi 13 Ra. Sene 1337/ 17 Ara. 1918 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Ayasini Karyesi’nden vefat eden Kacaroğlu Ali bin 

Hasan’ın çocukları Ayşe, Hasibe ve Gazi’nin vasisi olan anneleri Satı Hatun ibnetü 

Hüseyin, çocuklarının Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka hiçbir malı ve 

maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı tarafından her birine 

aylık 100 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:231 Fi 16 S.  Sene 1336/ 1 Ara.1917  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Eğret Karyesi’nden vefat eden Çakal oğlu İbrahim bin 

Yahya bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Ayşe bint-i İbrahim ile bu eşinden olan 

çocukları İbrahim,Mehmet ve doğacak çocuğuna, kendinden önce vefat eden eşi 

Hafize bint-i Ömer’den olan çocukları Şerife, Atike, Mustafa ve askerde olan İsmail, 

Cemal ve Ömer’e ait olduğu, İbrahim ve Mehmet’in rüşdüne erinceye kadar 

annelerinin vasi tayin edildiğine ve hisselerinin Eytâm Sândığı’nda muhafazasına, 

İsmail, Cemal ve Ömer’in de askerden dönünceye kadar hisselerinin Eytâm 

Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir, 

tereke  hücceti suretidir. 

           BELGE NO:232  Fi 29 R. Sene 1337/ 1 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Molla-zâde 

Hacı Hacı Rüşdü Bey ibn el-Hac Nuri Paşa’nın verâsetinin, eşi Zeynep Hanım ibnetü 

Osman Efendi ile çocukları Fahriye, Huriye, Naciye, Nazif, Cemal ve Danyal’a  ait 

olduğu, Cemal ve Danyal’ın yaşlarının küçük olması nedeniyle vasi tayin edilen 

anneleri, merhumdan kendilerine miras, hudutları belirtilen hanenin harap ve perişan 

halde bulunması,tamirini yaptıracak malı ve mülkü olmaması ve vereseler arasında 

da paylaşımı mümkün olmadığından küçüklerin hissesine karşılık gelen meblağın 

Eytâm Sândığına teslimi şartıyla satılmasına ve bu hususta  satış için Zeynep 

Hanım’a izin verildiğine dair satış izin hücceti suretidir. 
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           BELGE NO:233 Fi 17 C.  Sene 1337/ 20 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Günbatı Mahallesi’nden Ermeni milletinden, iki sene 

önce Deyr-i Zor’da vefat eden Şanka oğlu Avadis veledi Serkiz’in verâsetinin, erkek 

kardeşi Ohannes’e ait olduğunu  gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:234 Fi 14 C.  Sene 1337/ 17 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye Mahallesi’nden Ermeni milletinden, vefat eden 

Heci Agop Ohannes veledi Artin veledi Kirkor’un verâsetinin, erkek kardeşi Agop 

veledi Artin ile eşi Horobsima bint-i Agop ve kızı Şahnar ve annesi Hace Marta bint-

i Ohannes’e ait olduğunu  gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:235 Fi 17 C.  Sene 1337/ 20 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Gül Mahallesi’nden Ermeni milletinden, Meskene 

Kasabası’nda vefat eden Tekbıçak oğlu Vikran veledi Hırabet’in verâsetinin, erkek 

kardeşi Karnik ve Mıgırdiç’e ait olduğunu  gösterir verâset hücceti suretidir. 

           BELGE NO:236  Fi 25 Ca. Sene 1337/ 26 Şub. 1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Alioğlu Mahallesi’nden vefat eden Nalid Hacı Ali 

oğlu Mehmet bin Hacı Ali’nin oğlu Mahmut’un vasisi olan kız kardeşi Sıdıka bint-i 

el-mezbur Mehmet’in, kardeşinin Eytâm Sândığı’nda muhafaza edilenden başka 

hiçbir malı ve maaşı olmadığından nafaka ihtiyacı nedeniyle Eytâm Sândığı 

tarafından aylık 150 guruş nafaka bağlandığına dair verilen nafaka hücceti suretidir. 

           BELGE NO:237 Fi 21 C.  Sene 1337/ 24 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sob-Toros Mahallesi’nden Ermeni milletinden vefat eden 

Nikosoğlu Ohannes veledi Nikos’un verâsetinin, eşi Zenu bint-i Ohannes, kızı 

Takohi, annesi Elisabet bint-i Mardiros, erkek kardeşleri Mardiros ve İsteban’a ait 

olduğunu, ancak Elisabet’in vefatıyla verâsetinin oğulları Mardiros ve İsteban’a, 

Zenu’nun da  vefatıyla verâsetinin kızı Takaohi’ye, Takohi’nin de vefatıyla 

verâsetinin amcaları Mardiros ve İsteban’a, İsteban’ın da vefatıyla verâsetinin 

kardeşi Mardiros’a, Mardiros’un da vefatıyla verâsetinin erkek kardeşinin oğlu Agop 

veledi Agop ve diğer erkek kardeşinin oğlu Nikos veledi Ohannes’e, Agop’un da 

vefatıyla verâsetinin amcasının oğlu Nikos’a ait olduğunu gösterir verâset hücceti 

suretidir. 
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           BELGE NO:238 Fi 25 Ca.  Sene 1337/ 24 Mar.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Alioğlu Mahallesi’nden vefat eden Nalbant Hacı 

Ali oğlu Mehmet bin Hacı Ali’nin, küçük oğlu Mahmut’un babasından kalan miras 

için yaşının küçük olması nedeniyle rüşdüne erinceye kadar kız kardeşi Sıdıka bint-i 

el-mezbur Mehmet’in vasi tayin edildiğine dair vesâyet hücceti suretidir.   

           BELGE NO:239 Fi 21 Ca.  Sene 1337/ 22 Şub.1919  

           Karahisâr-ı Sâhib’in Sadıkbey Karyesi’nden vefat eden Keklik Mehmet bin 

Ahmet bin Abdullah’ın verâsetinin, eşi Neslihan bint-i Osman ve oğlu Mustafa ve 

kendinden önce vefat eden eşi Şerife bint-i Mehmet’ten  olan çocukları Havva, 

Emine ve askerde olan Ahmet’e ait olduğu, Mustafa’nın rüşdüne erinceye kadar 

annesi Neslihan’ın vasi tayin edildiğine ve hisselerinin Eytâm Sândığı’nda 

muhafazasına, Ahmet’in de askerden dönünceye kadar hisselerinin Eytâm 

Sândığı’nda muhafazasına dair verilen, varisler arasında tereke taksimini gösterir, 

tereke  hücceti suretidir. 

           BELGE NO:240  Fi 23 Ca. Sene 1337/ 24 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Değirmenayvalı Karyesi’nden İsa oğlu kerimesi Ayşe 

bint-i Eyüp, eşi Çavuş oğlu Hüseyin bin Halil’in aleyhinde açtığı eşya davasında, 

Koç-zâde Hacı Abdullah Efendi’nin vekil tayin olunduğuna dair verilen vekâlet 

hücceti suretidir. 

           BELGE NO:241  Fi 23 Ca. Sene 1337/ 24 Şub.1919 

           Karahisâr-ı Sâhib’in Kahil Mahallesi’nden Mumyakmaz-zâde Ahmet Ağa ve 

eşi Hanife bint-i Ahmet, şimdiye kadar leh ve aleylerinde açılan ve ya bundan sonra 

açılacak olan tüm davalarda Turunç-zâde İsmail İhsan Bey’in vekil tayin olunduğuna 

dair verilen vekâlet hücceti suretidir. 
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2.  DEFTERİN TRANSKRİPSİYONU 

 

   Hüve’l mu‘în 

Ya Fettah                     Ya Rezzak            Ya Alîm 

651/1 

Sicil Numerosu:1/681 

Medine-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Karaağaç Doğanlar Karyesi ahalisinden 

iken bundan akdem vefat iden Hacı Ahmed oğlu Salih bin Süleyman bin Hacı 

Ahmed’in veraseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Satı bint-i Hacı Mestan ve Fatıma 

bint-i Osman ve Meryem bint-i diğer Osman ve validesi Ayşe bint-i Osman ile 

zevce-i mezbure Satı’dan mütevellidler sulbiye-i sagîre kızı Ayşe Dudu ve Zeliha ve 

Nesibe ve zevce-i mezbure Fatıma’dan mütevellid sulbu sagir oğlu İsmail ve zevce-i 

mezbure Meryem’den mütevellide Halime sagire kızı Saliha’ya münhasıre olduğu 

bi’l-ihbar lede’l-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olduktan sonra mesele-i mirası bi 

hükmi’l-farîzati’l-şer‘iyye yüz kırk dört sehmden olup sihâm-ı mezbureden altışar 

sehmden cem’an on sekiz sehmi zevcât-ı mezburât Satı ve Fatıma ve Meryem’e ve 

yirmi dört sehmi ümm-i mezbûre Ayşe’ye ve on yedişer sehmden cem’an altmış 

sekiz sehmi benât-ı mezbûrât Ayşe Dudu ve Zeliha ve Nesibe ve Halime’ye isabet 

etmekle verese-i kibar-ı mezburenin talep ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘ ile ve 

Eytâm Müdîri Hasan Efendi hazır olduğu halde tahrir ve bi’l-müzayede bay‘ ve 

beynü’l-verese bi’l-farîzati’l-şer‘iyye tevzî ve taksim edilen müteveffâ-yı mezburun 

terekesidir ki ber vech-i âtî zikr ü beyan olunur fi’l-yevmi’t-tasi‘ ve’l-i şrîne min 

şevvâli’l-mükerrem li-seneti sitte ve selâsîn ve selase-mi’e ve elf  

müsta‘mel su güğümü 

1 çift 600 guruş 

Hurda bakraç 

1 adet 60 guruş 

Ağzı kapaklı tencere 

1 adet 30 guruş  

Dığan 

1 adet    20 guruş 

Sahan 

2 adet    30 guruş 

Kebir tepsi 

1 adet    40 guruş 

Köhne tepsi 

1 adet    10 guruş 

Kebir dığan 

1 adet    20 guruş 

Çinko çorba tası 

1 adet    10 guruş 

Tabak  Kara güğüm  Palaz 
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1 adet    10 guruş 1 adet    30 guruş 1 adet    200 guruş 

Esb 

1 adet    5000 guruş 

İnek 

1 adet    1500 guruş 

Kuzulu koyun re’s 

2 adet    2222 guruş 

Def‘a kuzulu koyun re’s 

2 adet 2222 guruş 

Def‘a kuzulu koyun re’s 

2 adet 2222 guruş 

Def‘a koyun re’s  

2 adet 1622 guruş 

 kuzulu koyun re’s    

7 adet 7777 guruş 

Boz koyun re’s   

7 adet 5677 guruş 

Seyis                        

9 adet 6615 guruş 

Oğlaklı tiftik keçisi re’s 

21 adet 22835guruş 

Boz keçi re’s         

 6 adet 5010 guruş 

Kuzulu koyun ve koç re’s 

 21 adet 23331 guruş 

Boz koyun 

22 adet 17842 guruş 

Def‘a boz koyun 

2adet 1622 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

106597  guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

5897 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

100700 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

2131,30  guruş Dellaliye 

  310,20  guruş Kaydiyye 

    65,00  guruş Yol baha ma‘a varaka 

2589,00  guruş Resm-i kısmet 

  800,00  guruş dört günlük hayvan kirâsı ile masârif-i         

                Zarûriye 

Hisse-i zevce-i mezbûre Satı 

4195,33 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatıma 

4195,33 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Meryem 

4195,33 guruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre Ayşe 

16783,13 guruş 

Hisse-ibint-isagîre-i mezbûre Ayşe Dudu 

11888,7 guruş 

Hisse-ibint-isagîre-i mezbûre Nesibe  

11888,7 guruş 

Hisse-ibint-isagîre-i mezbûre Zeliha 

11888,7 guruş 

Hisse-ibint-isagîre-i mezbûre Saliha 

11888,7 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr İsmail 

23776,14 guruş 

Kâbil-i taksîm olmayan 

6 guruş 

Sernâme-i defterde muharrer sulhü’l-bâkî yüz bin yedi yüz guruşdan zevce-i 

Satı ber-mucîb-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan dört bin yüz doksan beş guruş otuz üç 

parasını ve zevce-i mezbure-i Fatıma ber-mucib-i bâlâ dört bin yüz doksan beş guruş 

otuz üç parasını ve zevce-i mezbure Meryem ber-mucib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan 

dört bin yüz doksan beş guruş otuz üç parasını ve ümm-i mezbure Ayşe ber-mucib-i 
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bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on altı bin yedi yüz seksen üç guruş on üç parasını her biri 

bi’l-isale ve bi’l-verâse bâ-makbuz tamamen ve kâmilen ahz u kabz ettikleri gibi 

sıgâr-ı mezburdan Ayşe Dudu ve Nesibe ve Zeliha ve Saliha ve İsmail’in ber-mucib-i 

bâlâ cem’an hisse-i ırsiyyeleri olan yetmiş bir bin üç yüz yirmi dokuz guruş yirmi 

paraları li-ecli’l-irbâ‘ Eytâm Sândığı’na vaz‘ u teslim Müdir Hasan Efendi bi’l-

emane ve hasbe’l-me’muriyye tesellüm ve ahz u kabz eylediği tereke katibi Ahmed 

Efendi’nin eshamıyla işbu mahalle şerh verildi  

651/2 

Sicil Numerosu : 2/682 

Medine-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kayadibi Mahallesi ahalisinden 

iken hidmet-i mukaddese-i askeriyesini ifa etmekte iken Haziran yirmi bin üç yüz 

otuz üç tarihinde Dersaadet’in Fenerbağçe Hastahanesinde vefat eylediğini 

Karahisâr-ı Sâhib Ahz-ı Asker şube riyasetinin altı Ağustos üç yüz otuz dört tarih ve 

dört bin dokuz yüz seksen yedi numerolu tahriratla bildirilen Cemal oğlu Süleyman 

bin Ahmed bin Ali’nin zevce-i menkûhe-i metrûkesi Esma Hanım bint-i Süleyman 

medine-i mezkure mahkeme-i şer‘iyyesinde makud meclis-i şer‘îmizde takrir-i kelam 

eyledi müteveffâ-yı zevcim Süleyman bin Ahmed bin Ali’nin varisi ve zevcesi 

bulunduğum cihetle benim ile sulbiyye-i sagîre kızı Dudu ve sulbi sagir oğlu Hasan’a 

münhasıre olup bizden gayrı varisi ve terekesine müstahak âheri olmadığın mahalle-i 

mezkure heyet-i ihtiyâriyyesinden memhur ve mu‘tâ on sekiz Ağustos bin üç yüz 

otuz dört tarihlü bir kıta ilm ü haber mündericâtı ile yine mahalle-i mezkure 

ahalisinden ve mevsukü’l-kelim zevatdan imam-zâde Tahir Efendi ibn Abdülkâdir ve 

çocuk  oğlu Osman bin Mehmed ve imam-zâde Osman Efendi ibn Ahmed’in meclis-

i şer‘de vaki olan ihbar ve şehadetleriyle zâhir ve mütehakkik olmağın bu suretde 

tashih-i mesele-i mirasları bi hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye yirmi dört sehmden olub 

sihâm-ı mezkureden üç sehmi mukirre-i mezbureye ve yedi sehmi bint-i sagîreye ve 

on dört sehmi ibn-i sagir-i mezbur Hasan’a isabeti iktiza eylediği tescil-i i‘lâm 

olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşera min zilkadeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve 

selase-mi’e ve elf  
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651/3 

Sicil Numerosu:2/683 

Tahakkuk-ı özr-i şer‘iyyeye binaen husus-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb 

ü tahriri ve zaptıyla neticeye raptıyıçün cânib-i şer‘i şerîf-i enverden bi’l-iltimas 

me’mur i‘zâm olunmağla medine-i Karahisâr-ı Sâhibin Şühud nâhiyesinde kain 

Molla-zâde Hacı Hüseyin Beyin misafir odasına varub zeyl-i vesikada ism ü 

şehâdetleri muharrer Müslimin huzurlarıyla akd-i meclis-i şer‘i âlî etdikde nâhiye-i 

mezkûrenin Kayış mahallesi ahalisinden Hacı Cafer oğlu müteveffa Hacı Veli’nin 

veresesinden li-ebeveyn karındaşı olub zatı keza zeyl-i vesikada ism ü şehâdetleri 

muharrer kesân tarifiyle mu‘arrefe Fatıma bint-i’l-müteveffa Hacı Cafer ile 

müteveffa-yı mezburun li-ebeveyn er karındaşı Hacı Cafer bin el-müteveffa Hacı 

Cafer’den her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkurda vükelâ-yı de‘âvîden Turunc-zâde  

İsmail Bey ibni’l-müteveffa Osman Bey mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

idüb müverrisimiz ve li-ebeveyn er karındaşımız müteveffa-yı mezbur Haci Veli’den 

mevrus ve müntakil bi’l-cümle emvâl-i menkûle ve gayrı menkuleden hisse-i ırsiyye-

i müntakilelerimizi vâziü’l-yed olanlardan taleb ve dava ve işbu hisse-i ırsiyye-i 

müntakileden dolayı leh ve aleyhimizde vuku bulmuş ve fîmâ-ba‘d vuku bulacak 

bi’l-cümle de‘âvînin aid olduğu bi’l-umum mehâkim-i şer‘iyye ve nizamiyyenin 

hukuk ve ticâret ve cezâ ve meccânen sulh kısımlarıyla mecâlis-i idare ve devâir-i 

saire-i resmiyede bidâyeten ve itirâzen ve istinâfen ve temyizen ve iâdeten ve 

tashîhen müdde‘î ve müdde‘â-aleyh mu‘teriz ve mu‘taraz-aleyh müste’nif ve 

müste’nef-aleyh mümeyyiz ve mümeyyez-aleyh muâd ve muâd-aleyh ve itiraz-ı 

ale’l-hükmi ve’l-gayr ve davaları ve şahs-ı salis sıfatıyla dehâlet-i muhakeme ve 

muhâsama ve murâfa‘a ve müdafaa ve redd-i cevaba ve şühûd ikâme ve ta‘n-ı şühûd 

ve reddine ve yemin talebine ve her nev’i levâyih ve müsted‘âyât-ı saire protesto ve 

ihbarnâme tanzim ve kendi imza ve mührüyle aid olduğu mahal ve makama takdim 

ve tebliğe ve cevab i‘tâsına ve rü’yet-i muhasebe vesaire içün ehl-i vukuf ve erbab-ı 

ceza-ü müncer ve hükm-i nasb ve tayinle azline ve mahall-i aidesine muayene ve 

keşfiyat-ı lazıme icrasıyla tahdîd-i hudud ve taksim-i emlak ve akar ve arazi ve 

tefrîk-i eşyâya ve hasar ziyan ve tazminat talebine ve mehâkimden ve devâir-i saire-i 

resmiyeden sudûr edecek bi’l-cümle evrak ve mukarrerât ve i‘lâmâtın ahz u 

kabulüyle tebliğ ve tebelluğa ve tenfîz-i ahkâmı içün daire-i icraya vaz‘ıyla haciz 



 66 

îkâ‘ ve fekkine ve ledel’l-hâce sulh ve ibraya ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbuzu 

bizlere irsâl ve îsâle ve’l-hâsıl kavânin-i mevzu‘anın bahşettiği salahiyetlerle kaffe-i 

deâvî ve ve münaza‘âtın son derecesine kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini 

ifaya tarafımızdan mezun olmak üzere hâzır-ı muma-ileyh İsmail Beyi vekalet-i 

âmme-i mutlaka-i sahiha-i şer‘iyye ile vekil ve nâib’ nasb ü tayin eylediklerinde 

hâzır-ı muma-ileyh dahi ber-vech-i meşruh vekalet-i mezkureyi kabul ve hidmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği eda ve ifaya taahhüd ve ilzam eyledim dimeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i ramazâni’l-mübarek li-

seneti sitte ve selâsîn ve selase-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdü’l-hâl 

Horos  Mahallesinden Hacı Veli oğlu Abdullah bin Ahmed 

Hisâr Mahallesinden Nebî oğlu Hacı Osman bin Nebî 

Eblek Mahallesi ahâlisinden Muhsir oğlu Muhammed Efendi ibn Mehmed 

Ağa 

ve gayrihim 

Mukayyid       Başkâtib       Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk  Nâ’ibi 

 

651/4 

Sicil Numerosu: 3/684 

Tahakkuk-ı özr-i şer‘îye binaen husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtıyla netîceye rabtı içün cânib-i şer‘-i şerîf-i enverden bi’l-iltimâs i‘zâm 

olunmağla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib nevâhîsinden Şuhûd nâhiyesinin Kayış 

Mahallesinde kâ’in Hanefi-zâde Veliyüddin Hoca’nın müsâfir odasına varub zeyl-i 

vesîkada ism ü şehâdetleri huzûruyla ‘akd-ı meclis-i şer‘-i âlî etdikde nâhiye-i 

mezbûrenin mahalle-i mezkûre ahâlisinden Cafer oğlu müteveffâ Cafer kerîmeleri 

olub kezâ zeyl-i vesîkada ism ü şehâdetleri muharrer kesân tarifleriyle mu‘arrifetân 

Ayşe ve Zeyneb nâm kimesneler ile kezâ kesân-ı mezbûrân tarifleriyle mu‘arrife 

müteveffâ-yı mezbûr Cafer kerîmesi müteveffiye Raziye’nin kerîmeleri Emine ve 

Fatıma ile oğlu Halil nâm kimesnelerden her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ikrâr-ı 
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tâm ve takrîr-i kelâm idüb leh ve aleyhinde vuku bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak 

bi’l-cümle de‘âvînin aid olduğu bi’l-umûm mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyenin 

hukuk ve ticâret ve cezâ ve meccânen sulh kısımlarıyla mecâlis-i idare ve devâir-i 

sâire-i resmiyyede bidâyeten ve itirâzen ve istinâfen ve temyizen ve iâdeten ve 

tashîhen müdde‘î ve müdde‘â aleyh mu‘teriz ve mu‘taraz-aleyh ve müste’nif ve 

müste’nef-aleyh mümeyyiz ve mümeyyez-aleyh ve mu‘âd ve mu‘âd-aleyh ve itiraz 

ale’l-hükmi ve’l-gayr ve da‘vâları şahs-ı sâlis sıfatıyla vekâlet-i muhâkeme ve 

muhâsama ve murâfa‘a ve müdafaa ve redd-i cevâba ve şuhûd ikâme ve ta‘n-ı şühûd 

ve reddine ve yemin talebine ve her nev‘-i levâyıh ve müsted‘âyât-ı sâire ve protesto 

ve ihbârnâme tanzîm ve kendi imzalarıyla aid olduğu mahal ve makâma takdîm ve 

tebelluğa ve cevâb i‘tâsına ve rü’yet-i muhâsebe ve sâire içün ehl-i vukûf ve erbâb-ı 

ceza-ü müncer ve hükm-i nasb ve tayinle azline ve mahal-i â’idesinde muâyene ve 

keşfiyât-ı lâzıme icrâsıyla tahdîd-i hudûd ve taksîm-i emlâk ve akar ve arazi ve 

tefrîk-i eşyâya ve zarar ziyân ve tazminat talebine ve mehâkimden ve devâir-i sâire-i 

resmiyyeden sudûr edecek bi’l-cümle evrâk ve mukarrerât ve i‘lâmâtın ahz u 

kabulüyle tebliğ ve tebelluğa ve tenfîz-i ahkâmı içün dâire-i icrâya vaz‘ıyla hacz îkâ 

ve fekkine ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbuzu 

bizlere irsâl ve îsâle ve’l-hâsıl kavânîn-i mevzu‘anın bahş ettiği salahiyetlerle kâffe-i 

de‘âvî ve münâza‘atın son derecesine kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini 

ifaya tarafımızdan mezun olmak üzere gâ’ibân ani’l-meclis vükelâ-i de‘âvîden İsmail 

Hakkı ve refîki savran Hayri Efendilerin kabullerine mütevakkıfan ve münferiden ve 

müctemi‘an icrâ-yı vekâlet eylemeleri içün mumâ-ileyhimâyı vekâlet-i âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u tayin eyledik dimeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Zilkâdeti’l-şerîfe li-seneti 

sitte ve selâsîn ve selase-mi’e ve elf 

Türkmenoğlu bin Mahmûd 

Telefoğlu Osman bin Mustafa 

Hanefi-zâde Veliyüddin Efendi 

Mahalle-i mezkûre imamı Nâib-zâde Mahmûd Efendi 

ve gayrihim 

Mukayyid       Başkâtib       Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk  Nâ’ibi 
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651/5 

Sicil Numerosu: 4/685 

Tahakkuk-ı özr-i şer‘îye binaen husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtıyla netîceye rabtı içün cânib-i şer‘-i şerîf-i enverden bi’l-iltimâs 

me’zûnen i‘zâm olunmağla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’in Şuhûd Nâhiyesi 

mahallâtından Kayış Mahallesinde kâ’in Hanefi-zâde Veliyüddin Hoca’nın müsâfir 

odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şehâdetleri muharrer Müslimîn huzûruyla ‘akd-ı 

meclis-i şer‘-i âlî etdikde mahalle-i mezkûre ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden Hacı Cafer oğlu Hacı Veli’nin zevce-i menkûha-i metrûkesi olub zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şehâdetleri muharrer kesân-ı mezbûrân tarifleriyle mu‘arrife İsmihân 

bint-i el-müteveffâ Hacı Ahmed Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb mûrisim müteveffâ-yı merkûm zevcim Hacı Veli’den mevrûs ve 

müntakil emvâl-i müntakile ve gayrı müntakilede hisse-i ırsiyye-i müntakileme 

vâzi‘u’l-yed olanlardan taleb ve da‘vâ ve işbu hisse-i ırsiyye-i müntakileden dolayı 

leh ve aleyhâmda vuku bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak bi’l-cümle de‘âvînin aid 

olduğu bi’l-umûm mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyenin hukuk ve ticâret ve cezâ ve 

meccânen sulh kısımlarıyla mecâlis-i idare ve devâir-i sâire-i resmiyyede bidâyeten 

ve itirâzen ve istinâfen ve temyizen ve iâdeten ve tashîhen müdde‘î ve müdde‘â aleyh 

mu‘teriz ve mu‘taraz-aleyh ve müste’nif ve müste’nef-aleyh mümeyyiz ve 

mümeyyez-aleyh ve mu‘âd ve mu‘âd-aleyh ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr ve 

da‘vâları şahs-ı sâlis sıfatıyla vekâlet-i muhâkeme ve muhâsama ve murâfa‘a ve 

müdafaa ve redd-i cevâba ve şuhûd ikâme ve ta‘n-ı şühûd ve reddine ve yemin 

talebine ve her nev‘-i levâyıh ve müsted‘âyât-ı sâire protesto ve ihbârnâme tanzîm ve 

kendi imzalarıyla aid olduğu mahal ve makâma takdîm ve tebelluğa ve cevâb i‘tâsına 

ve rü’yet-i muhâsebe ve sâire içün ehl-i vukûf ve erbâb-ı ceza-ü müncer ve hükm-i 

nasb ve tayinle azline ve mahal-i â’idesinde muâyene ve keşfiyât-ı lâzıme icrâsıyla 

tahdîd-i hudûd ve taksîm-i emlâk ve akar ve arazi ve tefrîk-i eşyâya ve zarar ziyân ve 

tazminat talebine ve mehâkimden ve devâir-i sâire-i resmiyyeden sudûr edecek bi’l-

cümle evrâk ve mukarrerât ve i‘lâmâtın ahz u kabulüyle tebliğ ve tebelluğa ve tenfîz-

i ahkâmı içün dâire-i icrâya vaz‘ıyla hacz îkâ ve fekkine ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya 

ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbuzu bizlere irsâl ve îsâle ve’l-hâsıl kavânîn-i 

mevzu‘anın bahş ettiği salahiyetlerle kâffe-i de‘âvî ve münâza‘atın son derecesine 
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kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini ifaya tarafımızdan mezun olmak üzere 

gâ’ibân ani’l-meclis vükelâ-i de‘âvîden İsmail Hakkı ve refîki savran Hayri 

Efendilerin kabullerine mütevakkıfan ve münferiden ve müctemi‘an icrâ-yı vekâlet 

eylemeleri içün mumâ-ileyhimâyı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u tayin eyledik dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Zilkâdeti’l-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selase-mi’e 

ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdü’l-hâl 

Hanefı-zâde Velüyüddin Efendi 

Telef oğlu Osman bin Mustafa 

Mahalle-i mezkûre imamı Nâib-zâde Mahmud Efendi bin Mehmed 

ve gayrihim 

Mukayyid       Başkâtib       Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk Nâ’ibi 

651/6 

Sicil Numerosu:4/686 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacıalioğlu Mahallesi ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât eden Na‘lid  Hacı Ali oğlu Mehmed bin Hacı Ali’nin 

sulbiye-i sagîre kızı Fatıma ve sulbi Cafer oğlu Kâzım’ın bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi 

mansûbeleri mezkûr Hacıalioğlu Mahallesinde sakin ve zatı zeyl-i vesîkada ism ü 

şehâdetleri muharrer kesân tarifleriyle mu‘arrife Nimet Hatun bint-i Abdullah 

Medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

Medîne-i mezbûre eytâm müdiri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

ber-vech-âtî takrîr-i kelâm eyledi    Vasîsi olduğum sagîrân-ı mezbûrân el-hâletü-

hazihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâclar olmalarıyla babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs eytâm sandığında mahfûz olub taht-ı istirbâ‘da 

bulunan dört bin beş yüz gurûş akçeleri nemâ ve re’sü’l-mâldan kadr-i ma‘rûf 

meblağ farz u takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur dedi   Müdir-i mumâ-ileyh 

Hasan dahi sagîrân-ı mezbûrânın hükûmet civârında kâ’in ikisinin dükkân ile 

üzerinde bulunan kahvehâne hisselerinden alacak olan bedel-i icâra zamîmeten 

beherine şehrî otuzar guruşdan cem‘an altmış guruş nafaka nafaka farz u takdîr 
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buyurulması murâdımdur deyu vasî-yi mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık 

ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mütehakkik olan sagîrân-ı mezbûrânın babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs eytâm sandığında mahfûz malları re’sü’l-mâl ve 

nemâsından mârü’z-zikr alacak bedel-i icâra zamîmeten sagîrân-ı mezbûrânın 

beherine şehrî otuzar guruşdan cem‘an altmış guruş nafaka farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefruz-ı mezkûr u sagîrân-ı mezbûrân nafaka ve kisve baha ve sair 

levazım-ı zaruriyyelerine harc ve sarfa ve vakt-i hacette esteraneye ınd-el zafer 

babaları müteveffa-yı mezbûrdan mevrus ve müntakil malına rücûa vasiyye-i 

mezbûre Nimet Hatun izin verilmesin ma-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fil yevmi’l 

hâmis aşera min cemaziyel ahir li-seneti sitte ve selâsine ve selase mie ve elf  

Mua‘rrif  ve mümeyyiz 

Hacı Mahmud Mahallesi’nden Hacı Hüseyin oğlu Mustafa bin Hacı Hüseyin 

Hacıalioğlu Mahallesinden Cunkarlıoğlu Hasan bin Musa  

ve gayrihim  

Mukayyid   Başkatib   Kadı 

651/7 

Sicil Numerosu:5/687 

Tahakkuk-ı özr-ü şer‘iye binaen husus-ı atiyyü’l-beyanın mahallinde ketb-ü 

tahriri ve istima‘-ı takrir ile zaptı ve neticeye raptı içün canib-i şer‘i şerîf-i enverde 

bi’l-iltimas me’zûnen i‘zâm olunmağla medine-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Fakih Paşa Mahallesinde kain Miralay Fahri Bey veresesinin sakin bulundukları 

menzile varub zeyl-i vesikada ism ü şehadetleri muharrer müslimîn huzurlarıyla akd-

i meclis-i şer‘i âlî ettigimde medine-i mezkûr enin Zaviye Sultan Mahallesi 

ahalisinden iken bundan akdem vefat eden mukayyıd -zâde Hacı Ata Efendi ibn 

Ömer Efendinin veraseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hasibe Hanım ibnetü İbrahim 

eski Nazike Hanım ibnetü Hacı Ahmed ile zevce-i mezbûre Hasibeden mütevellidler 

sulbu kebir oğlu Hulusi ve sulbu sagir oğlu Ömer ve kendüden mukaddem vefat eden 

zevce-i evveliyyesi Afife bint-i Mehmedden mütevellidler sulbiye-i kebîre takzileri 

Şemsi ve Hayriye ve sulbu kebir oğlu Mehmedden mahzara kable’l-kısme ümm-i 

mezbûre Nazike dahi vefat idüb veraseti sulbiye kebîre kızı Aişe bint-i Ahmed 
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Efendi ile sulbu kebir oğlu Cemil Efendi ibni’l müteveffayi’l-mezbûr  Ömer 

Efendiye mahzara kable’l-kısme mezbûr  Cemil Efendi dahi vefat idüb veraseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Rasime Hanım ibnetü Abdullah ile sulbiye sagire kızı 

Hikmet ve sulbu kebir oğlu Kadir’e mahzara kable’l-kısme mezbûre Şemsi dahi vefat 

idüb veraseti zevc-i metrûku Bekir Efendi ibn Hacı İsa ile Sadrı sagir oğulları İsmail 

ve İsa’ya mahzara olmağla verese-i mezbûreden olub zatı zeyl-i vesikada ism ü 

şöhretleri muharrer müslimîn tarifleriyle muarrife ve menzil-i mezkûr da mukîme 

Hasibe Hanım ibnetü İbrahim kendü tarafından bi’l-isale ve Sadrı sagir oğlu mezbûr 

Ömer’in tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mensube habs olmağla sagir-i mezbûr  

Ömer’in tarafından bi’l-vesâye ve yine verese-i muharrere-i mezkûr eden olub 

menzil-i mezkûr da sakine ve zatı kezalik müslimîn-i muma-ileyhim tarifleriyle 

muarrefe Rasime Hanım ibnetü Abdullah Efendi kendi tarafından bi’l-isale ve 

Sadriyye sagire kızı mezbûre Hikmet’in tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mensube 

vasisi olmağla sagire mezbûre Hikmet tarafından bi’l-vesaye ve yine verese-i mezkûr 

eden olub menzil-i mezkûr da müsafereten mukîme ve zatı kezalik müslimîn-i 

muma-ileyhim tarifleriyle muarrefe Ayşe Hanım ibnetü Ahmed kendi tarafından bi’l-

isale ve mecnûn-ı mezbûr  Mehmet’in ifâkatına degin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den mensube ve habs olmağla mecnûn-ı mezbûr  Mehmet tarafından bi’l-vesaye 

ve yine verese-i muharrere-i mezkûr dan olub menzil-i mezkûr da muvakkaten 

mukim Gümüş-zâde Bekir Efendi ibn Hacı İsa Efendi kendi tarafından bi’l-isale ve 

sulbu sagir oğulları mezbûrân İsmail ve İsa’nın tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den 

mansûb ve habs ve dîlîs olmağla bi’l-vesâye meclis-i ma’kûd-ı mezkûrda medine-i 

mezkûrenin Akmescid Mahallesi ahalisinden Emin Efendi -zâde Vasıf Efendi ibn 

Ahmed Efendi mahzarında yine verese-i muharrere-i mezkûr dan olub menzil-i 

mezkûr da sakine ve zatı zeyl-i vesikada ism ü şehadetleri muharrer müslimîn 

tarifleriyle muarrefe Hayriye Hanım ibnetü Hacı Ata Efendi ve yine verese-i 

muharrere-i mezkûr eden olub menzil-i mezkûr da sakinler Hulusi Efendi ibni’l-

mezbûr  Hacı Ata Efendi ve Kadir Efendi ibni’l-mezbûr  Cemil Efendi nam 

kimesneler hâzırun bi’l-meclis oldukları halde her biri ber-vech-i âtî takrir-i kelam 

eyledi medine-i mezkûr enin Zaviye Sultan Mahallesinde kain yümni tarik âmm-ı, 

yesari Molla-zâde Mesrur Bey, arkası türbedar oğlu İsmail menzilleri, cephesi tarîk-i 

âmm ile mahdûd sırf bir bab mülk hane mûrisimiz müteveffayı evvel mezbûr  Hacı 
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Ata Efendi ile müteveffa-yı salis mezbûr  Cemil Efendi’nin hayatında ile’l-vefat 

müştereken ba-tapu taht-ı tasarruf ve temellüklerinde  iken vukufatlarıyla her 

birimize ırsen intikal eden menzil-i mahdud-ı mezkûr daki hisse-i ırsiye-i şer‘iyye ve 

şayiamızı bi’l-müzayede takarrur edecek semen-i misliyle ahire tatbikan bey‘ ü 

ferağa semen-i mislini ahz u kabza ve memur-u resmisi ve komisyon-u mahsus 

huzurunda i‘tâ-yı takrir ve namımıza intikal muamelesinin icra ve ifasına ve bu 

babda tanzimi icab eden ilmühaber ve evrak- saireyi imza ve icab eden makâmâta 

takdime ve vasi-yi mansûbeleri olduğumuz sagir-i mezbûr ile mecnun-ı mezbûrun 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrdaki hisse-i ırsiye-i şer‘iyye ve şayialarını diğer verese-i 

kibârın hisseleriyle ma‘an semen-i mislleriyle ahire be‘y ü ferağ ve hisse-i 

ırsiyelerine isabet edecek mebaliği Eytâm Sândığına vaz‘ ile izn-i şer‘i istihsal ve 

menzil-i mahdud-ı mezkûr a vaz‘ idüb ve müdahale edenler aleyhine bi’l-cümle 

mehakim-i şer‘iyye ve mehakim-i nizamiyenin hukuk ve ticaret kısımlarıyla 

meccanen sulh kısmında ve mecalis-i idare-i belediye ve devair-i sairede müdde‘i ve 

müdde‘â-aleyh ve şahs-ı salis ve itiraz-ı ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı 

saire-i şer‘iyye ve kanuniye ile bidayeten ve itirazen ve isti‘nâfen ve temyîzen ve 

iadeten ve tashihen taleb ve de‘avi ve muhakeme ve muhasama ve murafaa ve redd-i 

cevaba ve ikame-i şuhûda ve keşf ve yemin talebine ve ta‘n-ı şuhud ve reddine ve 

tebliğ ve tebelluğa ve bi’l-cümle makbuzatını bize irsal ve isâle velhasıl husus-ı 

mezkûr un mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son dereceye kadar ifaya ve sigâr-ı 

mezbûrûn ile mecnûn-ı mezbûr undan her biri içün Eytâm Sândığına vaz‘ u teslim 

olunacak hisse-i ırsiyeleri mebaliğinden kadar maruf nafaka taleb ve takdirine ve 

yine sigâr-ı mezbûrûn ile mecnun-ı mezbûr un hisse-i ırsiyelerine isabet eden 

mebaliğ ile namlarına emlak ve akar iştirâsına velhasıl husus-ı mezkûr un mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsini son dereceye kadar ifaya mezun olmak üzre tarafımızdan 

hâzır-ı muma-ileyh Vasıf Efendiyi bi’l-isale ve bi’l-vesaye vekalet-i mutlaka-i 

sahiha-i şer‘iyye ile her birimiz vekil ve naib-i münab nasb u tayin eyledik 

dediklerinde hâzır-ı mezbûr  Vasıf Efendi dahi vekalet-i mezkûrayı kabul ve hidmet-i 

lazımelerini kema-yenbaği ifaya taahhüd ve iltizam eyledim dimeğin ma-vakaa bi’t-

taleb ketb olundu fil yevmi’l hâmis ve’l-ışrîn min şabani’l-azim li-seneti sitte ve 

selâsine ve selasete mie ve elf  

Mu‘arrif ve şühûdü’l-hâl 
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Mukayyid       Başkâtib       Nâ’ib-i Kadı      Hazâ-sakk  Nâ’ibi 

Sodali Mahallesi’nden Teblek -zâde Bekir Efendi ibn Osman  

Faki Paşa Mahallesi’nden Dostum-zâde Mehmet bin Süleyman 

Mecidiye Mahallesi’nden Yusuf Hoca Oğlu Emin Efendi 

651/8 

Sicil Numerosu:6/688 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Deper Karyesi sâkinelerinden olup 

zatı zeyl-i vesîkada isim ve şöhretleri muharrer olan kesân tarifleriyle Fatma bint-i 

Satılmış medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd ve meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûre eytâm müdîri Hasan Efendi ibni’l-Hâc Mehmed Efendi 

mahzarında ber-vech-i atî takrîr-i kelam eyledi zevc-i dâhilim olup karye-i mezkûre 

ahalisinden Salih oğlu Mehmed bin Hacı Hasan sagîr birlikte emsâliyle silah altına 

alınarak sevk olundukta sonra zevcinin pederi vefât etmekle usulen terekeler marifet-

i şer‘le tahrîr ve bey‘ ve defter-i kassâma rabt olunup ba-kassâm-ı defter-i hisse-i 

ırsiyyeleri olan elli bir bin guruş zevcem merkûmun vürûduna değin li-ecli’l-hıfz 

eytâm sandığına vaz‘ olunup müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve 

hasbe’l-memuriye vaz‘-ı yed eder olduğundan benimle merkûmun feraşından hâsıl 

ve benden mütevellid sulbü sagîr oğlu Ahmed’in aslâ malı ve bir taraftan muhasses 

maaşımı ve akar ve îrâdımız olmadığına el-haletü-hazihi nafaka ve kisveye eşedd-i 

ihtiyâc ile muhtâclar olmamızla zevcim gâ’ib-i mezbûr Mehmed’in eytâm sandığına 

mahfûz malı nemâsından kadar ma‘rûf meblağ farz u takdîr olunmak matlubumdur 

dedikte müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevabında gâ’ib-i mezbûr 

Mehmed’in pederi müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs eytâm sandığında elli bir bin 

guruşa bi’l-emane ve hasbe’l-memuriye vaz‘-ı yedini ikrâr ve itiraf edip lakin 

müdde‘iyye-i mezbûrenin ma‘adâ müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘iyye-i 

mezbûreden ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb olundukda 

karye-i mezkûre ahalisinden Ayanoğlu Ahmed bin Mustafa ve Tekkenişin oğlu 

Hasan bin Süleyman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hazıran olup 

tarafeyn muvâcehesinde istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka müdde‘iyye-i mezbûre 

gâ’ib-i mezbûr Mehmed’in zevce-i menkûhası olduğuna ve sagîr-i mezbûr merkûm 

Mehmed’in karındaşından hâsıl ve müdde‘iyye-i mezbûreden mütevellid 
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bulunduğuna ve müdde‘iyye-i mezbûre sagîre olup muhtâc-ı nafaka olduğuna ve 

gâ’ib-i mezbûrun eytâm sandığından mevcûd nukûdundan beher şehr iki yüz guruş 

kadar ma‘rûf ve hadd-i layık olduğuna şâhidiz şehâdet dahi ederiz ve bu her biri eda-

yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usul-i mevzû‘asına tatbîken 

evvelâ mensûb oldukları mezkûr Deper karyesi imamı İmamoğlu Hasan Efendi ibn 

Mehmed ve muhtarı Hacı Satılmış bin İbrahim nâm kimesnelerden ba-varaka-i 

mestûre sırran ve ba‘dehu şâhidan-ı mezbûran yine mensûb oldukları mezkûr Deper 

karyesi ahalisinden Yazıcıoğlu Ramazan Çavuş Ömer ve Danaoğlu oğlu Hüseyin bin 

Abdullah nam kimesnelerden tarafeyn hazır oldukları halde şâhidân-ı mezbûran bi’l-

muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri iş’ar ve ihbâr 

olmağın mûcibince müdde‘iyye-i mezbûre ile oğlu Ahmed’e zevci askerde bulunan 

Mehmed nafaka namıyla nesne nezdine bırakmadığına veya göndermediğine ve 

nafakalarını başka bir yere havale eylemediğine müdde‘iyye-i mezbûreye ba’de’l 

halifi’ ş-şer‘ kadar maruf idüğü beyân olunan müdde‘iyye-i mezbûre Fatma ile sulbü 

sagîr oğlu Ahmed’in nafakaları için şehri yüzer guruşdan cem‘an iki yüz guruş 

mezbûr Mehmed’in vürûduna değin Mehmed üzerine farz ve takdîr olunup meblağ-ı 

ma‘rûz-ı mezkûru beher şehr nafakalarına harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve 

inde’z-zafer zevci mezbûr Mehmed’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

eytâm sandığında mahfûz bulunan nukud-ı mevcûduna müracaata müdde‘iyye-i 

mezbûre Fatma’ya kıbel-i şer‘den izin verilmegin ma-vakaa bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘a şera min Zilkadedi’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selasin ve selase-mi’e 

ve elf 

Mu‘arrif 

Bu dahi karyede Tekkenişîn oğlu Hasan bin Süleyman 

Deper karyesinden Ayanoğlu Ahmed bin Mustafa 

Mukayyid     Başkatib       Kadı 

651/9 

Sicil Numerosu:7/689 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Burmalı mahallesi ahalisinden iken 

bundan mukaddem vefât eden Hacı Abid-zâde Niyazi Efendi ibn Abdullah’ın sulbiye 
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sagîre kızı Hacer ile sulbü sagîr oğlu İsmail’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs mallarını hıfz ve sıyanete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rüyete kıbel-i şer‘den b,r vasi nasb u tayin ehemm ü elzem olmağla 

emanetle maruf ve istikametle mevsûf ve umûr-ı vesâyet uhdesinden gelmeye kadir 

idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ fi 9 Eylül sene 334 tarihli bir 

kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

ihbâratı ile zahir ve nümâyân olan mahalle-i mezkûre ahalisinden ve sagîrân-ı 

mezbûrânın li-ebeveyn karındaşı ve müteveffâ-yı mezbûrun sulbü kebîr oğlu 

Abdullah sagîran-ı mezbûranın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını 

hıfz ve sıyanete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rüyete 

kıbel-i şer‘den vasi nasb ve tayin olundukta ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hidmet-i lazimelerini kemâ-yenbağî ifaya taahhüd ve iltizam itmegin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-rabi‘ min Zilhicceti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selasin ve 

selase-mi’e ve elf  

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezkûrede Teke Ahmed oğlu Tahir Çavuş bin İbrahim  

Burmalı Mahallesinden Hondu-zâde İsmet Efendi ibn Osman Efendi  

Mukayyid          Başkâtib          Kadı 

651/10 

Sicil Numerosu:7/690 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘iyyeye binâen husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb 

ve tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabt ve bir neticeye rabtı için cânib-i şer‘-i şerîf-i 

enverden bi’l-iltimas me’zûnen i‘zâm olunmağla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hamidiye Mahallesinde kain Merdan oğlu Ömer Ağa’nın menziline 

varub zeyl-i vesîkada isim ve şöhretleri muharrer kesân huzuruyla ‘akd-ı meclis-i 

şer‘-i ‘âlî etdikde Medîne-i mezkûrenin Medli mahallesi ahalisinden olup menzil-i 

mezkûrda mukîm Merdan oğlu Ömer Ağa ibn Ahmed bin İbrahim meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda yine Medîne-i mezkûrenin sâlifü’z-zikr Hamidiye mahallesi sâkinlerinden 

olub menzil-i mezkûrda mukîme ve zatı zeyl-i vesîkada isim ve şöhretleri muharrer 

kesân tarifleriyle mu‘arrife mûmâ-ileyh Ömer Ağanın zevce-i menkûha-i medhûlün-
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bihâsı Dudu Hanım ibneti Abdullah mahzarında mezbûr Ömer Ağa ber-vech-i âtî 

takrîr-i kelam eyledi benim kâr u kesbim ile peyderpey hâricden iştira ve mübâyaa 

eylediğim levâzımât-ı beytiyyeden malım ve mülküm olan ve işbu meclis-i mezkûrda 

aynen mevcûd bulunan üç yüz guruş kıymetli yerli mamulatından müsta ‘mel bir yün 

kilim ve iki yüz guruş kıymetli yerli mamulatından kezâlik müsta ‘mel sagîr bir yün 

kilim ve üç yüz guruş kıymetli ve üzeri yün ve için pamukdan mamul ve müsta‘mel 

vasatü’l-hali bir halı seccâdesi ve iki yüz guruş kıymetli müsta‘mel yerli müsta‘mel 

iki aded seccâde ve yüz elli guruş kıymetli kıldan mamul ve müsta‘mel bir palaz ve 

seksen guruş kıymetli yünden mamul ve köhne bir zeyli seksen guruş kıymetli kıl 

yünden mamül ve köhne bir zeyli ve beher takımı iki yüzer guruşdan cem‘an altı yüz 

guruş kıymetli üç takım müsta‘mel yatak  yani içleri halı kırıntıları ile memlû üç 

döşek ve ma‘a çaharşub ve üç yorgan ve üç yastık ve elli guruş kıymetli müsta‘mel 

bir kapu perdesi ve yüz guruş kıymetli dört aded mak‘ad döşemesi ve yüz guruş 

kıymetli içi ot memlû yirmi aded yastık ve yüz elli guruş kıymetli müsta‘mel iki aded 

çaput kilim ve iki yüz guruş kıymetli bir kazgan ineği ve yüz guruş kıymetli bir bakır 

tencere ve üç yüz guruş kıymetli sagîr ve kebîr beş aded nuhas tepsi ve beheri 

altmışar guruşdan cem‘an dört yüz yirmi guruş kıymetli nuhas yedi aded kuşhane  

ma‘a kapak ve yirmi beşer guruşdan cem‘an yüz elli guruş kıymetli altı aded nuhas 

sahan maa-kapak ve elli guruş kıymetli iki aded sagîr nuhas mertebani ve otuz guruş 

kıymetli bir nuhas ilistir ve otuz guruş kıymetli bir  nuhas çorba tası kırk beş kıymetli 

dokuz aded sagîr sırça tabak ve elli guruş kıymetli on aded sagîr sırça kase ve kırk 

guruş kıymetli iki aded kebîr tabak ve yüz guruş kıymetli iki aded nuhas müsta‘mel 

su güğümü ve altmış guruş kıymetli dört aded……..sagîr ve kebîr leğen ve yirmi beş 

guruş kıymetli bir nuhas müsta‘mel dığan ve onar guruşdan otuz guruş kıymetli üç 

aded müsta‘mel tahta sandık ve otuz guruş kıymetli üç aded tahta tekne ve yüz elli 

guruş kıymetli üç aded müsta‘mel Lamartine soba ma‘a boru ve yirmi guruş kıymetli 

iki aded sofra ve elli guruş kıymetli iki aded tahmis sagîr bakır ve elli guruş kıymetli 

iki aded nuhas ve müsta‘mel sagîr su güğümü ve üç yüz guruş kıymetli hırdavat…..ki 

cem‘an dört bin beş yüz kırk guruş kıymetli ber-vech-i muharrer eşya-yı menkule-i 

mezkûrelerimi zevcem hâzıratü bi’l-meclis mûmâ-ileyhâ Dudu Hanım’a zîrde isim 

ve şöhretleri muharrer şuhûd mahzarında ve işbu meclis-i mezkûrda sahiha-i şer‘iyye 

ile heyet ve teslîm ve temlîk eyledim dedikde hâzıra-i mûmâ-ileyha dudu Hanım dahi 



 77 

mukirr-i mûmâ-ileyh Ömer Ağadan sâdıre olan cem‘-i kelimat-ı meşrûhayı şifahen 

tahkik ve vicahen tasdik ile ber-vech-i muharrer meclis-i makud-ı mezkûrda aynen 

mevcûd bulunan eşya-yı muharrere-i mezkûrenin mecmû‘unu ale’l-infirad ittihab ve 

tesellüm ve kabz ve kabul itmegin ma-vakaa bit’taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l ışrîn min Şevvali’l-mükerrem li-seneti sitte ve selasin ve selâse-mi’e ve elf  

Mua‘rrif ve şuhûdu’l-hâl 

Hacıalioğlu Mahallesinden Kundakcı-zâde Ali Efendi  

Akmescid Mahallesinden Naib-zâde Mehmed Vasıf Efendi  

Mukayyid          Başkâtib          Kadı      Hazâ-sakk  Nâ’ibi 

 

651/11 

Sicil Numerosu:8/691 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Çalışlar Karyesi ahalisinden iken bundan 

akdem vefât eden Şeker Ahmed oğlu bin Mahmut Ağa’nın verâseti zevce-i menkûha-

i metrûkesi Ayşe bint-i Hüseyin ve vâlidesi Fatma bint-i Ali ile sulbiye-i kebîre 

kızları Tutı ve Emine ve sulbiye-i sagîre kızı diğer Ayşe ve sulb-i kebîr oğulları 

Seydi ve İbrahim ve sulbü sagîr oğlu Salih’e münhasıre olduğu bi’l-ihbâr ve lede’ş-

şer‘-i Enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra mes’ele-i mirasları bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye iki yüz on altı sehmden olup sihâm-ı mezkûreden yirmi yedi sehmi 

zevce-i mezbûre Ayşe’ye ve otuz altı sehmi ümm-i mezbûre Fatma’ya ve on yedişer 

sehmden elli bir sehmi benât-ı mezbûrat Dudu ve Emine’ye ve diğer Ayşe’ye otuz 

dörder sehmden yüz iki sehmi benûn-ı mezbûrûn Seydi ve İbrahim ve Salih’e isabet 

etmekle sagîran-ı mezbûran Ayşe ve Salih’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasi nasb u tayin olunan vâlidesi mezbûre Ayşe 

ile verese-i kibâr-ı mezbûrenin taleb ve iltimâsları ve marifet-i şer‘le ve eytâm 

müdîrü Hasan Efendi ibni’l-Hâc Mehmed Efendi hazır olduğu halde tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey‘ ve beyne’l verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân 

olunur Fi’l-yevmi’s-sânî min Zilkadedi’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf  
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Nuhas  tencere 

1 adet 20 guruş 

Nebleki  

1 adet 5 guruş 

Çinko  sahan 

2 adet 10 guruş 

Sergen    

1 adet 30 guruş 

Tahta anbar 

1adet 20 guruş 

Göz 

2 adet 200 guruş 

Kuzulu koyun re’s 

22adet 24200 guruş 

Oğlaklı tiftik keçi re’s 

4adet 4000 guruş 

Tiftik Teke 

2adet 2000 guruş 

Camış re’s 

4adet 2000 guruş 

Koç re’s 

1adet 1200guruş 

Boz koyun re’s 

29adet 18300guruş 

Erkek merkep 

1adet 1200guruş 

  

Yekûnü’t-tereke 

53160  guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

3336,20  guruş  

Sulhu’l-bâkî 

49828,20 guruş  

Li’t-taksîm beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

1065,10  guruş Dellaliye 

  153,15  guruş Kaydiyye 

   38,00  guruş Yol baha ma‘a varaka 

1281,12  guruş Resm-i kısmet 

  800,00  guruş üç günlük hayvan kirâsı ile masârif-i         

                Zarûriye 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 

6228,22 guruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre Fatma 

8304,30 guruş 

Hisse-i bint-i kebîre Dudu 

3921,27  guruş 

Hisse-i bint-i kebîre Emine 

3921,27  guruş 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Emine 

3921,27  guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Salih 

7843,14  guruş 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Seydi 

7843 ,14 guruş 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr İbrahim 

7843,14  guruş 

Sernâme-i defterde muharrer sulhu’l-bâkî kırk dokuz bin sekiz yüz yirmi 

sekiz guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Ayşe ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi 

olan altı bin iki yüz yirmi sekiz guruş yirmi iki parasını ve bint-i mezbûre Dudu ber-

mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan sekiz bin üç yüz dört guruş otuz parasını ve bint-i 

mezbûre Emine ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan üç bin dokuz yüz yirmi bir 

guruş yirmi yedi parasını ve ibn-i mezbûr Seydî ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi 

olan yedi bin sekiz yüz kırk üç guruş parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-

makbûz tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ettikleri sagîrân-ı mezbûrân Sâlih ve 
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Ayşe’nin ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan on bir bin yedi yüz altmış beş guruş 

bir paraları li-ecli’l-irbâ‘ eytâm sandığına vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan 

Efendi’nin bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye ahz u kabz u tesellüm eylediği tereke 

kâtibi Ahmed Efendi’nin inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid          Başkâtib          Kadı 

651/12 

Sicil Numerosu:9/692 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Ablak Karyesi ahâlîsinden iken bundan on 

beş sene mukaddem vefât eden Gözün oğlu Hacı Ömer Ağa bin Süleymân’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Kezbân bint-i Ömer ile zevce-i mezbûreden mütevellid 

sulbü kebîr oğlu Halîl İbrâhîm ve diğer zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i 

Mûsâ’dan mütevellide sulbiye-i sagîre kızı Gülsüm’e münhasıre kable’l-kısmet 

mezbûre Kezban dahi vefât edüb verâsetin sadrı kebîr oğlu mezbûr Halîl İbrâhîm’e 

münhasıre mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-münâsahati’ş-şer‘iyye kırk sehmden olub 

sihâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûre Fatma’ya ve on dört sehmi kızı 

sagîre-i mezbûre Gülsüm’e ve otuz bir sehmi dahi oğlu Halîl İbrâhîm’e isâbet edüb 

ol târihde müteveffâ-yı evvelin terekesi li-ebeveyn er karındaşı Hacı Halîl Ağa ile 

ber-vech-i nasfiyyet müşterek olub hayâtlarında ol vechile müşterek mâlın ve 

mutasarrıfları oldukları cihetiyle Hacı Halîl Ağa tarafından müteveffâ-yı evvelin 

terekesi tahrîr etdirilüb defter-i kassâma rabtıyla sagîre-i mezbûre Gülsüm’ün hisse-i 

ırsiyyesini anası Fatma mûmâ-ileyh Hacı Halîl Ağa’nın kefâletiyle istidâne ederek 

eytâm sandığına tedeyyün etmiş ise de mezbûr Hacı Halîl Ağa hânede aile reisi 

olmak dolayısıyla tereke-i muharrere-i mezkûre ile yedinde kalan bakiyye-i ahvâli 

karışdırub umûr-ı zirâ‘at ve ticâreti kemâ-fî’s-sâbık verese-i kibâr ve vasînin 

rızâsıyla iştirâke vaz‘ edüb tasarruf etmekde iken kable’l-ifrâz ve’t-taksîm mezbûr 

Hacı Halîl Ağa dahi vefât edüb verâsetin zevce-i menkûha-i metrûkesi şerîfe bint-i 

Hüseyin ile zevce-i mezbûre Şerife’den mütevellid sulbiye-i sagîre kızı Nâzike ve 

kendüden mukaddem vefât eden zevce-i ûlâsı Zeliha bint-i Mustafa’dan mütevellide 

sulbiye-i kebîre kızı Sultâne ve sulbiye-i sagîre kızı Fatma ve sulbü kebîr oğlu 

gâ’ibün ‘ani’l-beled Süleymân ile kendüden mukaddem vefât eden diğer zevcesi 

Gülsüm bint-i Mehmed’den mütevellide sulbiye-i kebîre kızı Fatma’ya munhasıre 
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olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağla mesele-i 

mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye kırk sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden 

altı sehmi zevcesi şerife’ye ve yedişer sehmden on dört sehmi kızları kebîretân-ı 

mezbûretân Sultâne ve Fatma’ya ve yedişer sehmden on dört sehmi dahi diğer kızları 

sagîretân-ı mezbûretân diğer Fatma ve Nâzike’ye ve on dört sehmi gâ’ib-i mezbûr 

Süleymân’a etmekle sigâr-ı mezbûrûn Gülsüm ve Fatma ve Nâzike’nin vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî nasb 

u ta‘yîn olunan vâlideleri Şerife ve Fatma ile verese-i kibârın taleb ve iltimâsları ve 

ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır 

olduğu hâlde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ olunan müteveffâ-yı merkûmun terekesi 

defter-i kasâmsıdır ki ber vech-i zîr beyân olunur fî’l-yevmi’l-hâmis min şehri 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-seneti hamse ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Tiftik keçi  

30adet fi 65 1950 guruş 

Def‘a tiftik keçi 

 30 adet[fi 65] 1950 guruş  

Def‘a tiftik keçi  

40 adet [fi 65] 2600 guruş  

Yün kıyye  

30 adet [fi 41] 1230 guruş 

Tiftik cildi 6 adet koyun cildi 5 
adet 251 guruş 

Yapağı (100 kıyye) 
[fi27,10guruş ] 2725 guruş 

Def‘a tiftik derisi              3 adet 
90 guruş 

Araba esbi                         1 çift   
6800 guruş 

Tiftik cildi 1 adet koyun cildi 
1 adet 40 guruş 

İnek 7 adet boğa 1 adet erkek 
tosun 2 adet düve 1 adet 17650 
guruş 

İnek 9 adet düve 1 adet tosun 1 
adet 16500 guruş 

İnek 8 adet dana 2 adet boğa 
1 adet 15070 guruş 

Boğa 1 adet tosun 2 adet inek 
10 adet 22685 guruş 

 

Boğa 1 adet tosun 2 adet düve 3 
adet inek 7 adet 19760 guruş 

Boğa 1 adet tosun 2 adet 
düve 2 adet inek 9 adet 15400 
guruş 

Yapağı (137 kıyye) [dirhem 
100] 3467 guruş 

Yün (30 kıyye) [dirhem 100 fi 
41] 1096,30 guruş  

Tiftik (284 kıyye) [dirhem 
100 fi 65] 17728,30 guruş 

Koyun re’s (23) [fi 323] 7429 
guruş 

Tiftik keçi re’s (47) [fi 320] 
10810 guruş 

Erkeçi  re’s (28) koyun re’s 
(2) [fi 370] 11100 guruş 

Kısrak ve aygır ve tay re’s 
(47)[fi 2210] 103870guruş 

Zuhur iden nakd-i mevcudu 
114225 guruş 

Kancık kır merkeb (1) 1100 
guruş 

Def‘a kancık merkeb 1adet 460 
guruş 

 

Erkek siyah merkeb    1adet 
1800 guruş 

Bir yaşlı camuz danası 1adet 
iki yaşlı camuz dana iki yaşlı 
camuz düve  1adet 2610 
guruş 

Kiri ş   Tatar araba Def‘a tatar araba              1 



 81 

8 adet 500 guruş 1 adet 1900 guruş adet 1510 guruş 

Def‘a tatar araba               1 adet 
3110 guruş 

Def‘a tatar araba              1adet 
1810 guruş 

Palaz 2 adet tülü Kilim1adet 
un çuvalı 1adet 700 guruş 

Def‘a palaz 2 adet cedid kilim 1 
adet çuval 1adet 900 guruş 

Def‘a palaz 2 adet zeyli 1adet 
un çuvalı 1 adet 750 guruş 

Def‘a palaz 2 adet cedid 
kilim 1 adet çuval 1 adet 
1000 guruş 

Def‘apalaz2adetzeyli1adet 

 çuval 1 adet 850guruş 

Tuz çuvalı  

2 adet 435 guruş 

Def‘a tuz çuvalı  

1 adet 175 guruş 

Def‘a tuz çuvalı 

 1 adet175 guruş 

Def‘a tuz çuvalı 1 adet175 
guruş 

Araba maa takım  

1 adet 200 guruş 

Def‘a araba maa takım 

 (1) 200 guruş 

Def‘a araba maa takım  

(1) 200 guruş 

Yaprak  

200 guruş 

Hurde esb eğeri  

2 adet 100 guruş 

Geri  

2 adet 500 guruş 

Leğen 

 1adet 50 guruş 

Şurba tası  

1adet 10 guruş 

Kebir tencere 

 1 adet 50 guruş 

Def‘a tencere  

1 adet 35 guruş 

Kebir bakraç   

1 adet 50 guruş 

Sahan  

1 adet 25 guruş 

Mertebani 

 1 adet 20 guruş 

Süt tavası  

1 adet 20 guruş 

Tepsi 

 1 adet 35 guruş 

Zeyli  

1 adet 60 guruş 

Bakraç 

 1 adet 50 guruş 

Tencere 

 1 adet 25 guruş 

Süt tavası 1 adet mertebani 1 
adet 45 guruş 

İlisdir 1 adet 25 guruş Sahan 3 adet 30 guruş Kara tepsi1adet 15 guruş 

Kara güğüm 

 1 adet 40 guruş 

Kazgan eniği 

 1 adet 100 guruş 

Hurde kilim 

 1 adet 35 guruş 

Şorba tası 

 1 adet 10 guruş 

Bakraç  

1 adet 35 guruş 

Def‘a kazgan eniği 

 1 adet 80 guruş 

Tencere 

 1 adet 40 guruş 

Kuplu dığan 

 1adet 15 guruş 

Güğüm 

 1adet 50 guruş 

Kebir kazgan 

1 adet 300 guruş 

Kuplu dığan (1) sahan (1) 50 
guruş 

Mertebani  

1 adet 20 guruş 

Güğüm 

1 adet 40 guruş 

Şorba tası 

 1adet 10 guruş 

Bakraç 

 1 adet 60 guruş 
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Sahan  

1 adet 25 guruş 

Tencere 

 1 adet 20 guruş 

Hamur leğeni  

1 adet 50 guruş 

Def‘a kazgan  

1 adet 120 guruş 

Saban 

 2 adet 350 guruş 

Def‘a saban  

2 adet 350 guruş 

Def‘a saban  

2 adet200 guruş 

Def‘a saban  

2adet 250 guruş 

Hurde orak makinesi  

1adet 500 guruş 

Hırdavat  

400 guruş 

Kızıl kancık merkeb 

 1 adet 350 guruş 

Erkek sıpa 

1 adet 500 guruş 

Ablaklı Gürcü İsmail 
zimmetinde alacak hakkı olub 
tahsil olunan 1605guruş 

Kuzulu koyun re’s  

(43) [fi 421] 18103 guruş 

Koç  

(6) [fi 421] 2526 guruş 

Boz koyun re’s  

(46)[fi 421] 18945 guruş 

Def‘a kuzulu koyun re’s (27) 
[fi 456] 12768 guruş 

Boz koyun  

(24) [fi 400] 9600 guruş 

Oğlaklı keçi re’s  

(11) [fi 336] 3696 guruş 

Sarı kısır inek  

1 adet 1530 guruş 

Sarı inek (1) dana (1) 1410 
guruş 

Kısır koyun 

 (50) [fi 490] 24500 guruş 

Kuzulu koyun 

(70) [fi 517,5] 35945guruş 

Oğlaklı kısır keçi  

(12) [fi 342] 4101 guruş 

Teke ve boz keçi  

(59) [fi 301] 17759 guruş 

Kara inek (1) dana (1) 1580 
guruş 

Tosun (2) düve (1)  

2000 guruş 

Kısır koyun  

(50) [fi 490] 24500 guruş 

Kuzulu koyun  

(65) [fi 513,5]33377 guruş 

Oğlaklı ve kısır keçi 

 (12) [fi 342] 4101 guruş 

Teke ve boz keçi 

 (59) [fi 301] 17759 guruş 

Siyah inek  

(1) 1600 guruş 

Hınta keyl-i asitani (75)[fi 
322,5]24262,20guruş  

Def‘a hınta kil-i asitani (56) [fi 
223,5] 18116guruş 

Def‘a hınta kil-i asitani (38) [fi 
323,5] 12293guruş 

Hınta keyl-i asitani  

(28) [fi 323,5] 12293guruş 

Terzi Hacı Yusuf-zâde Kâmil 
Efendi zimmetinde afyon parası 
olub tahsil olunan 20000 guruş 

kezâ merkûm zimmetinde 
afyon parası olub tahsil olunan   
45195   guruş  

ot parası olub veresede Halil 
İbrahim’in kabulü beylik 
 3440 guruş 

beylik çayırının ot parası olub 
Halil İbrahim’in kabulü 9272 
guruş 

Zimem-i nasıd zatiye esmanı 
olub Halil İbrahim’in keza 
kabulü 28000 guruş 

Kiyah araba  

4 adet 400 guruş 

Saman araba 

100 adet6000 guruş 

Haşhaş anbarı  

1adet 3 göz 1300 guruş 

kebir anbar  

1adet 4göz  9300 guruş 

Defa kebir  anbar Çiftlik kurbunda kiyah 2000 Sahan araba 
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 1adet 4 göz  9300 guruş guruş  30 adet 3000 guruş 

Harman anbar (1 adet) göz (3) 
6000 guruş 

Kebir anbar (1 adet) göz (2) 
4650 guruş 

Çiftli ğin kurbundaki kiyah 
2000 guruş 

Sahan asitane olub zevcesi 
Şerife’ninkabulü3000 gruş 

Eski anbar 

1 adet 4 göz 1600 guruş 

Kiyah araba   

10 adet 500 guruş 

Eski anbar 

 1 adet 4 göz 2000 guruş 

Çiftli ğin kurbunda kiyah  2000 
guruş 

Burçak anbarı 

 1 adet 2000 guruş 

Hınta keyl asitane 50 adet 

Fi 320,16000 guruş 

Defa hınta keyl(30adet) 

(fi 300) 9000 guruş 

Haşhaş keyl asitane 5 adet 

(fi 700) 3850 guruş 

Haşhaş keyl asitane  

 (5,5 adet)  (fi 700) 

3850 guruş 

Beyaz şair keyl asitane   25 
adet(fi 180) 4500 guruş 

Defa hınta kile  

165adet(fi 205)  

33825 guruş 

Defa şair keyl asitane  
827adet(fi 118)  

73359 guruş 

Haşhaş keyl 3,5 adet  

(fi 700 ) 2450 guruş 

Burçak keyl asitane 39,5 adet  
(fi 131) 5174 guruş 

Haşhaş keyli 1,5 adet 

(Fi 700) 1050 guruş 

Hınta keyli asitane  

7,5adet(fi 300) 3350 guruş 

şair kile 4,5 adet 

(fi 180) 810 guruş 

şair kile 1555 adet 

 fi180 2790 guruş 

Burçak kile  

1 adet 180 guruş 

Hınta kile  

7,5 adet (fi300)3350 guruş 

Defa hınta kile 17,5 adet 
(fi320)5600 guruş 

Burçak kile 2,5 adet  

(fi 180) 450 guruş 

Haşhaş demir   

1 adet 375 guruş 

şair demir 21 adet 

(fi 180)2790 guruş 

Defa şair  kile 4,5 adet 

(fi 180) 810 guruş 

Hınta keyl asitane   

25 adet (fi205)5125 guruş 

şair keyl asitane 15 adet 

(fi 117)1755 guruş 

Burçak kile 3 adet 

(fi 131)393 guruş 

Hınta keyl asitane 7,5 adet 

1 şinik (fi 300)2325 guruş 

Hınta kile 17,5 adet 

(fi 300) 5520 guruş 

şair kile 5 adet 

(Fi 180)900 guruş 

Burçak kile  

3 adet(fi 180)540 guruş 

Haşhaş demir   

1 adet 375 guruş 

Hınta keyl asitane 

50 adet (fi205)10250guruş 

Şair  kile 

 8,5 adet (fi 117)994 guruş 

Burçak kile 

 3adet(fi 131)393 guruş 

Yapağı asmanı  olub eğret 
imamı -zâde Hacı Nuri 
Efendiden tahsil olunan 

3631, 40 guruş  

Haşhaş keyl asitane 140adet 
(fi 216) 

44240 guruş 

Şirin Ali zimmetinde alacak Ayanoğlu İbrahim yediyle Keyl Afyon çuvalı  
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olub tahsil olunan 

6700 guruş 

zimmeden tahsil olunan  

2166 guruş 

1 adet 220 guruş 

 

Şair kile 

 72 …. 140..10185 guruş 

Damadı  olub Belceli Hacı 
Mehmed oğlu Mustafa yediyle 
1875 guruş 

Hınta borcundan Mustafa 
yediyle750 guruş 

Afyon parası olub Kamil 
Efendi’den tahsil olunan 3615 
guruş 

Koşum çifti 

 4 adet 50000 guruş 

Büyük anbar 

 1adet 3500 guruş 

Anbardan nısf-ı hissesi 

3350 guruş 

Araba ma‘a takım  

1 adet 200 guruş 

Teke ve boz keçi re’s 59 
adet(fi301)17759 guruş 

Kısır koyun re’s 50 adet 
(fi490)24500 guruş 

Kuzulu koyun re’s 65 adet (fi 
513)33377,20 guruş 

Oğlaklı ve kısır keçi re’s 
12adet(fi 342) 4104 guruş 

Hınta keyl asitane17,5adet (fi 
3305600 guruş 

  

 

Yekûnü’t-tereke 

1362648,10 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

150416 guruş 

 

Sulhu’l-bâkî 

1212232 guruş 

et-taksîm beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

17256,30  guruş   hazineye 

  5752,00   guruş  Dellaliye 

 23008,30  guruş 

   3741,20  guruş   Kaydiyye 

     693,00  guruş   Yol baha ma‘a varaka 

31178,30   guruş   Resm-i kısmet 

333 senesi içün ağnam rüsûmu olub bâ-makbûz tahsildarına 5139,10  guruş 

333senesi içün vergisi  şahaneye deyn  olub bâ-makbûz tahsildarına verilen1937,5 

Meclis-i İdareden müntehab âzâ Hacı Abdullah Efendiye 1100 guruş 

Tereke hitamına değin Eytam Müdîrü ile Aza-yı şer‘iyyenin karye-i mezkûre defaatle azîmet ve 
avdet içün masârif resmiye  ve zarûriyye ve araba lirası 

Koyun şerîki olub Hamidiyeli Hasan Ağaya ağnam hissesi içün bâ-makbûz verilen10068 guruş 

Sünnet cemiyetinde gâib-i merkûm Süleymana hediye olunduğu sabit olan 6 re’s kısrak esmânı 
olub hisse-i ırsiyyesine zam ve hıfz olunmak üzre ifraz olunan  13260  

Koyun şerîki olub Teke karyesinden Hacı Halîle ağnam hissesi için bâ-makbûz verilen 5869,20 
guruş 

Kaçak afyon ve haşhaş öşrü olub hayran memurluğuna bâ-makbûz verilen26320 guruş 

vücûh-u bere sarf olunması vasiyet olunub Eytâm Sândığından mâ-vaz‘ lehine sarfı iktiza eden 
24700 guruş 
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Hisse-i Hacı Ömer zevcesi Fatıma  

37882,13 guruş 

Hisse-i Hacı Ömer kerîmesi Sabîre Ümmü 
Gülsüm 176783,24 guruş 

Hisse-i Hacı Ömer mahdûmu Halil İbrahim 
391449,39 guruş 

Hisse-i Hacı Halil zevcesi Şerife  

75764,20 guruş 

Hisse-i Hacı Halil kerîmesi Fatıma 

88391,27 guruş 

Hisse-i Hacı Halil kerîmesi Sultan 

88391,27 guruş 

Hisse-i Hacı Halil kerîmesi sagîre Fatıma 
88391,27 guruş 

Hisse-i Hacı Halil kerîmesi sagîre Nazike 
88391,27 guruş 

Hisse-i Hacı Halil mahdumu gâib 
Süleyman176783,34 guruş 

Kâbil-i taksîm olmayan kesir 

12 para 

Ber-vech-i meşrû‘ sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr bir milyon iki yüz on iki bin 

iki yüz otuz iki guruş on paradan verese-i kibâr-ı mezbûrûndan Hacı Ömer zevcesi 

Fatıma hisse-i ırsiyyesi olan otuz yedi bin sekiz yüz seksen iki guruş on üç parayı ve 

Hacı Ömer mahdûmu Halil İbrahim keza hisse-i ırsiyyesi olan üç yüz doksan bir bin 

dört yüz kırk dokuz guruş otuz dokuz parayı ve Hacı Halil zevcesi Şerife keza hisse-i 

ırsiyyesi olan yetmiş beş bin yedi yüz altmış dört guruş yirmi parayı ve Hacı Halil 

kerimesi Sultane dahi keza hisse-i ırsiyyesi olan seksen sekiz bin üç yüz doksan bir 

guruş otuz yedi parayı bizzat yedlerine teslim anlar dahi bi’l-isale ve bi’l-verâse bâ-

makbûz tamamen ve kâmilen ahz u kabz ve istîfâ-yı hak ettikleri gibi gâib-i mezbûr 

Süleyman’ın hisse-i ırsiyyesi ile ber-vech-i bâlâ müfrez hissesi cem‘an yüz doksan 

bin kırk üç guruş otuz dört para ve vürûduna değin li-ecli’l-hıfz ve sigâr-ı mezbûrûn 

Hacı Ömer kerimesi Ümmü Gülsüm’ün hisse-i ırsiyyesi olan yüz yetmiş altı bin yedi 

yüz seksen üç guruş otuz dört para ile Hacı Halil kerimeleri Fatıma ve Nazik’in 

hisseleri olan yüz yetmiş altı bin seksen üç guruş otuz dört para dahi li-ecli’l-irbâ 

müdîr-i mumâ-ileyh Hasan Efendi fî 6 Mayıs sene 1334 tarih ve elli iki numerolu 

makbûz ilmühaberi mucibince bi’t-teslim ol dahi bi’l-emâne ve bi’l-memuriyye ahz 

u kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâkî olan inhâsıyla işbu mahalle şerh 

verildi  

Mukayyid  Başkatib  Kadı  
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651/13 

Sicil Numerosu:12/693 

Medine-i Karahisâr’a tâbi Ayasini Karyesi ahalisinden iken bundan akdem 

vefat iden Kacaroğlu Ali bin Hasan bin Abdullah’ın verâsetin zevce-i mekûha-i 

metrûkeleri Aişe bint-i Mahmud ve Satı bint-i Hasan ile zevce-i mezbûre Aişe’den 

mütevellid sulbiye-i kebîre kızı Halime ve mezbûre Satı’dan mütevellidler sulbiye-i 

sagîre kızları Aişe ve Hasibe ve sulbiye-i kebîre kızı Emine ve sulbu sagîr oğlu Gazi 

ve sulbu kebir oğulları Hüseyin ve Ali ve gâibi ani’l-beled silah altında bulunan 

Hasan’a munhasıre ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

doksan altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden altışar sehmden on iki sehmi 

zevcetân-ı mezbûretân Aişe ve Satı’ya ve yedişer sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi 

benât-ı mezbûrât Halime ve Aişe ve Hasibe ve Emine’ye ve on dörder sehmden 

cem‘an elli altı sehmi bünûn-ı mezbûrûn Gazi ve Hüseyin ve Ali ve Hasan’a isabet 

etmekle sigâr-ı mezbûrûn Aişe ve Hasibe ve Gazi’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına 

değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şerden dahi nasb u tayin olunan vâlideleri mezbûre 

Satı’nın bi’l-isâle ve bi’l-vesâye verese-i kibar-ı mezbûrûn Halime ve Hüseyn ve 

Ali’nin bi’l-isale taleb ve iltimasları ve gâib-i mezbûr Hasan’ın hisse-i ırsiyyesini 

kabz ve hıfza memur Eytam Müdîrü Hasan Efendi’nin huzuru marifet-i şer‘le tahrir 

ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

edilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’s-sani-aşera min recebi’l-mürecceb li-seneti sitte ve selâsin 

ve selâse-mie ve elf  

Nuhas sahan 

4 adet 80 guruş 

Nuhas tencere  

1 adet 40 guruş 

Defa tencere  

1 adet 40 guruş 

Köhne geri 

 1 adet80 guruş 

Sergen  

 1 adet20 guruş 

Leğen  

1 adet20 guruş 

Talis çuvalı  

2 adet200 guruş 

Tekne 

 2 adet20 guruş 

Koca kara öküz  

çift 14000 guruş 

Defa koca kara öküz  

çift 14000 guruş 

Erkek merkep  

1 adet 800 guruş 

Koyun ve keçi cildi  

5 adet140 guruş 

Koca inek  Kısır koyun  Kuzulu koyun  



 87 

1 adet2000 guruş 1 adet700 guruş 2 adet1800 guruş 

Oğlaklı keçi 

 1 adet800 guruş 

Kısır keçi 

 1 adet500 guruş 

Er keçi  

 2 adet1240 guruş 

Erkek cebiş 

 1 adet250 guruş 

Toklu  

2 adet800 guruş 

Kısır koyun  

2 adet1400 guruş 

Kuzulu koyun  

3 adet2700 guruş 

Oğlaklı keçi  

2 adet1600 guruş 

Kısır keçi  

1 adet500 guruş 

Er keçi  

2 adet1240 guruş 

Toklu 3  

adet1200 guruş 

Kısır koyun  

2 adet1400 guruş 

Kuzulu koyun  

3 adet2700 guruş 

Oğlaklı keçi 

 2 adet1600 guruş 

Kısır keçi  

1 adet500 guruş 

Er keçi  

2 adet1240 guruş 

Toklu  

3 adet1200 guruş 

Kısır koyun 

 2 adet1400 guruş 

Kuzulu koyun 

3 adet2700 guruş 

Oğlaklı keçi  

2 adet1600 guruş 

Kısır keçi  

1 adet500 guruş 

Er keçi  

2 adet1240 guruş 

Kısır koyun  

1 adet700 guruş 

Kuzulu koyun 

 2 adet1800 guruş 

Oğlaklı keçi  

2 adet1600 guruş 

Kısır keçi 

 1 adet500 guruş 

Oğlak 

 4 adet1600 guruş 

Kuzulu koyun  

2 adet1800 guruş 

Oğlaklı keçi 

 2 adet1600 guruş 

Kısır keçi  

1 adet500 guruş 

Erkek cebeş  

1 adet250 guruş 

Toklu  

4 adet1600 guruş 

Kuzulu koyun 

 re’s 35 adet 31500 guruş 

Er keçi 7adet 

cebiş(fi 620)4340 guruş 

Tüfeng  

4 adet400 guruş 

Doru kısrak  

1 adet2500 guruş 

Toklu  

3 adet1200 guruş 

  

Yekûnü’t-tereke 

91590  guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

6646,25 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

84943,15 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

 1373,35 guruş Hazineye 

   457,00 guruş  Dellaliye  

 1831,35 guruş 

   262,5   guruş Kaydiyye 

     58,00  guruş Yol baha ma‘a varaka 



 88 

li-taksîm beyne’l-verese  

 

 2184,30  guruş Resm-i kısmet 

  600,00  guruş üç günlük hayvan kirâsı ile masârif-i         

                zarûriye 

1710,00 guruş Ağnam rüsûmu olub tahsildarına bâ- 

              makbuz                  

Hisse-i zevce-i mezbûre Aişe  

5308,38 guruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Satı 

5308,38  guruş 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Halime 

6193,31  guruş 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Aişe 

6193,31 guruş 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Hasibe 

6193,31  guruş 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Emine 

6193,31 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Gazi 

12387,22  guruş 

Hisse-i ibn-i kebir Hüseyin  

12387,22  guruş 

Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr Ali 

12387,22  guruş 

Hisse-i ibn-i gâib-i mezbûr Hasan  

12387,22  guruş 

Kâbil-i taksîm olmayan kesir 7 para  

Sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr seksen dört bin dokuz yüz kırk üç guruş on 

paradan zevcetân-ı mezbûretân Aişe ve Satı’nın ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyye-i 

şer‘iyyeleri olan beş bin üç yüz sekiz guruş sekiz paralarını ve bintân-ı mezbûretân 

Halime ve Emine ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan altışar bin yüz doksan üç 

guruş otuz birer paralarını ve ibnân-ı mezbûrân Hüseyin ve Ali ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i şer‘iyyeleri olan on iki şer bin üç yüz seksen yedi guruş yirmi ikişer paralarını 

her biri tamamen ve kâmilen ahz u kabz ettikleri gibi gâib-i mezbûr Hasan’ın hisse-i 

ırsiyye-i şer‘iyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ on iki bin üç yüz seksen yedi guruş yirmi 

iki para vürûduna değin li-ecli’l-hıfz Eytâm Sândığına vaz‘ ve müdîr-i mumâ-ileyh 

Hasan Efendi resmi makbûzları mukabilinde tesellüm ve kabz idüb sagîrân-ı 

mezbûrân Gazi ve Hasibe’nin ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan on sekiz bin 

beş yüz seksen bir guruş on üç paraları li-ecli’l-irbâ ve’l-istirbâ Eytam Müdrîri Hasan 

Efendiye teslim ol dahi sandık-ı mezkûran kat‘ olunan fî 21 Temmuz sene 334 tarih 

seksen dört numerolu resmi makbûzu mukabilinde hasbe’l-me’muriyye tesellüm ve 

ahz u kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâkî olan inhâsı üzerine işbu 

mahalle şerh verildi 



 89 

651/14 

Sicil Numerosu:13/694 

Medine-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kuman Mahallesi ahalisinden ve 

Asâkir-i Şahane efrâdından iken silah altında Ordu Sancağında vefat eden çoban 

Salih oğlu Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa bin Abdullah’ın verâsetini zevce-i 

mekûhâ-i metrûkesi Saniye bint-i Sadullah Efendi zevce-i mezbûreden mütevellid 

sulbu sagîr oğlu Hasan ve zevce-i mutallakası Huriye bint-i Ahmed’den mütevellid 

sulbu sagîr oğlu Hilmiye munhasıre olduğu bi’l-ihbar lede’ş-şer‘-i enver zâhir ve 

mütehakkik oldukdan sonra mesele-i mirası on iki sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden iki sehmi zevce-i mezbûre Saniye’ye ve yedişer sehmden cem‘an on 

dört sehmi ibnân-ı mezbûrân Hasan ve Hilmi’ye isabet etmekle ilm-i mezbûr 

Hasan’ın vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vâsi nasb u 

tayin olunan validesi mezbûre Saniye ile diğer ibn-i sagîr-i mezbûr Hilmi’nin vakt-i 

rüşd ve sedâdına değin tesviye-i kıbel-i şer‘den vasi nasb u tayin olunan min kabli’l-

ümmi ceddesi Âtike bint-i Ahmed’in bi’l-isâle ve bi’l-vesâye taleb ve iltimasları ve 

marifet-i şer‘le ve Eytam Müdîrü Hasan Efendi ibn el Hac Mehmed Efendi hazır 

olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzayede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı mumâ-ileyhin terekesi defter-i kassâmıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâmis min saferi’l-hayr li-seneti sitte 

ve selâsin ve selâse-mie ve elf  

Müsta‘mel yorgan  

1 adet 350 guruş 

Tahta sofra  

1 adet25,20 guruş 

Defa hurde sofra 

 1 adet5 guruş 

Küb 2  çömlek 1 adet 

206 guruş 

Bahçe  

1 adet160 guruş 

Boş teneke 

 4 adet144 guruş 

Küfe 

 1 adet65 guruş 

İçi mahlu şilte  

1 adet50 guruş 

Yastık 1  adet   soba ma‘a 
boru 1 adet210 guruş 

Sandalye 1 adet 

89 guruş 

Tekne 1 adet 

42 guruş 

Karyola1adettahta6adet 

230 guruş 

Masa üstü 

 1 adet20 guruş 

Taraklı mangal  

1 adet401 guruş 

Defa mangal  

1 adet430 guruş 

Muşanba perde İçi mahlu makat Sagîr bakraç  
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 7 adet202 guruş  2 adet419 guruş 2 adet237 guruş 

İki kuplu dığan  

1 adet72 guruş,20 

Nühas  leğen 

 3 adet201 guruş 

Pilav tabası  

1 adet81 guruş,20 

Kebir tencere 

 1 adet225 guruş 

Kuşhane  

 2 adet160 guruş 

Nühas  sahan 

 5 adet150 guruş 

Mertebani   

2 adet105 guruş 

Şorba tası 1 adet  sahan 6  adet 
kabak 1adet150 guruş 

Sahan  

6 adet156 guruş 

Kazgan  1 adet 7 kıyye  

25dirhem(fi95)724,20guruş 

Su güğümü  

1 çift 301 guruş 

Fincan 15 ma‘a zarf 

12 guruş 

Kuşhane2 adet kabak1adet 

280 guruş 

Kebir bakraç 

 1 adet420 guruş 

Tencere 

 1 adet260 guruş 

Hurde tabanca 1 adet  sandık 1 
adet  tekne 1 adet  hırdavat 105 
guruş 

Köhne talis çuval 

11 adet80 guruş 

Pamuklu makat  

2 adet351 guruş 

Şilte 2   yastık 2 adet 

165 guruş 

Köhne yastık 6 adet  

(fi 21) 126 guruş 

Defa yastık 12 adet 

(fi 30)360 guruş 

Defa yastık 16 adet (fi 30) 

480 guruş 

Asma saat  

1 adet500 guruş 

Sandalye  

2 adet125 guruş 

Şemsiye  

1 adet35,20 guruş 

Müsta‘mel zeyl  

1 adet1000 guruş 

Hurde kilim  

100 guruş 

Köhne seccade 

 1113 guruş adet 

Zeyl  kilim  

1 adet1240 guruş 

Ortalık 

 1 adet5100 guruş 

Defa zeyl  

1 adet795 guruş 

Makat halısı  

2 adet5900 guruş 

Çuval   

2 adet161 guruş 

Talis çuval   

2adet 52,20  guruş  

Tentene  

10 adet131 guruş 

Kazgan eniği  1 adet  (kıyye 
4 dirhem 300) 950,20 guruş  

Çul 

 1 adet20 guruş 

Kantar  

1 adet150 guruş 

Mizan 1adet ateşlik 1 adet 
50 guruş 

Ayvalılı değirmenci Halil zimmetinde ağnam olub tahsil olunan 77520 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

 102207,20 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

13164,5 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

2044,5  guruş Dellaliye 

Fethibey karyesinde olan ağnamı tahrir içün araba kirası 600 
guruş 

Karye-i mezkûrede ağnâmını Karahisar’a sevk idüb üç gün 
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Sulhu’l-bâkî 

89041,15 guruş  

güdüb gözetmek içün çiftçi başı ve çoban ücreti 400 guruş 

Fethibey karyeli Halil oğlu Ahmed Çavuşa re’s ettiği ağnâmın 
ecr-i misil davası neticesine değin tevkif olunan  1000 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Saniye 

11130,16 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Hasan 

38956,19 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Hilmi 

38956, 19 guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan kesir 

1 para 

Sernâme-i defterde murakkam sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr seksen dokuz 

bin kırk üç guruş on beş paradan zevce-i mezbûre Saniye hisse-i ırsiyyesi olan ber-

mûcib-i bâlâ on bir bin yüz otuz guruş on altı parasını bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-

makbûz tamamen ve kâmilen ahz u kabz idüb sagîran-ı mezbûran Hasan ve 

Hilmi’nin hisse-i ırsiyyeleri olan cem‘an yetmiş yedi bin dokuz yüz on iki guruş otuz 

sekiz paraları li’eclil irba’ eytâm sandığına va’z ve teslîm ve müdîr-i mumaileyh 

Hasan Efendinin hasbe’l memuriye tesellüm ve kabz eylediği tereke katibi Ahmed 

Efendi’nin vaki olan inhası üzerine işbu mahalle şerh verildi. 

Mukayyid          Başkâtib          Kadı  

651/15 

Sicil Nımrusu:15/695 

Medîne-i Karahisar-ı Sâhib mahallâtından Hacı Yahya Mahallesi ahalisinden 

olup Medîne-i mezbûre mahallâtından Marulcu mahallesinde müsteciran sakin iken 

fi 6 Şubat 334 tarihinde efna-yı harda vefât eden Karahisar bölük kumandanı 

mülazım-ı evveli Bük-zâde Ahmed Efendi ibni Hacı Osman Efendi bin Ömer Ağanın 

verâsetin zevce-i menkuhe-i metrukesi Fatma Hanım ibnetü Selahaddin Bey ile 

zevce-i mezbûreden mütevellid sülbiye sagîre kızı Nuriye ve sülbü sagîr oğlu Enver 

ve kendüden mukaddem vefât eden zevce-i  evvelisi Ayşe bint-i Mahmut Efendiden 

mütevellid sülbi kebir kızları Sabire ve Zehra ve Nebiye hanımlar ile sülbü kebîr 

oğlu gaib-i ani’l-beled silah altında bulunan mülazım-ı sani Tevfik Efendiye 

münhasıra olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i enver zahir ve mütehakkik olduktan sonra 

tashih-i mesele-i hayratlar bi-hükmi’l-farîzatü’ş-şer‘iyye altmış dört sehmden olup 

sehm-i mezkûreden sekiz sehmi zevce-i mezbûre Fatma Hanıma ve yedişer sehmden 

yirmi sekiz sehmi benât-ı mezbûrat Sabire ve Zehra ve Nebiye ve Nuriye ve Enverin 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-yi  umûrlarına kıbel-i şer‘den vasi nasb ve 
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tayin olunan vâlideleri mezbûre Fatma Hanım ve gaib mumaileyh Tevfik Efendi’nin 

vürûduna değin hisse-i ırsiyyesileri ahz u kabz ve hıfz vasi ve kısm-ı nasb u tayin 

olunan eytâm müdîri Hasan Efendi ibni’l-hac Mehmed Efendi hazır olduğu halde 

verese-i kibâr-ı mezbûre Fatma ve Zehra ve Sâbire ve Nebiye Hanımların taleb 

marifet-i şer‘le tahrîr bil ziyade bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizat’i’ş-şer‘iyye tevzî 

ve taksim edilen müteveffa mûmâ-ileyhin terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i 

âtî zikr ve beyân olunur fî’l yevmi’s-sâmîn min şehr-i Rebiülahir li-seneti sitte ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Sandalye  

(6adet)840guruşbeheri140         

Sigaramasası640guruş başlık(1 
adet) 60guruş 

Loverver  (1 adet) fişeng (30 
adet) 656 guruş    

 palto(1 adet)ceket(1 adet) 
yelek (1 adet) 1005 guruş 

Konsol  

(1 adet) 1045 guruş  

karyola  

(1 adet) 430 guruş  

kaput  

(1 adet) 801 guruş 

Palto (1 adet) safo (1 adet) 600 
guruş  

kırmızı perde  

(1 adet) 172 guruş  

Çuval 

 (1 adet) 15 guruş 

Seyc  

 (1 adet) 40 guruş  

Defa seyc 

(1 adet) 60 guruş  

sigara takımı  

(4 adet) 20 guruş 

Kehribar takım  

(1 adet) 221 guruş  

defa takım  

(1 adet) 30 guruş 

 takım (1 adet) sedef kutu (1 
adet) 185 guruş 

Tabaka(3)sukabı(1)bardaksız 
takım 221guruş  

fes  

(1 adet) 71 guruş 

Müsta‘mel çizme   

(1 adet) 452 guruş  

defa fes (1 adet) 116 guruş baston 
(1 adet) 60 guruş  

sandık  

(1 adet) 705 guruş 

Halı seccade  

(1 adet) 1350 guruş  

beyaz halı seccade  

çift (1) 2710 guruş  

feranek seccade 

 (1 adet) 400 guruş 

Bakraç 

 (1 adet) 239 guruş  

ağzı kapaklı sahan (2 adet) şurba 
tası (1) 225 guruş 

Nühas  Leğen 

 (1) 405 guruş    

kapaklı sahan (1) şurba tası (1 ) 
167 guruş  

 halı seccade  

(1)680 guruş 

Ağzı kapaklı sahan (3) kapak 
(2) 281 guruş  

mertebani  

(2 adet) 109 guruş 

Kilim seccade  

(1 adet) 671 guruş  

adi seccade  

(1 adet) 223 guruş     

 Kase 

 (10 adet) 129 guruş 

Su güğümü 

 çift (1) 451 guruş       

ocak güğümü 

 (1 adet) 1501 guruş  
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tepsi  

(1 adet) 219 guruş 

Defa tepsi (1 adet) mertebani (1 
adet) 203 guruş   

kuşhane  ma‘a kapak 

 (1 adet) 300 guruş  

kara güğüm  

(1 adet) 220 guruş 

Kuşhane ma‘a kapak 

 (1 adet) 525 guruş  

kebir sini  

(1 adet) 1376 guruş  

ağzı kapaklı kuşhane 

 (1 adet) 610 guruş 

Defa kebir sini  

(1 adet) 1050 guruş  

Defa ağzı kapaklı kuşhane  
(1)550guruş  

halı seccade 

 (2 adet) 2600 guruş 

Ağzı kapaklı kuşhane  

 (1 adet) 461 guruş 

nühas  sini 

 (1 adet) 1100 guruş  

Tepsi 

 (1 adet) 161 guruş 

Halı seccade ( 

1 adet) 1500 guruş  

çuval  

(3 adet) 480 guruş  

halı seccade 

 (1 adet) 830 guruş  

Şurba tası ma‘a kapak  

(1 adet) sahan (1) 151 guruş 

Nuhas Sarnıç  

(1 adet) 540 guruş 

Ağzı kapaklı kuşhane  

(1 adet) 527 guruş 

defa ağzı kapaklı kuşhane  

 (1 adet) 405 guruş 

kilim (1 adet) 825 guruş 

dığan  (1 adet) 175 guruş 

Saat (1 adet)  

61guruş  

halı seccade  

(1 adet) 1500guruş  

tunç havan  

(1 adet) 155 guruş  

Defa halı seccade  

(1 adet) 1800   

kilim  

(1 adet) 1400 guruş  

kapı perdesi 

 (1 adet) 480  

Beyaz poşi  

(1 adet) 225 guruş  

masa örtüsü  

(1 adet) 150 guruş  

kilim seccade 

 (1 adet) 255 guruş 

Çaput kilim 

 (1 adet) 170 guruş  

halı seccade 

 (1 adet) 1351 guruş  

taraflı mangal 

 (1 adet) 1305 guruş 

Halı mekkiyye 

(1 adet) 1005 guruş  

seccade  

(1 adet) 500 guruş  

Kilim 

 (1 adet) 1002 guruş  

Ceket (1 adet) palto (1 adet) 
başlık (1 adet) 

 400 guruş   

defa ceket (1 adet) palto (1 adet) 
yelek (1 adet)  

400 guruş 

palto(1adet)yelek(1adet) 
kemer(1 adet) fes(1 adet) 500 
guruşkaput (1 adet) başlık (1 
adet) 350 guruş 

iskemle  

(10 adet) 510 guruş  

kazgan  

(1 adet) [fî 208] 1768 guruş 

bakraç  

(1 adet) 119 guruş 

saat  

(1 adet) 172,20 guruş  

Ateşlik 

 (1 adet) 50 guruş  

Saat 

 (1 adet) 300 guruş  

müsta‘mel kilim  esvab leğeni  köhne kilim  
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(1 adet) 890 guruş (1 adet) 690 guruş  (1 adet) 800 guruş  

kazgan (1 adet) [dirhem 310 fî 
226] 2217 guruş,20 

Seccade 

 (1) 101 guruş   

makat örtüsü 

 (1) 870 guruş   

Örtü (1) 125 guruş  leğen ma‘a ibrik(1) 750guruş defa leğen (1) 371guruş 

su güğümü çift 

 (1 adet) 1001 guruş 

güğüm tek 

 (1 adet) 490 guruş  

defa güğüm tek 

 (1 adet) 580 guruş  

mizan ma‘a dirhem 

 (1 adet) 230 guruş 

sahan (2 adet) kapak (4 adet) 160 
guruş   

çuval  

(4 adet) 331 guruş  

Yapağı 

 (1 adet) 150 guruş 

halı seccade  

(1 adet) 1299 guruş  

Defa müsta‘mel halı 
seccade(1adet) 935guruş 

çerkes kamçısı 

 (1 adet) 40 guruş 

defa kamçı 

 (1 adet) 40 guruş  

defa kamçı 

 (1 adet) 40 guruş 

havan  

(1 adet) 120 guruş  

Bavul 

 (1 adet) 400 guruş  

mangal  

(1 adet) 1200 guruş  

defa mangal 

 (1 adet) 600 guruş 

defa mangal  

(1 adet) 1100 guruş  

sandalye  

(1 adet) 50 guruş  

saat  

(1 adet) 150 guruş  

döşek(1)yorgan (1) yastık(1) 1200 
guruş  

defa döşek (1)yorgan (1) 
yastık (1) 1000 guruş 

oturak lamba çift (1 adet) 400 
guruş   

sarı leğen ma‘a ibrik (1 adet) 600
 guruş  

güğüm çift (1 adet) 1200 
guruş 

Kahve yedeği  

(1 adet) 300 guruş  

Bakraç 

 (1 adet) 300 guruş  

hamur leğeni  

(1 adet) 200 guruş 

Defa hamur leğeni  

(1 adet) 200 guruş  

bir mikdar kalay  

300 guruş  

bal kıyye  

(3 adet) 300 guruş 

Defa bal  

(2 adet) 200 guruş  

Defa bal  

(2 adet) 200 guruş  

Sabun 

 (2 adet) 260 guruş 

Defa sabun  

(2 adet) 260 guruş  

Urgan 

 (1 adet) 100 guruş  

defa urgan 

 (1 adet) 100 guruş 

Defa urgan  

(1 adet) 100 guruş  

Fasulye 

 (10 adet) 250 guruş  

defa fasulye  

(10 adet) 250 guruş 

defa fasulye  

(10 adet) 250 guruş  

nişasta  

(5 adet) 150 guruş  

şorbalık  

150 guruş   
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Donyağı 

 (1 adet) 120 guruş 

defa donyağı 

(1 adet) 120 guruş  

haşhaş yağı 

(2 adet) 210 guruş  

defa haşhaş yağı  

(1 adet) 150 guruş 

defa haşhaş yağı 

 (1 adet) 150 guruş  

dakik has keyl(6) 

 2400 guruş   

defa dakik  keyl (6)  

2400 guruş 

hınta çavdarlı kile (6 adet) 2100 
guruş   

defahıntakile(4)1575talis 
çuval (3) 240 guruş 

defa talis çuval  

(4 adet) 160 guruş 

defa talis çuval  

(3 adet) 120 guruş 

kuyruk bir mikdar  

200 guruş 

mercimek şinik   

(1 adet) 120 guruş  

gazyağı bir mikdar  

300 guruş  

kömür araba  

(2 adet) 1200 guruş 

Defa kömür araba 

 (2 adet) 1200 guruş  

hatab araba 

 (2 adet) 800 guruş  

defa hatab araba 

 (2 adet) 800 guruş 

Fasulye şinik  

(1 adet) 150 guruş  

defa fasulye şinik  

 (1 adet) 150 guruş  

pirinç  

(2) 100guruş 

Defa pirinç 

 (2 adet) 100 guruş  

Revgan-i sadi 

(14 adet) [fî 150] 2175 guruş 

defa revgan-i sadi7adet) 

[dirhem100]1087 guruş 

Revgan-i zeytin (4 adet) 
[dirhem 100] 425 guruş 

Revgan-i zeytin (4 adet) 

 [dirhem 100] 425 guruş 

Nakd-i mevcud  

2000 guruş   

defa nakd-i mevcud ……….
  

defa nakd-i mevcud 

……….. 

Kahve (1 adet) 

 ………. 

defa kahve 

 (1 adet) 450 guruş  

defa kahve  

(1 adet) 450 guruş  

ağzı kapaklı tencere 

 (1 adet) 1000 guruş  

ağzı kapaklı tencere 

 (1 adet) 1000 guruş  

kazgan eniği  

(1 adet) 1150 guruş  

yağ tavası  

(1 adet) 200 guruş 

leğen  

(1 adet) 600   

Güğüm 

 (1 adet) 160 guruş  

Tepsi 

 (1 adet) 400 guruş 

defa tepsi  

(1 adet) 300 guruş  

ilistir  

(1 adet) 130 guruş  

maden dığan  

 (1 adet) 31 

Havan 

 (1 adet) 75 guruş 

Bakraç 

 (1 adet) 225 guruş   

sarnıç  

(1 adet) 500 guruş  

çinko  

(9 adet) 200 guruş 

defa çinko 

 (9 adet) 280 guruş  

Defa çinko(4)151guruş 

fanus (1 ) 50 guruş 
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defa fanus. 

 (1 adet) 85 guruş  

defa fanus 

 (1 adet) 80 guruş  

defa fanus 

 (1 adet) 50 guruş  

kase tablası  

(1 adet) 50 guruş  

ütü (1 adet) 

 151 guruş   

kayış parça  

(5 adet) 100 guruş 

ot makat (1) yastık (6 ) 
400guruş   

ot yastık(5 adet) ot makat (2) 110 
guruş 

Sarık 

 (1 adet) 40 guruş  

İçi memlu döşek (1) yorgan (1) 
yastık  

(1adet ) 1200guruş 

defa döşek (1 adet) yorgan (1 adet) 
700 guruş  
  

ölçek demiri  

(1 adet) 50 guruş 

şinik   

(1 adet) 25 guruş  

defa kuplu tekne 

 (1 adet) 40 guruş  

meydan sofrası  

(1 adet) 40 guruş 

çinko leğen  

(1 adet) 30 guruş  

defa leğen  

(1 adet) 30 guruş  

hurde yorgan 

 (1 adet) 100 guruş 

Çaput kilim 

 (1 adet) 40  guruş  

defa çaput kilim 

 (1 adet) 20 guruş  

tenekeli sandık 

 (1 adet) 200 guruş 

Defa tenekeli sandık  

(1 adet) 200 guruş 

Defa tenekeli sandık  

200 guruş 

Defa sandık  

(1 adet) 60 guruş  

Defa sandık  

(1 adet) 40 guruş  

Defa sandık 

 (1) 40 guruş 

Küp 

 (2) 60 guruş    

defa küp 

 (1) 40 guruş   

lamba  

(1) 15 guruş 

haşhaş demir  

(1 adet) 400 guruş  

defa haşhaş demir 

 (1 adet) 400 guruş  

defa haşhaş demir  

(1 adet) 400 guruş 

defa haşhaş demir  

(1 adet) 400 guruş  

bulgur şinik  

(1 adet) 100 guruş 

defa bulgur şinik  

(1 adet) 100 guruş 

defa bulgur şinik  

(1 adet) 100 guruş  

250 guruşluk evrâk-ı nakdiye 
2000 guruş 

bulgur şinik  

(1 adet) 100 guruş  

beş yüz guruşluk evrâk-ı 
nakdiye 9500 guruş 

yüz guruşluk evrâk-ı nakdiye 
8300 guruş  

tokalı yüzlük altını 

 (3 adet) 300 guruş 

Osmanlı yüzlük altını 

 (5 adet) 500 guruş  

tokalı beşibiryerde  

(9 adet) 4500 guruş 

Sim mecidiye  

(82 adet) 1640 guruş  

mağşûşe  

113 guruş   

…………………. Sırdallı kilim  halı seccade 
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(50 adet) 250 guruş  (1 adet) 3200 guruş   çift (1) 3000 guruş 

Kebir makat halısı çift  

(1 adet) 4000 guruş  

soba ma‘a boru  

(1 adet) 200 guruş 

Defa soba ma‘a boru 

 (1 adet) 200 guruş  

defa soba ma‘a boru  

(1 adet) 300 guruş  

şal zira‘ 

 (4 adet) 1000 guruş 

Bez çuval 

 (2 adet) 250 guruş  

kundura  

çift (1) 400 guruş  

zarflı fincan  

(2 adet) 200 guruş 

Çay takımı 

 100 guruş   

duhan paket   

116 [fî 5]580 guruş  

tenekeli sandık  

(1) 500 guruş 

Ayna 

 (1 adet) 350 guruş  

pencere perdesi 

 (4 adet) 300 guruş 
  

saat ma‘a köstek  

(1 adet) 400 guruş 

Yastık (9 adet) makat (1 adet) 
çırpı (1 adet) 1200 guruş 
  

oturak el lambası  

(1 adet) 40 guruş 

Yatak yüzü  

(1 adet) 200 guruş  

ortalık kilim  

(1 adet) 2700 guruş  

makat halısı 

 (1 adet) 1600 guruş 

 

Kırmızı tülü seccade 

 (1 adet) 300 guruş  

defa halı seccade  

(1 adet) 1100 guruş 

defa halı seccade 

 (1 adet) 2200 guruş 
  

defa halı seccade  

(1 adet) 1800 guruş 
  

Kanunusani sene 334 tayinat 
olub şubede vürud iden 105 
guruş 

keza Kanunusani sene 334 
tayinat olub vürud iden 875 
guruş 

Şubat maaşının ketlül-yevm olub 
şube riyasetinden vürud iden 175 
guruş,25 

oturak el lambası  

çift (1) 85 guruş   

Asma lamba  

(1 adet) 81 guruş  

ortalık kilim  

(1 adet) 3205 guruş 

Cedid kilim 

 (2 adet) 3200 guruş  

halı seccade  

(1 adet) 1500 guruş  

defa halı seccade 

 (1 adet) 2000 guruş 

Kilim cedid 

 (1 adet) 490 guruş  

kebir halı seccade 

 (1 adet) 2025 guruş 

cedid kilim  

(1 adet) 1875 guruş 

Nühas mangal  

(1 adet) 698 guruş  

döşek (1 ) yorgan (1) yastık (1 
adet) 1200 guruş 

Meydan sofrası  40 guruş
  

hınta kile 1075 guruş 
  

defa hınta kile1075 guruş Defa lamba(1) 15 guruş  
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Yekûnü’t-tereke 

 187318,25 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

650  guruş  

Sulhu’l-bâkî 

186563,25 guruş 

li’t-taksim-ibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

Terekeye nezaret etmek üzere müntehab Meclis-i İdare âzâsından 
Nail Efendiye dört günlük masârif-i zaruriye 400 guruş 

Eşyanın çarşıya nakli içün araba kirası ve dükkan kirası 250 guruş 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma Hanım 

2333,23 guruş 

Hisse-ibint-ikebîreimezbûreZehraHanım 

20416,25 guruş 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Sâbire 

20416,25 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Nebiye 

20416,25 guruş 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Nuriye 

20416,25 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Enver 

40833, 30 guruş  

Hisse-i ibn-i gâib-i mumâ-ileyh Tevfik Bey 
40833,30 guruş  

 

 

Sernâme-i kassâmda sulhu’l-bâkî yüz seksen altı bin beş yüz altmış üç guruş 

yirmi beş paradan zevce-i mezbûre Fatma Hanım ber-mûcib-i bâlâ hisse-i irsiyyesi 

olan yirmi üç bin üç yüz otuz üç guruş yirmi üç parasını ve bint-i mezbûre Zehra 

Hanım ber-mûcib-i bâlâ hisse-i irsiyyesi olan yirmi bin dört yüz on altı guruş otuz 

beş parasını ve bint-i mezbûre Sabire Hanım ber-mûcib-i bâlâ hisse-i irsiyyesi olan 

yirmi bin dört yüz on altı guruş otuz beş parasını ve bint-i mezbûre Nebiye Hanım 

ber-mûcib-i bâlâ hisse-i irsiyyesi olan yirmi bin dört yüz on altı guruş otuz beş 

parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz ahz u kabz etdikleri gibi sagîrân-ı 

mezbûrân Nuriye ve Enver’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i irsiyyesi olan altmış bir bin iki 

yüz elli guruş yirmi beş para ile gâ’ib-i mezbûr Tevfik’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

irsiyyesi olan kırk bin sekiz yüz otuz üç guruş guruş otuz parası li-ecli’l-irbâ bâ-

makbûz eytâm sandığına vaz‘ müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi hasbe’l-memuriyye 

ahz u kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu 

mahalle şerh verildi 

Mukayyid      Başkâtib        Kadı 
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651/16 

Sicil Numerosu: 18/696 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Şuhûd nahiyesine muzâfe Efesultan 

karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Halaçlı oğlu Hacı Hüseyin bin 

Mustafa bin Abdullah’ın verâsetin zevce-i menkûha-i metrûkesi Raziye bint-i Hacı 

Ali ile sulbiye-i sagîre kızları Havva ve ümmühan ve sulbü sagîr oğlu Halil ve sulbü 

kebîr oğlu Mustafa ile zevce-i mezbûre Raziye’nin batnında mütebeyyinü’l-halk 

hamle münhasıre olduğu bi’l-ihbâr lede’s-şer‘i’-l-enver zâhir ve nümâyân olmağla 

mesele-i mirasları bi-hükmi’l-farâiz altmış dört sehmden olub sihâm-i mezkûreden 

sekiz sehmi zevce-i mezbûre Raziye’ye ve yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi 

benân-ı mezbûrân-ı sagîran Havva ve ümmühan’ya ve on dörder sehmden cem ‘an 

kırk iki sehmi benân-ı mezbûrân Halil ve Mustafa ilehamil-i mevkufe  isâbet etmekle 

sıgâr-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarında kıbel-i 

şer‘den vasi nasb u tayin olunan vâlideleri mezbûre Raziye’nin taleb ve ma‘rifeti ve 

muvâfakat-i şer‘le ve eytâm müdîrü Hasan Efendi ibni’-l-Hâc Mehmed Efendi hazır 

olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesindeki ber vechi ati zikr ü 

beyân olunur fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazani’-mübârek li-seneti sitte ve 

selâsin ve selâse-mie ve elf 

Çuval 

 (2 adet) 1100 guruş  

Köhne palaz 

 (1 adet) 100 guruş  

kiyah  Araba  

(1 adet) 150 guruş 

Şaîr keyl  

(10 adet) 1000 guruş  

Şaîr keyl  

(10 adet) 1000 guruş 

Anbar  

(1 adet) 500 guruş 

Öküz-i çift 

 (1 adet) 10000guruş  

Sarı hırka  

(1 adet) 2000 guruş 

Camuz eniği  

(1 adet) 5000 guruş  

Araba ma‘a takım 

(1 adet) 2000 guruş    

 Kovan  

(1 adet) 1000 

Kepenek 

 (1 adet) 200 guruş  

Defa kiyah araba 

 (1 adet) 150 guruş    

 Defa şaîr kile  

(10 adet) 1000 guruş 

Defa anbar  

(1 adet) 500guruş  

Defa öküz-i  Merkeb ma‘a sıpa  Konan  
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 çift (1) 10000 guruş     (1 adet) 2500 guruş  (1 adet) 3000 guruş  

Araba ma‘a takım  

(1 adet) 200 guruş  

   Kovan  

(1 adet) 100 guruş 

Erkek şişek re’s (12 adet) [fî 
500] 6000guruş      

  Koç re’s (2adet) 

[fî 1100] 2200 guruş 

Camış re’s (3 adet)  

[fî 200] 600guruş  

Oğlaklı keçi re’s (2 adet) [fî 
500] 1000 guruş 

Kısır keçi re’s (10 adet) 

 [fî 500] 5000 guruş 

Seyis re’s  

(1 adet) 500 guruş 

Kuzulu koyun (20 adet) [fî 
1100] 22000 guruş  

Kuzulu koyun re’s (28 
adet)[fî1100] 30800 guruş 

Köhne geri 

 (1 adet) 200 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

106200 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

5807,15guruş 

Sulhu’l-bâkî 

100352 ,25guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-veres 

Minhâ el-İhrâcât 

2124       guruş   Dellâliye  

  309 ,25 guruş   Kaydiyye 

    65,20   guruş   Yol baha ma‘a varaka 

2508 ,10  guruş   Resm-i kısmet 

   800       guruş   Üç günlük araba kirası ve masârif-i       

                             Rahiyye 

Hisse-i zevce-i mezbûre Raziye 

12549,3 guruş 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Ümmühani 
10980,17 guruş 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Havva 10980,17 
guruş 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Mustafa 21060,35 
guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Halil 

21060,35 guruş 

Hisse-i haml-i mevkûf 

21060,35 guruş  

Sernâme-i kassâmda muharrer sulhu’l-bâkî yüz bin üç yüz elli iki guruş yirmi 

beş paradan zevce-i mezbûre Raziye ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on iki bin 

beş yüz kırk dokuz guruş üç parası ve ibn-i kebîr-i mezbûr Mustafa’nın ber-mûcib-i 

bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yirmi bir bin dokuz yüz altmış guruş otuz beş parası bi’l-

isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz ahz u kabz ettikleri gibi sagîrûn-ı mezbûrûn 

Ümmühan ve Havva ve Halil ile haml-i merkûmun hisse-i ırsiyyeleri olan cem‘an 

altmış beş bin sekiz yüz seksen iki guruş yirmi dört paralarını li-ecli’l-idâne eytâm 

sandığına vaz‘ u teslîm ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’nin bi’l-memuriye ahz 

u kabz ve tesellüm eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vaki olan inhâsı üzerine 

işbu mahalle şerh verildi. 

Fî 5 Ağustos 334 
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Mukayyid       Başkâtib      Kadı 

651/17 

Sicil Numerosu: 19/697 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Dâî Receb Mahallesinde sâkin iken 

bundan akdem vefat eden İnceoğlu Yusuf  kerimesi Fatma bint-i Yusuf’un verâsetin 

vâlidesi Mâver bint-i Halil ile sadrı sagîr oğlu Abdülkadir ve sadriye sagîre kızı diger 

Fatma’ya münhasıre olduğu bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

olduktan sonra mesele-i mirası bi-hükmi’l-farîza on sekiz sehmden olup sihâm-ı 

mezkûreden üç sehmi ümm-i mezbûre Mâver’e ve on sehmi sagîr-i mezbûr 

Abdülkadir ve Fatma’nın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-

i şer‘den vasi nasb u tayin olunan min-kabli’l-ümm-i ceddeleri mezbûre Mâver’in 

taleb ve iltimâs ve ma‘rifet-i şer‘le ve eytâm müdîri Hasan Efendi ibni’l-Hâc 

Mehmed Efendi hazır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese 

bi’l-farizati’ ş-şer‘iyye tevzî ve teslîm ve muvakkaten mezbûrenin terekesindeki ber-

vech-i âtî zikr ü beyân olunur. Fi’l yevmi’l hâmis min Zilkadedi’ş-şerîfe li-seneti 

sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

İçi memlû döşek 

 (1 adet) 390 guruş 

Yorgan 

 (1 adet) 999 guruş  

Tepsi (1) Sahan (3) Şurba tası 
(1 adet) 795 guruş 

Su güğümü  

çift (1 adet) 1000 guruş 

Ağzı kapaklı guşhane 

 (2 adet) 200 guruş 

rakiye seccâde  

(1 adet) 110 guruş  

Tis  ceket entâri  

(1 adet) 800 guruş 

Nalın  

çift (1) 151 guruş  

Münakkaş çevre  

(5 adet) 506 guruş 

Münakkaş peşkir  

(6 adet) 271guruş 

Havlu 

 (3 adet) 200 guruş 

Çehârşub 

 (2 adet) 950 guruş  

setari Entari (1 adet) bulka (1) 
2200 guruş 

Oyalı çehârşub 

 (1 adet) 160guruş   

 Altıparmak entari 

 (1 adet) 775 guruş 

Cedîd gömlek 

 (4 adet) 1045 guruş  

çar makreme 

(1 adet) 420 guruş 

Yastık yüzü (1 adet) Bohça (1 
adet) 130 guru 

Sigara takımı  

(3 adet) 15 guruş 

Hurde sandık  

(1 adet) 50 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

11167 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

1616,10guruş 

Sulhu’l-bâkî 

9550,30guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

   223,10      guruş Dellâliye 

     29,15      guruş  Kaydiyye 

     18,00       guruş Yol baha ma‘a varaka 

  245,20        guruş Resm-i kısmet 

1100,00        guruş  Techiz ve tekfîne 

  120,00        guruş     Hammâliye ve araba ücreti 

Hisse-i ümm-i mezbûre Mâver 

1591,31 guruş 

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Fatma 

2652,39 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîre-i mezbûr Abdülkâdir 

5305, 38 guruş  

Kesir 3 para 

Sernâme-i kassâmda muharrer sulhu’l-bâkî dokuz bin beş yüz elli guruş otuz 

paradan ümm-i mezbûre Mâver ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan bin beş yüz 

doksan bir guruş otuz bir parası bi’l-isâle ve bi’l-verâse ve bi’l-vesâye bâ-makbuz 

ahz u kabz ve istîfâyı hak idüp sagîran-ı mezbûran Fatma ve Abdülkadir’in hisse-i 

ırsiyyeleri olan yedi bin dokuz yüz elli sekiz guruş otuz yedi paraları li-ecli’l-irbâ‘ 

eytâm sandığına vaz‘ ve teslîm ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’nin bi’l-emâne 

ve hasbe’l-memuriye tesellüm ve ahz u kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin 

vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi. 

Mukayyid       Başkâtib      Kadı 

 

651/18 

Sicil Numerosu:20/698 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Eğret Karyesinden ve Asâkir-i Şâhâne 

efrâdından iken ordusu cânibinde vefât eden Hatiboğlu Hacı İbrahim bin Hasan bin 

Abdullah’ın verâsetin zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeliha bint-i Halil ile sulbiye-i 

kebîre kızları Kezban ve Ümmühani ve sulbü kebîr oğulları Mehmed ve Halil 

İbrahim ve sulbü sagîr oğlu Hasan’a münhasıre olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve mütehakkik olmağla mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzat’ş-şer‘iyye altmış 

dört sehmden olub sihâm-ı mezkûreden sekiz sehmi zevce-i mezbûre Zeliha’ya 

yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi benât-ı mezbûretân Kezban ve Ümmihani ve 
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on dörder sehmden cem‘an kırk iki sehmi bünûn-ı mezbûrdan Mehmed ve Halil 

İbrahim ve Hasan’a isâbet etmekle ibn-i sagîr-i mezbûr Hasan’ın vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasi nasb u ta‘yîn olunan vâlidesi 

mezbûre Zeliha ile verese-i kibâr-ı mezbûrûnun taleb ve ma‘rifetleri ve Eytâm 

Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hazır olduğu halde ma‘rifet ve 

ma‘rifet-i şer‘le bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm edilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân 

olunur fi’l-yevmi’s-sâdis aşer amin Şa‘bâni’l-muazzam li-seneti sitte ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Muhâllefâtı olubtaburundan 
vürûd eden 610 guruş 

Tencere  

50 guruş 

İki kuplu dığan   

(1) 40 guruş 

Sagîr bakrac 

 (1) 40 guruş 

Hurde tekne 

 (1) 10 guruş  

Defa tekne 

 (1) 40 guruş 

Hurde tepsi 

 (2) 200 guruş 

Hurde tepsi  

(1) 50 guruş 

Sahan (4) ilisdir (1)  

120 guruş 

Mertebani (1) sagîr tencere (1) 
150 guruş 

Kalaylı kazgan eniği   

(1) 1000 guruş 

Döşek (1) yastık(1)yorgan (1) 
300 guruş 

Ölçek demiri 

 (1) 30 guruş 

Şinik   

 (1) 15 guruş 

Küp  

(1) 80 guruş 

Kara güğüm 

 (1) 40 guruş 

Kağnı  Çuvalı  

(2) 300 guruş 

Müstamel kilim 

 (2) 200 guruş 

Müstamel seccade  

(1) 60 guruş 

Şilte 

 (1) 100 guruş 

Müstamel seccade  

 (1) 60 guruş 

Müstamel çuval  

(3) 300 guruş 

Saman araba 

 (15) 900 guruş 

Giyah araba  

(2) 150 guruş 

Kuzulu koyun res (10)  

[fi 1420] 14200 guruş 

Kısır koyun (1)  

[fi 700] 700 guruş 

Oğlaklı keçi  

(1) 950 guruş 

Erkek şişek  

(2) 1400 guruş 

Erkek cebiş  

(2) [fi 600] 1200 guruş 

Kancık cebiş   

 (2) [fi 600] 1200 guruş 

Buzağılı inek 

 res (3) 15000 guruş 

Kancık merkeb 

 (1) 1200 guruş 

Beyaz öküz 

 çift (1) 20000 guruş 
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Tek öküz (1) 10000 guruş   

Yekûnü’t-tereke 

70695 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

353,20 guruş 

Sulhu’l-bâkî 

70341,20 guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

353,20  guruş  dellaliye 

 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Zeliha  

9792 ,27 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Kezban 

7693,23  guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Ümmühani 
7693,23  guruş  

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Mehmed 

15387,7 guruş  

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Halil İbrahim 

15387,7  guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Hasan 

15387 ,7 guruş  

Kesir para 6  

Sernâme-i defterde muharrer sulhu’l-bâkî yetmiş bin üç yüz kırk bir guruş 

yirmi paradan zevce-i mezbûre Zeliha ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan sekiz 

bin yedi yüz doksan iki guruş yirmi yedi parasını ve bint-i mezbûre Kezban ber-

mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yedi bin altı yüz doksan üç guruş yirmi üç parasını 

ve bint-i mezbûre Ümmühani ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yedi bin altı yüz 

doksan üç guruş yirmi üç parasını ve ibn-i mezbûr Mehmed ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan on beş bin üç yüz seksen yedi guruş yedi parasını ve ibn-i mezbûr Halil 

İbrahim ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on beş bin üç yüz seksen yedi guruş 

yedi parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-verâse tamamen ve kamilen ba-makbuz ahz u 

kabz itdikleri gibi sagîr-i mezbûr Hasan’ın hisse-i ırsiyyesi ber-mûcib-i bâlâ on beş 

bin üç yüz seksen yedi guruş yedi parası li-ecli’l-irbâh eytâm sandığına vaz‘ u teslîm 

ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’nin bi’l-me’mûriyye ahz u kabz ve tesellüm 

eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi 

Mukayyid      Başkâtib      Kadı 
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651/19 

Sicil Numerosu:21/699 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Abdurrahman Mahallesi 

sâkinelerinden iken bundan akdem vefât iden Zehra bint-i Mahmud bin Abdullah’ın 

verâseti zevc-i metrûku Hasan bin Mehmed ile sadriye sagîre Havva kızı er 

karındaşları Mehmed ve gaibü’n-ani’l-beled silah altında bulunan Abdullah’a 

munhasıre badehu bint-i mezbûre dahi vefat idüb veraseti babası mezbûr Hasan’a 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan 

sonra tashîh-i mesele-i mîrâsları ala tariki’l-münasahat sekiz sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden altı sehmi zevc-i mezbûr Hasan’a ve birer sehmden ceman iki sehmi 

mezbûran Mehmed ve Abdullah’a isabet etmekle vereseden ah-ı merkum Mehmed’in 

taleb ve iltiması ve marifet-i şer‘le ve Eytam Müdîri Hasan Efendi ibn El-Hâc 

Mehmed Efendi hazır olduğu halde tahrir ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verâse 

bi’l-farizati’ ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm edilen müteveffiye-i mezbûrenin terekesi 

defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’l-hadi min şehr-i 

Zilkâdeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Tekne(3) 165 guruş  Palto ve kürk 50 guruş Tarak (1) 30 guruş 

Küfe desti  

70 guruş 

Hurde küb  

(7) 260 guruş 

Demir bel  

(1) 61 guruş 

Bardak  

(1) 36 guruş 

Soba maa boru 

 (1) 150 guruş 

Beşik  

(1) 21 guruş 

Hurde sepet 

 (5) 169 guruş 

Tarak 

 (1) 25 guruş 

Tahta  

(5) 150 guruş 

Sac (1) Tabla mangal  

(1) 53 guruş 

Hurde çeharşub 

 (1) 117 guruş 

Hurde tahta 

 (3) 64 guruş 

Küp  

(1) 100 guruş 

Destgah 

 (1) 409 guruş 

Hurde paçavra  

50 guruş 

Hurde billur ve lamba 

 71 guruş 

Kılıç 

 (1) 175 guruş 

Gülle satır  

25 guruş 

Hurde sandık  

(1) 100 guruş 

Defa sandık 

 (1) 145 guruş 

Hurde ot yastık 

 (10) 151 guruş 
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Hurde tahta  

(1) 26 guruş 

Hurde gülle  

(2) 17 guruş 

Döşek (2) yastık  

(4) 999 guruş 

Yastık (4) yorgan 

 (4) 354 guruş 

Hurde çanak  

(2) 5 guruş 

Kürek (1) yaba  

(1) 59 guruş 

Elek kalbur 

 20 guruş 

Sandık (1) tahta  

(2) 210 guruş 

Yorgan  

(1) 615 guruş 

Küp  

(1) 15 guruş 

Hatab araba  

(1) 165 guruş 

Kâse 

 151 guruş 

Çapa  

(1) 5 guruş 

Tekne 

 (1) 59 guruş 

Sofra  

(1) 60 guruş 

Hırdavat  

3 guruş 

Tahta sandık 

 (2) 80 guruş 

Hrude yastık 

 (4) 365 guruş 

Sofra  

(1) 28 guruş 

Sancak  

(1) 116 guruş 

Keten heybe 

 (1) 305 guruş 

Üzengi (?) köstek 

56 guruş 

Çaput kilim parke  

(5) 151 guruş 

Müstamel kilim (1) yastık  

(2) 161 guruş 

Hamam havlusu (3) peştamal 
(2)350guruş 

Müstamel çeharşub 

 (2) 800 guruş 

Çaput parça 

 (10) 300 guruş 

Çocuk yorganı  

(1) 31 guruş 

Şal değirmi 

 (2) 250 guruş 

Müstamel iç donu  

(3) 221 guruş 

Hurde çaput parça 

 (5) 270 guruş 

Çeharşub  

(1) 150 guruş 

Hurde iç donu (2) gömlek (1) 
yelek (1) 375 guruş 

Alaca parça 

 (2) 370 guruş 

Müstamel peşkir (1) uçkur (3) 
119 guruş 

Gömlek (1) gömleklik parça (1) 
600 guruş 

Car makrame  

(1) 710 guruş 

Münakkaş uçkur (3) kırap (1) 
250 guruş 

Müstamel cehar 

 (1) 295 guruş 

Münakkaş uçkur  

(6) 221 guruş 

Defa münakkaş uçkur  

(6) 300 guruş 

Leğen yaygısı  

(1) 200 guruş 

Münakkaş peşkir 

 (5) 451 guruş 

İpek peştamal 

 (1) 170 guruş 

Bürümcük gömlek  

(2) 101 guruş 

Münakkaş çeharşub  

(1) 300 guruş 

Müstamel havlu  

(4) 225 guruş 

Poşi   (1) pullu 

 (1) 180 guruş 
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Duhan kesesi (1) müstamel 
bağlık 36 guruş 

Münakkaş sofra peşkir  

(1) 300 guruş 

Münakkaş yaş bezi 

 (1) 302 guruş 

Altıparmak entari (1) Kadife 
bulka (1)1500guru 

Şitari entari 

(1) 1715 guruş 

Bindallı entari (1) Bulka (1) 
700 guruş 

Müstamel çeharşub 

 (1) 454 guruş 

Sim tabaka bilezik (2) simli (1) 
yüzük (1) 215 guruş 

Elek çift 

 (1) 28 guruş 

Tenekeli sandık 

 (1) 110 guruş 

Tunç (1) çanak  

(1) 100 guruş 

Kertikli sahan  

(6) 275 guruş 

Sahan  

(5) 379 guruş 

Sagîr bakraç  

(4) 200 guruş 

Çinko tava 

 (5) 70 guruş 

Hamam tası (2) Mertebani (3) 
155 guruş 

Kebîr kuşane  

(1) 405 guruş 

Hurde tencere  

(2) 160 guruş 

Kuşane maa kapak 

 (2) 270 guruş 

Tencere (1) tava  

(1) 200 guruş 

Hurde dığan 

 (3) 175 guruş 

Tepsi 

 (2) 375 guruş 

Sagîr tepsi  

(2) 225 guruş 

İlisdir (1) tepsi 

 (1) 119,20 guruş  

Şorba tası (1) kapak (1) 200 
guruş 

Su tası (2) yedekli cezve (1) 
221 guruş 

Sandık (1) kaşık (1) 85 guruş 

Hurde yaygı  

(2) 40 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 800 guruş 

Hurde kilim 

 (1) 101 guruş 

Destgâh-ı tarak  

(2) 160 guruş 

Müsta‘mel havlu  

(3) 351 guruş  

Sandık 

 (1) 60 guruş 

Hurda mangal 

(1) 100 guruş 

Kazgan  

(1) 1520 guruş 

 

Yekûn 

25946 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

1372,10 guruş 

Sulhu’l-bâkî 

24573,30 guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

518,32   guruş   dellaliye  

 75,25     guruş   kaydiyye  

 25,20     guruş   yol baha ma‘a varaka  

613,00     guruş  resm-i kısmet  

120,00     guruş  araba kirası ve hamal ücreti 

 

Hisse-i zevc-i gâib-i mezbûr Hasan  

18430,12  guruş  

Hisse-i ah-i merkûm Mehmed          

 3071 ,28guruş  
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Hisse-i gâib-i mezbur Abdullah     

3071,28 guruş 

Kesir para 2  

Sernâme-i defterde murakkam sulhu’l-bâkî meblağ-i mezbûr yirmi dört bin 

beş yüz yetmiş üç guruş otuz paradan ah-i mezbûr Mehmed ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan üç bin yetmiş bir guruş yirmi sekiz parasını bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-

makbûz ahz u kabz etdiği gibi gâ’ibân-ı mezbûrân Hasan ve Abdullah’ın ber-mûcib-i 

bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan yirmi bir bin beş yüz iki guruşları mezbûrânın 

vürûdlarına değin li-ecli’l-hıfz eytâm sandığına vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh 

Hasan Efendi’nin hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed 

Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid             Başkâtib               Kadı 

651/20 

Sicil Numerosu: 23/700 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘iyyeye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde 

ketb ü tahrîri ve istimâ‘-ı takrîri içün cânib-i şer‘-i şerîf-i enverden bi’l-iltimâs 

me’zûnen i‘zâm olunmağla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sinanpaşa 

Mahallesi’nde kâ’in Receb Efendi-zâde müteveffâ Sadullah Efendi veresesinin 

mukîm olduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdikde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken 

Zilhicce on üç bin üç yüz otuz altı taârîhinde vefât eden Receb Efendi-zâde Sadullah 

Efendi ibn Edhem Efendi’nin veresesinden zevce-i menkûha-i metrûkesi olub 

menzil-i mezkûrda mukîm ve zatı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rifleriyle mu‘arrefe Emine Hanım ibnetü Ali meclis-i mezkûrda yine verese-i 

mezkûre-i muharrereden olub menzil-i mezkûrda sâkineler zâtları zeyl-i vesîkada ism 

ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rifleriyle mu‘arrefe sulbiye-i kebîre kızları Rabia ve 

Samiye ve Ni‘met Hanımlar ile sulbü kebîr oğlu Mehmed Efendi hâzırun bi’l-meclis 

oldukları halde Medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Emin Efendi-zâde Mehmed 

Vâsıf Efendi ibn Ahmed Rüşdi Efendi mahzarında hazırât-ı mûmâ-ileyhimin 

takrîrlerine mukârin mezbûre Emine Hanım ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi 

Zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Receb Efendi-zâde Sadullah Efendi’nin 

terekesinden dolayı şimdiye kadar leh ve aleyhimizde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d 
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vâki‘ olacak her nev‘-i de‘âvînin â’id olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve 

mehâkim-i nizâmiyyenin hukûk ve ticâret kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve 

meclis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i sâ’irede müdde‘î ve müdde‘â aleyh ve şahs-ı 

sâlis ve i‘tirâzı ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânûniyye 

ile bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve murâfa‘a ve müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve 

ikâme-i şuhûda teblîğ ve tebelluğ ve keşf ve yemin talebine ve ehl-i habere ve erbâb-

ı vukûfa ve hakem ve mümeyyiz ve musallih nasb u ta‘yîn ve ‘azle ve hükm-i vicâhî 

ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ talebine ve rü’yet-i muhâsebe ve tedkîk-i defâtir ve tatbîk-i 

hatt u hateme ve tefrîk ve taksîm muhayene talebine ve her nev‘-i evrâk ve 

müsted‘âyât ve levâyıhı ve tezkire ve muhtıra tanzîm ve imzâsı tahtında icâb eden 

makâmâta takdîme ve makâmât ve mehâkim ve devâ’ir-i sâ’irede sudûr edecek bi’l-

cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb 

ve ta‘kîbe ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve bedel-i sulhu ve mahkûm bahsı ahz u 

kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bize irsâl ü îsâle ve müteveffâ-yı mezbûrun zimem-

i nâsda ve devâ’ir-i sâ’irede olan matlûbâtını bi’l-mürâca‘a ahz u kabza ve bi’l-cümle 

makbûzâtını bize irsâl ………… isbâta ve isbât-ı verâset i‘lâm-ı şer‘îsini istihsâle 

ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son dereceye 

kadar îfâya me’zûn olmak üzere tarafımızdan bi’l-isâle ve bi’l-verâse hâzır-ı mûmâ-

ileyh Mehmed Vâsıf Efendi’yi vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münâb nasb u ta‘yîn eyledik deyu hazırât-ı mezbûrât Râbia ve Samiye ve Ni‘met 

Hanımlar ile Mehmed Efendi’nin tasdîklerine mukârin takrîr eyledikde hâzır-ı 

mûmâ-ileyh Mehmed Vâsıf Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve ‘îşrîn min Zilhicce-i şerîf li-seneti sitte ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdü’l-hâl 

Hacı Yahya Mahallesinden Latîf oğlu Mehmed Efendi ibn Râşid Efendi 

Sinânpaşa Mahallesi’nden Giridli-zâde Hüseyin Efendi ibn Hacı Ali 

Mukayyid        Nâ’ib-i Kadı    Başkâtib             Hazâ-sakk Nâ’ibi 
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651/21 

Sicil Numerosu: 24/701 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Eyyub Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât eden Hamidli Hacı Şükrü bin Hüseyin bin Battâl’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile li-ebeveyn kız 

karındaşı Zehra ve li-ebeveyn er karındaşı gâ’ib-i ani’l-beled silah altında İsmail’e 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘-i enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

tashîh-i mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye dört sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden bir sehmi zevce-i mezbûre Fatma’ya ve bir sehmi uht-ı mezbûre 

Zehra’ya ve iki sehmi ah-ı gâ’ib-i mezbûr İsmail’e isâbet etmekle gâ’ib-i mezbûr 

İsmail’in vürûduna değin hisse-i ırsiyyesini ahz u kabza vasî ve kısmı nasb u ta‘yîn 

olunan Eytan Müdîri Hasan Efendi ibn El-Hâc Mehmed Efendi hazır olduğu halde 

mezbûretân Zehra ve Fatıma’nın taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey‘ ve beyne’l-verâse bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm edilen 

müteveffâ-yı mezburun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân 

olunur fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Zilkâdeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Fanus şişe  

(1) 33 guruş  

Def‘a şişe 

 (4) 10,10 guruş  

Lamba (1) şişe (1)  

49,20 guruş  

Sigara tablası 

(8) 50 guruş 

Soba ma‘a boru  

(1) 21 guruş 

Şişe  

(5) 21 guruş   

Hırdavat  

155 guruş 

Çul  

(2) 20,20 guruş 

Ayna 

 (1) 30 guruş 

Kalbur  

(1) 60 guruş 

Fanus 

 (1) 51 guruş 

Nuhas sini 

 (1) 249 guruş 

Hurda ve hırdavat  

16 guruş 

Def‘a hurda ve şamdan (1) 81 
guruş 

Sigara tablası (20) kahve şaki 
(5) 115 guruş 

Çizme çift 

 (1) 410 guruş 

Potin çift  

(1) 259 guruş 

Hurde güğüm  

(1) 170 guruş 

Saat 

 (1) 120 guruş 

Hınta kile asitane  

(3) [fî 400] 1200 guruş 

Tarhana bir parça  

250 guruş 
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Sahan (1) dığan (1) buhurdanlık 
(1) 250 guruş  

Taraflı mangal 

(1) 999 guruş 

Def‘a mangal 

(1) 335 guruş 

Bakraç  

(1) 125 guruş 

Kebir hamam tası (1) sahan (1) 
mertebâni (1) 500 guruş 

Panayır tulum (1) [16 dirhem 
(100) fî 100] 1755 guruş 

Ot yastık (12) 

 [fî 60] 720 guruş 

Fişeng (9) şişe (1) şurba kasesi 
(2) 201 guruş 

guşhane(3) kapak  

(2) 320 guruş 

Palto (1) yelek (1) ceket (1) 606 
guruş 

Lata                                (1) 525 
guruş 

Yelek (1) palto (1) ceket (1) 
575 guruş 

Kebîr kazgan 

 (1) 2100 guruş 

Kebîr yağ leğeni  

(1) 300 guruş 

Ağzı kapaklı sahan (2)guşhane 
(1) 110 guruş 

Ağzı kapaklı guşhane 

 (1) 110 guruş 

Def‘a hurde kazgan  

(1) 1075 guruş 

Çinko parça  

(6) 49 guruş 20 para 

Ağzı kapaklı sahan  

(3) 220 guruş 

Palto (1) satır  

(1) 150 guruş 

Müsta‘mel heybe 

 (1) 250 guruş 

Köhne yorgan (1) sergi (1) 
149,20 guruş  

Halı seccade 

 (1) 901 guruş 

Şilte (2) yastık  

(2) 299,20 guruş  

Battaniye  

(1) 180 guruş 

Müsta‘mel kilim  

605 guruş 

Halı seccade  

(1) 420 guruş 

Keçe seccade 

 (1) 360 guruş 

Müsta‘mel yorgan 

 (1) 265 guruş 

Def‘a yorgan  

(1) 445 guruş 

Def‘a yorgan  

(1) 900 guruş 

Kıl palaz 

 (1) 250 guruş 

Hurde kıl kilim 

 (1) 300 guruş 

Döşek  

(1) 700 guruş 

Frenk halısı  

çift (1) 501 guruş 

Kebîr kilim  

(1) 160 guruş  

Paçavra  

17 guruş 

Tahta sandık ma‘a bir parça 
dakik 410 guruş  

Urgan  

(7) 729,20 guruş  

Def‘a urgan 

 (10) 1010 guruş 

Def‘a urgan  

(2) 353 guruş 

Def‘a urgan  

(12) 678 guruş 

Def‘a urgan 

 (2) 194 guruş 

Def‘a urgan  

(5) 405 guruş 

Kuzine   

(2) 1005 guruş 

Def‘a urgan 

 (12) 564 guruş 

Merkeb yuları 

 (17) 535,20 guruş 

sicim 

(1) 280 guruş 
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Tepsi 

 (1) 419,20 guruş  

Leğen  

(1) 136 guruş 

Urgan 

 (9) 477 guruş 

Sahan ağzı kapaklı 

 (20) 1255 guruş 

Ufak urgan  

(16) 320 guruş 

Ağzı kapaklı tava(1) kapaksız 
tava(1)389 guruş 

Merkeb yuları  

(17) 357 guruş 

Kadayıf tepsisi 

 (2) 255 guruş 

Hayvan yuları 

 (9) 157,20 guruş  

Ağzı kapaklı guşhane  

(1) 229 guruş 

Def‘a öküz yuları 

 (17) 357 guruş 

Şurba tası 

 (1) 161 guruş 

Camuz yuları 

 (4) 164 guruş 

Sahan  

(2) 130 guruş 

Köhne urgan  

(6) 120 guruş  

Kıl kızıl (30) [dirhem 100 fî 
176] 5368 guruş 

Def‘a kızıl (43) 

 [fî 163] 7030,20 guruş  

Sicim (29)  

[fî 20] 594 guruş 20 para 

Sac  

(1) 101 guruş 

Sahan (8) kapak 

 (1) 315 guruş 

Tımışkî deste 

 (4) 204 guruş 

Sicim   

(48) 960 guruş 

Boyvad(?) 

(4) 200 guruş 

Kınnab 

 deste (5) 225 guruş 

Kaşık  

deste (10) 200 guruş 

Kınnab 

 deste (10) 240 guruş 

Def a kaşık deste 

 (10) 220 guruş 

Çifte külah 

 (20) 620 guruş  

Def‘a külah  

(20) 565 guruş 

Def‘a kaşık deste  

(10) 215 guruş 

Def‘a külah  

(18) 553,20 guruş  

Def‘a külah  

(25) 575 guruş 

Küp 

 (3) 350,20 guruş 

Def‘a külah  

(26) 653,10 guruş  

Def‘a külah  

(44) 638 guruş  

Keyl keri  

(1) 1625 guruş 

Def‘a geri(1) 1400 guruş Def‘a geri (1) 1600 guruş Hurde sandık (1) 37 guruş 

Kavlak  

(60) 480 guruş 

Kaşık 

 deste (10) 192,20 guruş  

Çul kavlakı  

(30) 267,20guruş  

Def‘a çul kavlakı  

(37) 710 ,20guruş  

Külah  

(7) 197,30 guruş  

Kızıl (17) [dirhem 100 

 fî 195] 2764 guruş 

Kıl kavlak  

(3) 106 ,30guruş  

Sicim parça  

(9) 153 guruş 

Cilbir  

(5) 83,15guruş  

Çorap  Def‘a çorap  Def‘a çorap  
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çift (7) 140 guruş 

 

çift (5) 100 guruş çift (5) 212,20guruş  

Def‘a çorap  

çift (2) 40 guruş 

Kıl köstek  

(6) 90 guruş 

Çorap  

çift (10) 135 guruş 

Heybe 

 (1) 126 guruş 

Torba 

 çift 81) 275 guruş 

Kaşık  

deste (10) 172 ,20guruş  

Kaşık  

deste 258,20 guruş  

Konya kaşığı  

deste (4) 262 guruş 

Hırdavat dekan  

140 guruş  

Kaşık 

 deste (15) 262,20 guruş  

Tabure tek 

 (3) 375 guruş 

Çorap çift 

 (15) 378,30 guruş  

Çuvaldız  

aded [306] 263,30 guruş  

Çorap  

çift (9) 216 guruş  

Bağ bıçağı  

(2) 51 guruş 

Def‘a bağ bıçağı  

(2) 51 guruş 

Ustura bağ bıçağı 

 (1) 41 guruş 

Çorap 

 (2) 48 guruş 

Def‘a çorap 

 çift (5) 195 guruş 

Bir parça toka 

 49 guruş 

Çocuk çorabı  

çift (26) 351 guruş 

Sandık 

 (1) 100 guruş 

Çekmece  

(1) 149 guruş 

Seccade 

 (1) 162 guruş 

Sofra  

(1) 121 guruş 

Tabure  

(3) 96 guruş 

Ta‘lîs çuval ma‘a hurde 205 
guruş 

Fişeklik  balmumu bir mikdar 
50 guruş 

Hurde çorap 

 (1) 13 guruş 

Seccade 

 (1) 700 guruş 

Def‘a seccade  

(1) 152 guruş 

Hurde seccade  

(1) yastık (1) 119 guruş 

Revgan-ı sade  

(76) [fî 197] 14970 guruş 

Nakd-ı mevcudu  

28450 guruş 

Muytab  Hacı İbrahim’den 
alacağı olub tahsil olunan 
14640 guruş 

Şemsiye  

(1) 50 guruş 

Carcefe  

çift (2) 160 guruş 

Def‘a carcefe  

çift (2) 160 guruş 

Köhne seccade (1) köhne yastık 
(1) 135 guruş 

Hurde ta‘lîs 300 guruş Dükkan carcafı (1)33guru Küfe çift (1) 95 guruş 

Def‘a küfe 

 çift (1) 125 guruş 

Def‘a küfe  

çift (1) 46 guruş 

Kıl bir parça  

150 guruş 

Küfe  Hınta kile Def‘a hınta kile 
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çift (1) 120 guruş  (4) 2000 guruş  (4) 2000 guruş 

Hatıl   

(1) 29 guruş  

Kıl (18) [dirhem 100  

fî 156] 2845 guruş 

Teneke  

(1) 1,10 guruş  

Delik küfe 

 (1) 10,10 guruş  

10 mahlık dükkan icar ve 
derûnunda bulunan eşya esmânı 
22200 guruş 

Hurde mangal 

 (1) 33 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

158129,35 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

7634,20 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

150495 ,15guruş   

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

 30           guruş para 

2300         guruş dellaliye 

 464,20     guruş kaydiyye 

 90,20       guruş yol baha ma‘a varaka 

 569          guruş eşyanın çarşıya nakli için araba kirası  

                  hamal ücreti ve dükkan kirası                                                       

339            guruş kıl çuvallarının darası 

3870,30     guruş resm-i kısmet 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma  

37623,33 guruş  

Hisse-i uhd-i mezbûre Zehra 

37623,33 guruş  

Hisse-i ah-i gâib-i mezbur İsmail 

75247,27  guruş  

Kesir para 2 

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer sulhu’l-bâkî yüz elli bin dört yüz 

doksan beş guruş on beş paradan zevce-i mezbûre Fatıma ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan otuz yedi bin altı yüz yirmi üç guruş otuz üç parasını ve uhd-i mezbûre 

Zehra ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan otuz yedi bin altı yüz yirmi üç guruş 

otuz üç parasını ve gâ’ib-i mezbûr İsmail bizzat askerden avdet ile ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan yetmiş beş bin iki yüz kırk yedi guruş yirmi yedi parasını her 

biri bizzat ve bâ-makbûz ahz u kabz eyledikleri tereke kâtibi Ahmet Efendinin vâkî 

olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fi 1 Teşrinievvel sene 1334 

Mukayyid           Başkatip                   Kadı   
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651/22 

Sicil Numerosu: 26/702 

Tahakkuk-u özr-i şer‘îye binaen husîs-i âtîyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ-ı takrîr ile hal ve sulhu içün cânib-i şer‘-i şerîf-i enverden bi’l-iltimas 

me’zûnen bi’l-hükm-i ‘izâm olunan medîne-i Karahisar-ı Sâhib mahallâtından Hacı 

Eyyub mahallesinde kâin Hamidli oğlu İsmail Ağa bin Hüseyin’in sâkin bulunduğu 

menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûrlarıyla ‘akd-i 

meclis-i şer‘-i âlî ettikde mumâ-ileyh İsmail Ağa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda her 

biri mahalle-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtları mahalle-i mezkûr ahalisinden 

Boyacı -zâde Halil Ağa ve imam -zâde Ahmed Efendi nâm kimesneler ta‘rifleriyle 

muarrefeler Fatma bint-i Mehmed ile Zehra bint-i’l-mezbûr Hüseyin nâm kimesneler 

hazıretân-ı bi’l-meclis oldukları halde medîne-i mezkûrenin Akmescid mahallesi 

ahalisinden Emin Efendi -zâde Vâsıf Efendi ibn Ahmed Şükrü Efendi mahzarında 

hâzıretân-ı mezbûretânın tasdiklerine mukârin mezbûr İsmail Ağa ber-vech-i âtî 

da‘va eyledi medîne-i mezkûrenin sâlifü’z-zikr Hacı Eyyûb mahallesi ahalisinden 

iken bundan bir mâh mukaddem vefat iden Hamidli oğlu Hacı Şükrü Ağa bin 

Hüseyin bin Battal’ın verâseti li-ebeveyn er karındaşı olmam hasebiyle benim ile 

zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Fatma bint-i ve li-ebeveyn kız karındaşı hâzıre-i 

mezbûre Zehra bint-i Hüseyin’e munhasıre olub bizden başka vârisi ve terekesine 

müstahak âhiri olmamağla müteveffâ-yı mezbûr Hacı Şükrü Ağa’nın hayâtında ile’l-

vefât müdde‘î aleyh hâzır-ı mezbûr Mehmed Vâsıf Efendi zimmetinde ve bir 

kabli…..kendisinden yüz altmış guruş alacak hazır olub meblağ-ı mezkûru kabl-ül 

ahz ve’l-istiyfa ber-vech-i muharrer vefat tecemmül sual olunub meblağ-ı mezbûrdan 

hisse-i ırsiyyesine isabet eden yüz altmış guruş benim ile hâzıretân-ı mezbûretâna … 

halen edâ ve teslîme kıbel-i şer‘den müdde‘î aleyh-i mezbûre ………olmak  bi’l-

verâse matlubumuzdur deyu hâzıretân-ı mezbûretân Fatma ve Zehra’nın tasdîklerine 

mukârin da‘vâ eyledi lede’s-sual müdde‘i aleyh mezbûr Mehmed Vâsıf Efendi dahi 

cevabında fi’l-hakîka mezkûr Hacı Eyyub mahallesinden Hamidli oğlu Hacı Şükrü 

Ağaya semen-i mezkurdan zimmetinde ol mikdar guruş deyni olduğunu tayi’en  ikrâr 

itiraz  idüb lakin müdde‘i-yi mezbûr ile hâzıretân-ı mezbûretânın ber-vech-i 

muharrer maadat-ı alilerini külliyen inkar etmekle müdde‘î-yi mezburdan ber-vech-i 

muharrer maadat-ı alilerin beyâna havale  olundukda husus-u mezkur hakkında şâhid 
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olmak üzere …. mezkur ….. ve ikâme olunan mezkur Hacı Eyyub mahallesi 

ahalisinden Boyacı -zâde Halil Ağa bin İsmail bin El-Hâc Mustafa nâm 

………………münferiden istişhâd olunduklarında mârü’z-zikr Hacı Eyub 

mahallesinden iken bundan yedi mah mukaddem vefat iden Hamitli oğlu Hacı Şükrü 

bin Hüseyin bin Battal’ın verâseti li-ebeveyn er karındaşı müdde‘â aleyh-i mezbûr 

İsmail bin Hüseyin bin Battal ile zevce-i menkûha-i metrûkesi hâzıratun bi’l-meclis 

bulunan Fatma bint-i Mehmed ve li-ebeveyn kız karındaşı hâzıratun bi’l-meclis 

Zehra bint-i Hüseyin bin Battal’a munhasıre olub bunlardan başka zâhirde vârisi ve 

terekesine müstahak âhiri olduğu bizim ma‘lumumuz değildir bu hususlara bu vech 

üzre şâhidiz şehâdet dahi ideriz deyu her biri bi’l-muvâcehe bir narh-ı  şer‘ 

müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân 

usul-i mevzû‘asına tatbîken evvela mensûb oldukları mezkur Hacı Eyyub mahallesi 

imamı Osman Efendi ibn Ahmed ve muhtarı Mısri imamı -zâde kadir   Efendi ibn 

Ahmed nam kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehû şâhidân-ı 

mezbûrân yine mensub oldukları mezkur Hacı Eyyub mahallesi ahalisinden Hacı 

Ferid oğlu Molla İbrahim bin Bekir ve İmam -zâde Tahir Efendin ibn Abdülkâdir 

nam kimesnelerden tarafeyn hâzır oldukları halde şâhidân-ı mezbûrân bi’l-müvâcehe 

alenen ledet-tezekkür adl ve makbûlu’ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın 

mûcıbince müdde‘î-yi mezbûr İsmail Ağa ile hâzıretân-ı mezbûretân Fatma ve 

Zehra’nın verâsetine ba‘de’l-hükm mesele-i mirasa bi hükmi’l-farîzati’ş-şer ‘iyye 

dört sehmden olub sihâm-ı mezkûreden iki sehmin müdde‘î-yi mezbur İsmail Ağa ve 

birer sehmden cem‘an iki sehmi zevce-i hâzıre-i mezbûre Fatma ile uhd-i hâzıra-i 

mezbûre Zehra’ya isabet etmekle alâ mûcib-i ikrâr meblağ müddeaya   mezkûr yüz 

altmış guruşdan bir sihâm-ı mezkur hisse-i ırsiyyesine isabet eden seksen guruş 

müdde‘î-yi mezbur İsmail Ağa’ya ve kırkar guruşdan kezâlik hisse-i ırsiyyesine 

isabet eden cem‘an seksen guruşu hâzıretân-ı mezbûretân Fatma ve Zehra’ya halen 

eda ve teslime kıbel-i şer‘den müdde‘î aleyh hâzır-ı mezbur bedel tenbiye muharrere-

i mezkûreden zevce-i müdde‘i-yi mezbûre Fatma ile uhd-i mezbûre Zehra nam 

kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı mezkurda yine verese-i muharrere-i mezkûreden 

müdde‘i ah-ı mezbur İsmail Ağa mahzarında her biri ber vech-i âtî takrir-i kelam 

eyledi mûresimiz müteveffâ-yı mezbur Hamitli oğlu Hacı Şükrü Ağa bin Hüseyin bin 

Battal hayatında al’el-vefat zimem-i nâsda matlûbu olan mebâliğ ile Bilecik’te sâkin 



 117 

bakkal azasından parsam oğlu serkiz zimmetinde matlûbu bulunan kırk iki bin guruş 

icâb idenlerden ve medyûnlardan ahz u kabz ve mukâbilinde makbûzu sened-i imza 

ve i‘tâsında mûresimiz müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müteallik husûsâttan 

dolayı bi’l-cümle mehâkim-i şer ‘iyye ve mehâkim-i nizamiyenin hukûk ve ticaret 

kısımlarıyla meccanen sulh kısmında ve mecâlis-i idare ve belediye ve devâir-i 

sairede müdde‘î de ve müdde‘â aleyh ve şahsı-ı sâlis ve itiraz-ı ale’l-hükmi ve’l-gayr 

sıfatları ve sıfât-ı saire-i şer‘iyye ve kânuniyye ile bidâyeten ve itirâzen ve istînâfen 

ve temyîzen ve iadeten ve sarihan  taleb ve dava ve muhâkeme ve muhâseme ve 

müdafaa ve mürafaa ve redd-i cevab ve ikame-i şühûd ve ta‘n-i şühûd verzine  ve 

tebliğ ve tebelluğ ve keşf ve yemin talebine ve ehl-i habere ve erbâb-ı vukûf ve 

hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve azle ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı dava 

talebine ve her nev‘-i evrâk müsted‘ayât ve levâyihi ve tezkire ve muhtıra ve senedâtı 

tanzim ve i‘tâsı tahtında icâb eden eşhas ve makâmâta takdim ve makâmât ve 

mehâkimden sudûr edecek bi’l-cümle i‘lâm ve takrîrâtı ahz ile mevki‘-i icraya ve 

imza ve tenfîz ahkâmını taleb ve ta‘kîbe ve hacz  u vaz‘ u fekke-i meblağı mahkum-u 

bih mustahsil ve mahkumeye ahz u kabza ve hisse-i ırsiyyemize isabet eden mebâliği 

bize irsal ve îsâl ve lede’l-hâce şerâit-i muharrereye tevfîkan ahzı dahi 

……………………ahzı tevkîl ve azle mezun olmak üzere hâzır-ı mezbûr İsmail 

Ağa’yı vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekil ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn 

eyledik dediklerinde hâzır-ı mezbûr İsmail Ağa dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hidmet-i lazımesini kemâ-yenbağî ifaya taahhüd ve iltizam itmeğin mâ-vakaa bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min Zilhicceti’ş-şerâfe li-seneti sitte ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl  

Hacı Eyyub Mahallesinden Boyacı -zâde Halil Ağa  

Bu dahi imam -zâde Ahmed Efendi  

Mukayyid               Nâ’ib-i kadı                  Hazâ-sakk  nâ’ibi  
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651/23 

Sicil Numerosu: 28/703 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Efe sultan karyesinde kâ’in Yunus oğlu Hacı 

Mehmed’in misâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdikde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Yunus oğlu Süleymân bin Mustafa’nın sulbiyye-i sagîre kızı 

Sultan’ın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâlına hıfz-ı siyanete 

ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun velî-yi mücbir ve vasî-yi 

muhtâr bulunmağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile umûr-ı 

vesâyet ‘uhdesinden gelmeye kâdire idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî 

kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbâr ile zâhir ve nümâyân 

olan sagîre-i mezbûrenin zâtı müslimûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Ayşe 

bint-i Abdullah sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil mâlını hıfz u sıyânet ve vakt-i rüşd ü sedâdına değin umûrunu tesviye ve 

rü’yetle kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl vakt  hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâyı 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vakaa bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-

‘ışrîn min Zilhicceti’ş-şerâfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl  

Karye imâmı Mehmed Efendi bin Bekir Efendi ve muhtârı Yusuf Ağa ibn 

Hasan 

Azâsından Mülâzım oğlu Mustafa 

Azâsından İmam oğlu Osman 

Yusuf oğlu Ahmed bin Hacı Ali 

ve gayrihim 

Mukayyid     Başkâtib     Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk nâ’ibi 
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651/24 

Sicil Numerosu:28/704 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Efe Sultan karyesinde kâ’in Yunus oğlu Hacı 

Mehmed’in misâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdikde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Yunus oğlu Abdullah bin Hacı Ali bin Hacı Mehmed’in sulbiye-i 

sagîre kızı Fatma ve sulbü sagîr oğlu Yunus’un babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânet ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin 

umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem 

olmağla sagîrân-ı mezbûrânın velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtâr bulunmağla emânetle 

ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile ve her vechile umûr-ı vesâyet 

‘uhdesinden gelmeye kâdire idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî kesânın 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrdan alâ-tarîki’ş-şehâde ihbâr ile zâhir ve mütehakkik olan 

sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri zâtı müslimûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

olan Fatma bint-i Yunus nâm hatun sagîrân-ı mezbûrânın babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ü sedâdlarına 

değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-

yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ı şrîn min Zilhicceti’ş-şerâfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Karye imâmı Mehmed Efendi bin Bekir Efendi 

Muhtârı Yusuf Ağa bin Hasan 

Azâsından İmâm oğlu Mustafa 

Azâsından İmâm oğlu Osmân 

Yunus oğlu Ahmed bin Hacı Ali 

ve gayrihim 
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Mukayyid         Nâ’ib-i Kadı      Hazâ-sakk nâ’ibi 

651/25 

Sicil Numerosu: 28/705 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Efe Sultan karyesinde kâ’in Yunus oğlu Hacı 

Mehmet’in misâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdikde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Yunus oğlu Süleyman bin Mustafa’nın sulbü sagîr oğlu İbrahim 

………… ve sıyanete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrunu tesviye ve 

rü’yetine kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve ta‘yîni keyfiyeti ehem ve elzem olmağla 

sagir-i mezbûrun velî-yi mücebber ve vasî-yi muhtârı bulunmağla emânet ile ma‘rûfe 

ve istikâmetle ma‘rûfe ve her vechile umûr-ı vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe kâdir 

idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkık olan sagîr-i mezbûrun 

vâlidesi olup zatı müslimûn-ı mezbûrun tarifleriyle mu‘arrafe Sultan bint-i Mehmet 

nâm hatun-ı sagîr mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

malını hıfz ve sıyânet ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yetine 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukta ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî eda ve îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bit’taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l hâdi ve’l-‘ı şrîn min 

Zilhicceti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdü’l-hâl 

İmam oğlu Mustafa bin Hüseyin 

İmam oğlu Osmân bin İbrâhîm 

Karye muhtârı Yusuf bin Hasan 

Karye imamı Mehmed Efendi bin Bekir 

Mukayyid     Başkâtib     Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk nâ’ibi 
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651/26 

Sicil Numerosu: 29/706 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtîyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs mezunen i‘zâm olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Şuhud Nahiyesine muzâfe Efe Sultan Karyesi’nde 

kâ’in Yunus oğlu Hacı Mehmed’in misafir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdikde karye-i 

mezkûre ahalisinden iken bundan akdem vefât eden Yunus oğlu Mehmet bin Hacı 

Ali’nin sulbiye-i sagîre kızı Ayşe ve sulb-i sagîr oğlu Ali’nin babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrus ve müntakil mallarını hıfz ve sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yetine kıbel-i şer‘den bir vasî nasb ve 

ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sigâr-ı mezbûrânın veli-yi mücber ve vasî-yi 

muhtârları bulunmağla emânetle ma‘rûfe istikâmetle mevsufa ve her vechile umûr-ı 

vesâyet uhdesinden gelmeğe kadire idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada ism ve şöhretleri 

muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olan sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri olup zatı 

müslimûn-ı mezbûrun tarifleriyle mu‘arrafe ümmü bint-i Hacı İbrahim nâm hatun 

sagîrân-ı mezbûrânın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrus ve müntakil mallarını 

hıfz ve sıyânet ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrlarını tesviye ve rü’yetine kıbel-

i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukta ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî eda ve îfâya ta‘yîn ve 

iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l hâdi ve’l-‘ı şrîn min 

Zilhicceti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdu’l-hal  

İmam oğlu Osman bin İbrahim  

Yunus oğlu Ahmed bin Hacı Ali 

Muhtarı Yunus oğlu Yusuf bin Hasan 

Karye imamı Mehmed Efendi ibn Bekir 

Kadı          Başkâtib      Mukayyid      Hazâ-sakk nâ’ibi 
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651/27 

Sicil Numerosu: 29/707 

Tahakkuk-ı özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı ati’ül-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i’l-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi İsmail karyesinde kâ’in Çakal oğlu Mustafa bin 

Hasan’ın müsafir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûrlarıyla akd-ı meclis-i şer‘-i ‘âlî ettikde karye-i mezkûre ahalisinden iken 

bundan akdem vefât Ayşe oğlu Mustafa bin Osman’ın sulbiye sagîre kızları Keziban 

ve Hamide ve sulbu sagîr oğlu Halil’in babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs ve 

müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yetine kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîn ehemm ve elzem olmağla 

sigâr-ı mezbûrûnun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları bulunmağla emânetle 

ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire 

idüğü kezalik zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi kesânın meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda âlâ tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkık olan sigâr-ı 

mezbûrûnun valideleri olub zâtı müslimûn-ı mezbûrûn ta‘rifleriyle muarrefe Şerife 

bint-i Ali nam hatun sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukta ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî eda ve 

îfâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

selâsin min Zilhicceti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf  

Mu‘arrif ve şühûdu’l-hal 

Bacak oğlu Molla Halil bin Yusuf  

Duvak oğlu Hacı Mustafa ibn Mahmud 

Kitabcı-zâde Şükrü Efendi ibn Hüseyin 

Kadı     Başkâtib      Mukayyid       Hazâ-sakk nâ’ibi 
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651/28 

Sicil Numerosu: 30/708 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Kalecik-i Kebîr Karyesi sâkinlerinden 

Kadir oğlu Mehmed Ali Efendi ibn Mahmud medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre dava 

vekillerinden Kabaağaçlı -zâde Hüsnü Bey ibn Mehmed Emin Bey mahzarında ber-

verch-i âlî takrir-i kelam eyledi şimdiye kadar leh ve aleyhimde vuku bulmuş ve 

fîmâ-ba‘d vâkî olacak her nev‘-i de‘âvînin aid olduğu bi’l-cümle mehîkim-i şer‘iyye 

ve mehâkim-i nizâmiyyenin hukûk ve ticaret kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve 

mecâlis-i idare ve belediyye ve devâir-i sairede müdde‘î ve müdde‘â aleyh ve şahs-ı 

sâlis ve i‘tirazi ale’l-hükm-i ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı saire-i şer‘iyye ve kânuniyye 

ile bidâyeten ve i‘tirazen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve murâfa‘a ve müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve 

ikâme-i şuhûda ve ta‘n-i şühûd ve reddine ve teblîğ ve tebelluğa ve keşf ve yemin 

talebine ve ehl-i habere ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve 

‘azle ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ talebine ve her nev‘-i evrâk ve 

istid‘ayât ve levâyıhı ve tezkire ve muhtırayı tanzîm ve imzâsı tahtında icâb eden 

makâmâta takdîme ve mehâkim ve devâ’irden sudûr edecek bi’l-cümle i‘lâmât ve 

mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve ta‘kîbe ve 

hacz defr ve fekkine…… keşîdesine ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve bedel-i sulhu ve 

mahkûm bahsı ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzunu bana irsâl ve îsâle ve tefrîk ve 

taksîm muhayene  talebine ve rü ‘yet-i muhâsebe ve tetkîk-i defâtir ve tatbîk-i hatt u 

zamma ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son 

dereceye kadar îfâya me’zûn olmak üzere tarafımdan hâzır-ı mûmâ-ileyh Hüsnü Beyi 

vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim 

dedikde hâzır-ı mumâ-ileyh dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘îşrîn min Zilhicceti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal  

Burmalı mahallesinden Latif oğlu Yusuf Ağa 
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Kalecik-i kebîr karyesi imamı Mehmed Efendi 

ve gayrihim 

Mukayyid       Başkâtib            Kadı 

* deyu kadı lahakk Mustafa Hulusi Efendinin kalemde mahfûz vekâlet-i 

zabtından bi’l-ifrâc vâkî‘ olan taleb üzerine i‘tâ kılındı fi’l-yevmi’s-sâlis min 

Muharremü’l-harâm li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse mi’e ve elf  

Kadı vekili     Başkâtib 

651/29  

Sicil Numerosu:30/709  

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtîyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi Çalışlar karyesinde kâ’in Kabasakal oğlu Hacı Ali 

bin Mustafa’nın müsafir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdikde karye-i mezkûre ahalisinden iken 

bundan akdem vefât iden Salman oğlu Süleyman bin Mustafa’nın sulbu sagîr oğlu 

Halil’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını hıfz u sıyânete 

ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun veli-yi mücbir ve vasî-yi 

muhtârı bulunmadığından emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile 

umûr-ı vesâyet uhdesinden gelmeğe kadire idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada ism u 

şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârâtıyla zâhir ve nümâyân olan sagîr-i mezbûrun vâlidesi zatı müslimûn-ı 

mezbûrûn tarifleriyle mu‘arrafe Dudu  bint-i İbrahim sagîr-i mezbûrun babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukta ol dahi 

ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî 

eda ve îfâya taahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî min Zilkâdeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdu’l-hal  

Karyeden Alibaş oğlu Hasan bin Hasan 
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Karye muhtarı Elif oğlu Halil bin Süleyman 

Karye imamı Duhancı-zâde Süleyman Efendi ibn İsmail 

Ve gayrihim 

Mukayyid       Başkâtib        Nâ’ib-i kadı          Hazâ-sakk  nâ’ibi 

651/30 

Sicilnumrusu:31/710 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Cami‘-i Kebîr Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Fırıncı oğlu Abdullah bin Mehmed’in 

sulbiye sagîr kızları Hanife ve Hatice ve Firdevs ve sulbü sagîr oğlu Mehmed’in 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânet ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sagîrân-ı mezbûrunun velî-yi mücebbere ve 

vasî-yi muhtârları bulunmamağla sigâr-ı mezbûrûnun anaları Nimet bint-i Hüseyin 

mevcûd ise de evlâd-ı sagârûna aid vazîfe-i sıyâneti bi-hakkın îfâya gayri muktedire 

olduğu cihetle vasî ta‘yîni arzusunda olmayıp gerçi sigâr-ı mezbûrunun amucası 

Faruk ber-hayât ise de el-ân askerde bulunduğu hasebiyle emânetle ma‘rûf ve 

istikâmetle mevsûf ve her vechile umûr-ı vesâyeti ‘uhdesinden gelmeye kâdire idüğü 

mahalle-i mezkûre hayet-i ihtiyarîsinden memhûr ve mu‘tâ fî 1 Teşrinievvel sene 334 

tarihli bir kıt’a ilm ü haber mündericâtıyla zeyl-i zabtda isim ü şöhretleri muharrer 

müslimîn alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan sigâr-ı 

mezbûrûnun dayıları mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Musa Amca oğlu Ahmed bin 

Hüseyin nâm kimesne sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukta ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî edâ ve 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’r-râbi‘ min şehri Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e 

ve elf 

Mümeyyiz ve şühûdu’l-hâl 

Kale Mahallesi Muhtarı Hacı Yusuf oğlu Ali A ğa bin Yusuf Ağa 
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Cami‘-i Kebîr Mahallesinden Nuh Yaloğlu Hakkı Efendi ibn Hasan Efendi 

Mukayyid         Kadı Vekîli           Başkâtib 

651/31 

Sicil Numerosu: 31/711 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Cami‘-i Kebîr Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden İmâm oğlu Ahmed bin İsmail bin 

Abdullah’ın verâseti sulbü kebîr oğulları Ali ve gâ’ib-i ‘ani’l-beled silah altında 

bulunan Abdülkadir’e İsmail’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümâyân oldukda mesele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye iki sehmden 

olub sihâm-ı mezkûreden bir sehmi mezbûr Ali’ye ve bir sehmi mezbûr Abdülkadir’e 

isâbet etmekle müteveffâ-yı mezbûrun terekesi mezbûr Abdülkadir’in vâlidesi 

Emine’nin bâ-istid‘â taleb ve iltimâsı ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede 

bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşere 

min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-seneti hamse ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Kıl palaz  

(1) 755 guruş 

Balta nacak 

 (1) 150 guruş 

Hurde yastık 

 (8) 48 guruş 

Müsta‘mel kilim 

 (1) 800 guruş 

Tek tüfenk 

  (1) 325 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 710 guruş 

Şilte  

(1) 121 guruş 

Müsta‘mel seccâde 

 (1) 262 guruş 

Köhne kıl palaz 

 (1) 270 guruş 

Köhne yorgan 

 (1) 176 guruş 

Def‘a köhne yorgan  

(1) 156 guruş 

Şilte 

 (1) 520 guruş 

Hırdavat parça 

 (7) 73 guruş 

Hurde kıl palaz 

 (1) 230 guruş 

Hurde kâse 

 (1) 175 guruş 

Kazgan (1) 2050 guruş Tepsi(1) 450 guruş Def‘akazgan(1)2300guruş 

Tencere 

 (1) 275 guruş 

Def‘a kazgan 

 (1) 1520 guruş 

Kahve değirmeni  

(1) 145 guruş 

nuhas mangâl  

(1) 455 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 500 guruş 

Çekmece 

 (1) 160 guruş 
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İlistir  

(1) 70 guruş 

Mertebânî 

 (2) 125 guruş 

dığan (1) Sahan  

(1) 125 guruş 

Bakraç 

 (1) 300 guruş 

Sahan  

(4)…… 

Dığan 

 (1)……. 

Tencere 

 (1)…….. 

Def‘a tencere 

 (1)…….. 

Hurde sahan  

(2)…….. 

dığan güğüm  

(1)……. 

Sahan 

 (1) 40 guruş 

Tahta 

 (25) 500 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

 14575guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

756,30guruş  

Sulhu’l-bâkî 

13818,10 guruş 

li’t-taksim-ibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

218,25 guruş Dellâliyye 

42,25 guruş Kaydiyye 

255,20 guruş Resm-i kısmet 

122 guruş  Hammâliye eşyânın çarşuya nakli içün 

 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Ali 

6909,5guruş  

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr Abdülkâdir 

6909,5 guruş  

 

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr on üç 

bin sekiz yüz on sekiz guruş on paradan ibn-i mezbûr Ali ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan altı bin dokuz yüz dokuz guruş beş parasını bizzat ve bâ-makbûz ahz u 

kabz idüb gâ’ib-i mezbûr Abdülkâdir’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan altı 

bin dokuz yüz dokuz guruş beş parasını vüruduna değin li-ecli’l-hıfz Eytâm Müdîri 

Hasan Efendi’ye teslim ol dahi bi’l-me’mûriyye ve bâ-makbûz ahz u kabz ve 

tesellüm eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu 

mahalle şerh verildi 

Fi 12 Teşrinievvel sene 334 

Mukayyid            Başkâtib              Kadı 
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651/32 

Sicil Numerosu: 32/712 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Gündoğmuş Mahallesi ahâlisinden 

iken Kafkas Ordu-yı Hümâyûnu’un Birinci Fırka ümerâsından Üçüncü Alay Birinci 

Tabur Kumandanı Binbaşı Kadri Bey ibn Mahmûd bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Fatma Zekiye Hanım ibnetü Hacı İbrahim Efendi ile kendüden 

mukaddem vefât iden zevcesi Muzaffere Hanım ibnetü Azîz Mahmûd Efendi’den 

mütevellide sulbiye sagîre kızı Muzaffere ve zevce-i mutallakası Hacer Hanım ibnetü 

Abdullah’dan mütevellide sulbiye sagîre kızı Mihriye Hanım ve li-ebeveyn er 

karındaşları Ali ve Osmân ve Halil Çavuş ve li-ebeveyn kız karındaşı Afîfe ve anası 

Beyhâne Hatun ibnetü Hacı Halil’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve mütehakkik olduktan sonra  mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

yüz altmış sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden yirmi bir sehmi zevce-i mezbûre 

Fatma Zekiye Hanım’a ve yirmi sekiz sehmi ümm-i mezbûre Beyhâne Hatun’a elli 

altışar sehmden cem‘an yüz on iki sehmi bintân-ı mezbûretân Muzaffere ve Mihriye 

Hanımlara ve ikişer sehmden cem‘an altı sehmi ah-ı lehâ mezbûrûn Ali ve Osmân ve 

Halîl Çavuş’a ve bir sehmi dahi uht-i lehâ mezbûre Afîfe Hanım’a isâbet etmekle 

sagîrân-ı mezbûrânın velî-yi mücebbere ve vasî-yi muhtârları olmayub akâribinden 

dahi vasî-yi mansûbları bulunmamasından hukûkları li-ecli’l-muhâfaza medîne-i 

mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu hâlde 

tereke-i mezkûre ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin terekesidir 

ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-

seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Yüz resmi setre (1) Ceket (1) 
1000 guruş 

Battaniye 

 (1) 455 guruş 

Ot yastık 

 (5) [fî 175] 675 guruş 

Güdek ma‘a kaput 

 (1) 2000 guruş 

Bir mikdâr bulgur ma‘a torba 
(1) 123 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 745 guruş 

Bir mikdâr mercimek ma‘a 
torba (1) 81 guruş 

Bir mikdâr makarna ma‘a torba 
(1) 200 guruş 

…….. 

…… …….. ………. 
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 Âyetli tabanca  

(1) 410 guruş 

Yağmurluk 

 (1) 500 guruş 

Kilim seccâde 

 (1) 374 guruş 

Sofra yaygısı  

(1) 180 guruş 

Pencere perdesi  

(8) 281 guruş 

Halı seccâde 

 (1) 601 guruş 

Def‘a halı seccâde 

 çift (1) 3980 guruş 

Cedîd kilim  

(1) 1840 guruş 

Kilim seccâde 

 (1) 789 guruş 

Kibrit (90) Sagîr zenbil (1) 140 
guruş 

Şetâri entari  

(1) 800 guruş 

Duvar sagîr halı seccâde (1) 
296 guruş 

Kahve tepsi (1) Fincân (2) 
Bardak (5) Kaşık (4) 226 guruş 

Kâse  

(8) 180 guruş 

Kayık tabak  

(5) 106 guruş 

Tabak (1) Şişe (1) ……(6) 
Tabak (3) 71 guruş 

Çorba kâsesi  

(5) 89 guruş 

Müsta‘mel kilim 

 (1) 900 guruş 

Köhne bavul 

 (1) 400 guruş 

Def‘a kilim 

 (1) 1500 guruş 

Çinko tepsi (1) Çinko parça (6) 
23 guruş 

Sigara tabla (3) Kâse 

 (3) 190 guruş 

Sefertası (1) Çatal (1) Tabak 
(6) 150 guruş 

Oturak lamba 

 (1) 120 guruş 

Bir mikdâr nohut ma‘a torba (1) 
90 guruş 

Kuşak (1) Adi perde 

 (2) 150 guruş 

Matara (1) Sigaralık (1) 
Eczanesi ferci (1) Kantar (1) 
189 guruş 

Parça kumaş  

(1) 100 guruş 

Sepet  

(5) 100 guruş 

Lavanta kupası  

(1) 52 guruş 

Cedîd iç donu (1) Ma‘a bohça 
(1) 125 guruş 

Kitâb parça 

 (15) 100 guruş 

Harita  

(18) 32 guruş 

Kitâb parça 

 49 guruş 

Bıçak  (1) Sigara tablası (1) 15 
guruş 

Kalpak 

 (1) 305 guruş 

Gümüşlü baston  

(1) 305 guruş 

Ceket Yelek (1) Palto  

(1) 2250 

 

Yekûnü’t-tereke     

26506 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

258 guruş 

Sulhu’l-bâkî 

26248 ,20guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

244,25 guruş   Dellâliye 

15 guruş                Pul 

110 guruş  Eşyânın çarşıya nakli içün araba ücreti 
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li’t-taksim-ibeyne’l-verese 

Hisse-i ah-i lehâ mezbûr Ali 

312 ,16guruş  

Hisse-i ah-i lehâ mezbûr Osmân Efendi 

312,16 guruş  

Hisse-i ah-i lehâ mezbûr Halil Çavuş 

312,16 guruş  

Hisse-i uht-i lehâ mezbûre Afîfe 

156,8 guruş  

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Mihriye Hanım 

8749 ,12guruş  

Hisse-i bint-i sagîre mezbûre Muzaffere Hanım 

8749,12 guruş  

 Kesir para 16  

Sernâme-i defter-i kassâmda isimleri muharrer verese-i kibâr-ı mezbûrâtdan 

zevce-i mezbûre Fatma Zekiye Hanım’ın hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan ber-mûcib-i 

bâlâ üç bin iki yüz seksen guruş ve ümm-i mezbûre Beyhâne Hatun’un hisse-i 

ırsiyye-i şer‘iyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ dört bin üç yüz yetmiş yedi guruş yirmi altı 

parasını ve ah-ı lehâ mezbûrûn Ali ve Osmân ve Halil Çavuş’un kezâ hisse-i ırsiyye-i 

şer‘iyyeleri olan ber-mûcib-i bâlâ cem‘an dokuz yüz otuzar guruş sekiz paralarını ve 

uht-ı lehâ mezbûre Afîfe’nin hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ yüz elli 

altı guruş sekiz parasını bâ-makbûz tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledikleri gibi 

sagîrân-ı mezbûrân Mihriye ve Muzaffere Hanımların hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan 

ber-mûcib-i bâlâ cem‘an on altı bin dört yüz doksan sekiz guruş yirmi paraları li-

ecli’l-idâne Eytâm Müdîri Hasan Efendi’ye bâ-makbûz teslîm olunub ol dahi sandık-

ı mezkûrda kat‘ edilen fî 18 Temmuz sene 1334 tarihlü makbûz mukâbilinde hasbe’l-

me’mûriyye ahz u kabz ve tesellüm eylediği tereke kâtibi Hacı Osmân Efendi’nin 

vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fî 13 Teşrînievvel sene 1334 

Mukayyid               Başkâtib                  Kadı 

 

651/33 

Sicil Numerosu: 33/713 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’in Küçükhöyük Karyesi ahâlîsinden iken bundan 

mukaddem vefât eden Velioğlu Ali Onbaşı ibn Mehmed’in sulbü sagîr oğlu 

Şükrü’nün babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i 
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rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi 

mansûbesi ……………………………….ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Şerife bint-i Mehmed ……….. sagîr-i mezbûr Şükrü’nün zikri âtî nukûd-ı 

mevrûsesine b’il-emâne vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husûsî re’y olunan 

Medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibni el-Hâc Mehmed Efendi 

mahzarında ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i kelâm eyledi. Vasîsi olduğum sagîr-i 

mezbûr Şükrü’nün babası müteveffâ-yı mezbûrun terekesi esmânından bâ-defter-i 

kassâm hisse-i ırsiyyesine isâbet eden yedi bin üç yüz seksen bir guruşdan ma‘adâ 

malı ve îrâdı ve bir cihetden mahsûsî maaşı olmamağla sagîr-i mezbûr Şükrü nafaka 

ve kisve bahâya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc bulunduğundan sagîr-i mezbûrun Eytâm 

Sandığı’nda taht-ı istirbâ‘da bulunan nukûd-ı muharrere-i mezkûresinden re’sü’l-mâl 

ve nemâsından olarak kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur dedi. Lede’s-su’âl müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi sagîr-i 

mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ol mikdâr guruş nukûd-ı 

metrûkesine bi’l-emâne vâzi‘ü’l-yed olduğunu ikrâr ve itiraf ancak îcâb-ı şer‘înin 

îfâsını taleb ederim dedikde müdde‘îye vasî-yi mezbûra ehl-i haber olarak huzûr-ı 

şer‘e ihzâr ve ikâme eylediği Karahisâr-ı Sâhib’in Burmalı Mahallesi ahâlîsinden 

Latîf oğlu Yusuf Ağa ibn Mustafa ve Hacıalioğlu Mahallesi ahâlîsinden Kundakçı-

zâde Ali Efendi ibn Ahmed nâm kimesneler alâ-tarîki’ş-şehâde istihbâr olundukda 

müdde‘îye vasî-yi mezbûrenin sulbü sagîr oğlu Şükrü’nün babası müteveffâ-yı 

mezbûr Ali Onbaşı’nın terekesi esmânından hisse-i ırsiyyesine isâbet eden ma‘adâ 

malı ve parası ve bir cihetden mahsûsî maaşı olmadığını beyân ile sagîr-i mezbûr 

Şükrü’nün Eytâm Sandığı’nda mevcûd olan nukûdunun re’sü’l-mâl ve nemâsından 

nafakası içün şehrî yetmiş beş guruş kadr-i ma‘rûf idüğünü ihtiyâr etmeleriyle ehl-i 

vukûfun ihbârı üzerine kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan şehrî yetmiş beş guruş 

sagîr-i mezbûrun sandık-ı mezkûrda mevcûd olan hisse-i ırsiyyesi re’sü’l-mâl ve 

nemâsından olarak karz u takdîr olunub meblağ-ı makrûz-ı mezkûru beher şehr sagîr-

i mezbûr Şükrü’nün nafaka masârif-i zarûriyyesine harc ve sarfına ve lede’l-hâce 

istîdâneye ve ‘inde’z-zafer Eytâm Sandığı’ndaki nukûd-ı mevcûdesi re’sü’l-mâl ve 

nemâsına rücû‘a kıbel-i şer‘den vasî-yi mezbûreye izin verildiği mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşere min Zilkadeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn 

ve selâse-mi’e ve elf 
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Mu‘arrif ve Şühûdü’l-Hâl 

Kundakçı-zâde Ali Efendi ibn Ahmed 

Burmalı Mahallesinden Latîf oğlu Yusuf bin Mustafa 

Mukayyid            Başkâtib               Kadı 

651/34 

Sicil Numerosu: 34/714 

Tahakkuk-i ‘özr-i şer‘îye binâen husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takdîr ile zabtı ve netîceye rabtı içün cânib-i şer‘-i şerîf-i enverden 

bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmağla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Fakıpaşa Mahallesi’nde kâ’in  müteveffâ Hacı Bali oğlu Hacı Mehmed Ağa’nın 

veresesinin ……………………ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûrlarıyla ‘akd-i 

meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde müteveffâ-yı mezbûrun sulbü kebîr oğlu Hacı Ahmed 

Efendi ibn’el-müteveffâyi’l-mezbûr Hacı Mehmed Ağa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda 

medîne-i mezkûre da’va vekîllerinden Galib Bey-zâde Hacı Bekir Efendi ibn Galib 

Bey mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi. Pederim müteveffâ-yı mezbûr 

Hacı Bali oğlu Hacı Mehmed Ağa’nın terekesine müte‘allik husûsât ile şimdiye 

kadar leh ve aleyhimde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâkî olacak bi’l-cümle de‘âvînin 

aid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i nizâmiyyenin hukûk ve ticaret 

kısımlarıyla sulh kısmında ve mecâlis-i idare ve belediyye ve devâir-i sâ’ire-i 

resmiyyede müdde‘î ve müdde‘â aleyh ve şahs-ı sâlis sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i 

şer‘iyye ve kânuniyye ile bidâyeten ve i‘tirazen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten 

ve tashîhen taleb ve da‘vâ ve dehâlet-i muhâkeme ve muhâsama ve murâfa‘a ve 

müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve ikâme ve ta‘n-i şühûd ve reddine ve cevâb i‘tâsına ve 

rü’yet-i muhâsebe ve sâ’ire içün ehl-i haber ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz 

nasb u ta‘yîniyle ‘azline ve tereke-i mezkûreden gerek emvâl-i menkûle ve gayri 

menkûleden hisse-i ırsiyyemi ahz u kabz ve bi’l-cümle makbûzâtını bana irsâl ve 

isâle ve mehâkimden ve devâir-i sâire-i resmiyyeden sudûr idecek bi’l-cümle evrâk 

ve müsted‘âyât ve mukarrerât ve i‘lâmatın ahz u kabûlüyle ile teblîğ ve tebelluğ ve 

keşf ve yemin talebine ve haciz vaz‘ u fekkine ve teblîğ ve tebelluğa ve tenfîz-i 

ahkâmını taleb ve icrâya ve protesto ve ihbârnâme tanzîm ve levâyıh takdîmine ve 

müsted‘âyât-ı sâ’ireyi kendi mühr ve imzası tahtında makâm-ı â’idesine takdîme 
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ve’l-hâsıl kavânîn-i mevzû‘anın bahş ettiği salâhiyetler ile kaffe-i de‘âvî ve 

münâza‘âtın son derecesine kadar icrâ ve îfâya lede’l-hâce sulh u ibrâya ve ahz u 

kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bana irsâl ve îsâle me’zûn olmak üzere tarafımdan 

işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh Hacı Bekir Efendi’yi vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde hâzır-ı mûmâ-ileyh dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidemât-i lâzımesini kemâ-yenbağî 

edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşere min Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Şühûdu’l-hâl 

Hacı Eftal Mahallesi’nden Kanbur oğlu Hâfız Ahmed Efendi ibn el-Hâc 

Mehmed 

Hacı Mustafa Mahallesi’nden İmam-zâde Hasan Efendi ibn Halil İbrahim 

Nâ’ib-i Kadı                 Hazâ-sakk  nâ’ibi 

651/35 

Sicil Numerosu: 35/715 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Burmalı Mahallesi sâkinlerinden 

Helvacı-zâde Erzurumî Mehmed Efendi ibn Hâfız İbrahim Efendi medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerif-i enverde medîne-i mezkûre 

dava vekîllerinden Galib Bey-zâde Hacı Bekir Efendi ibn Galib Bey mahzarında ber-

vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Leh ve aleyhimde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâkî 

olacak her nev‘-i de‘âvînin aid olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i 

nizâmiyyenin hukûk ve ticaret kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve mecâlis-i 

idare ve belediyye ve devâir-i sâ’irede müdde‘î ve müdde‘â aleyh ve şahs-ı sâlis ve 

i‘tirazi ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfâtları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânuniyye ile 

bidâyeten ve i‘tirazen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve da‘vâ 

ve muhâkeme ve murâfa‘a ve müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve ikâme-i şuhûda ve ta‘n-i 

şühûd ve reddine ve teblîğ ve tebelluğa ve keşf ve yemin talebine ve ehl-i habere ve 

erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve ‘azline ve hükm-i 

………………….ve levâyıhı ve müzekkere ve muhtırayı tanzîm ve imzâsı tahtında 
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icâb eden makâmâta takdîme ve mehâkim ve devâ’irden sudûr edecek bi’l-cümle 

i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve 

ta‘kîbe ve haciz vaz‘ u fekkine ve protesto keşîdesine ve rü’yet-i muhâsebe ve tedkîk 

hatt u hatmine kavânîn-i mevzû‘anın bahş ettiği salâhiyetler ile kaffe-i de‘âvî ve 

münâza‘âtın son derecesine kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya 

tarafımdan me’zûnen olmak üzere işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh Hacı Bekir Efendi’yi 

vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn 

eyledim dedikde hâzır-ı mumâ-ileyh dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim 

dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’s-sâmin min Muharremi’l-Harâm li-

seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şühûdu’l-hâl 

Burmalı Mahallesi’nden Latîf oğlu Yusuf Ağa 

Hacı Ali Oğlu Mahallesi’nden Kundakçı-zâde Ali Efendi 

Mukayyid             Kadı Vekîli 

651/36 

Sicil Numerosu: 36/716 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Çıkrık Karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât eden Memiş oğlu Bekir kerimesi Akıle’nin kızı Fatma’nın 

verâseti zevc-i metrûku olub el-yevm askerde bulunan Mahmûd bin Ahmed ile 

vâlidesi Akıle bint-i Battal ve sadrı sagîr oğlu Mevlüd’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-

ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra tashîh-i mesele-i mîrâsları 

bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye on iki sehmden olub sihâm-ı mezkûreden üç sehmi 

zevce-i mezbûr Mahmûd’a ve iki sehmi dahi ümm-i mezbûre Akıle’ye ve yedi sehmi 

dahi ibn-i sagîr-i mezbûr Mevlüd’e isâbet etmekle sagîr-i mezbûrun min kabli’l-ümm 

ceddeleri mezbûre Akıle’nin taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le Eytâm Müdiri 

Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi’nin tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ olunan 

müteveffâ-yı mezbûrenin terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşere min şehri Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf  
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Kilim  

(1) 2010 guruş 

Seccâde  

(1) 1150 guruş 

Bakır parça  

(4) 400 guruş 

Tencere 

 (1) 400 guruş 

Güğüm çift  

(1) 600 guruş 

Sandık  

(1) 400 guruş 

Yekûnü’t-tereke     

5260guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

554,8 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

4705,32 guruş  

li’t-taksim-ibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

105,8 guruş            Dellâliyye 

14 ,20    guruş       Kaydiye 

13 ,20    guruş         Varaka ve yol bahası   

121        guruş            Resm-i kısmet 

300        guruş           Tahrîr-i tereke içün araba kirâsı 

 

Hisse-i zevc-i mezbûr Mahmûd 

1176,18 guruş  

Hisse-i ümm-i mezbûre Akıle 

784 ,12guruş  

Hisse-i sagîr-i mezbûr Mevlüd 

2745 ,2guruş  

 

Sernâme-i defter-i kassâmda isimleri muharrer verese beyninde taksîmi lâzım 

gelen dört bin yedi yüz beş guruş otuz iki paradan ümm-i mezbûre Akıle hisse-i 

ırsiyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ yedi yüz seksen dört guruş on parasını bizzat ve ba-

makbûz ahz u kabz eylediği gibi zevc-i gâ’ib-i mezbûr Mahmûd’un hissesi olan bin 

yüz yetmiş altı guruş on sekiz para li-ecli’l-hıfz ve sagîr-i mezbûr Mevlüd’ün hissesi 

olan iki bin yedi yüz kırk beş guruş iki para dahi li-ecli’l-irbâ‘ Eytâm Sândığı’na vaz‘ 

ve teslim olunduğu Eytâm Müdîri Hasan Efendi’nin inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi 

Fî 12 Teşrînievvel  sene 334 

Mukayyid            Başkâtib            Kadı 

651/37 

Sicil Numerosu: 37/717 

Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Nasûh Mahallesi’nde sâkin iken bundan iki sene 

mukaddem vefât eden Beyli Mahmûd oğlu Mahmûd bin İsmail bin Mahmûd’un 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Osmân ile sulbiye-i kebîre kızı 

Ayşe ve sulbü kebîr oğlu olub Asâkir-i Şâhânede bulunan Nuri ve anası Ayşe bint-i 
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Mustafa’ya munhasıre ba‘dehu ümm-i mezbûre Ayşe dahi vefât edip verâseti sadrı 

kebîr oğulları Hacı Mustafa ve Hacı İsmail’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olduktan sonra mesele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-

münâsahati’ş-şer‘iyye yetmiş iki sehmden olub sihâm-ı mezkûreden dokuz sehmi 

zevce-i mezbûre Emine’ye ve on yedi sehmi bint-i mezbûre Ayşe’ye ve otuz dört 

sehmi ibn-i mezbûr Nuri’ye ve altışar sehmden cem‘an on iki sehmi mezbûran Hacı 

Mustafa ve Hacı İsmail’e isâbet etmekle vereseden bint-i mezkûre Ayşe’nin taleb ve 

iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyn’el-verese bi’l-

farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı evvel-i mezbûrun terekesi 

defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn 

min şehri Zilhicceti’ş-Şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf   

Bakır dığan  

(3) 255 guruş 

Bakır zarflı mangâl 

 (1) 700 guruş 

Bakır mangal 

 (1) 305 guruş 

Çorba tas ma‘a kapak  

(1) 50 guruş 

Tepsi sagîr ve kebîr 

 (2) 205 guruş 

Tepsi sagîr ve kebî 

r (3) 155 guruş 

Kebîr bakır  

(1) 200 guruş 

Sagîr bakırca  

(1) 100 guruş 

Su güğümü  

(2) 420 guruş 

Kebîr mertebânî  

(1) 405 guruş 

Sagîr mertebânî 

 (2) 170 guruş 

Süt leğeni  

(2) 300 guruş 

Sahan(3) 120 guruş Süt leğeni(2) 450 guruş Sahan(3) 120 guruş 

Kuşâne ma‘a kapak 

 (1) 250 guruş 

Kuşâne ma‘a kapak  

(1) 250 guruş 

Kuşâne ma‘a kapak  

(1) 200 guruş 

Kuşâne ma‘a kapak  

(1) 300 guruş 

Kazgan  

(1) 1750 guruş 

Kazgan  

(1) 1250 guruş 

Tencere  

(1) 250 guruş 

Tencere 

 (1) 300 guruş 

Tencere  

(2) 300 guruş 

Duvar saati  

(1) 395 guruş 

İlistir 

 (1) 50 guruş 

İlistir 

 (1) 100 guruş 

Tava  

(2) 100 guruş 

Tava 

 (3) 120 guruş 

Kapak tası  

(2) 30 guruş 

Güğüm  Halı seccâde  Halı seccâde  



 137 

(1) 50 guruş (1) 500 guruş (1) 450 guruş 

Köklü  yastık 

 (16) 480 guruş 

Minder  

(2) 200 guruş 

Yatak yorgan yastık  

(3) 500 guruş 

Yatak yorgan yastık  

(3) 500 guruş 

Yatak (2) Yorgan (1) Yastık (1) 
600 guruş 

Palaz köhne 

 (2) 160 guruş 

Siyah geri 

 (1) 300 guruş 

Alaca geri  

(1) 300 guruş 

Alaca geri 

 (1) 300 guruş 

Panayır tulum 

(1) 600 guruş 

Panayır tulum 

(1) 800 guruş 

Yük çuvalı 

 (6) 2000 guruş 

Çaput heybe 

 (3) 100 guruş 

Araba koşumu 

 (2) 2000 guruş 

Ot  

1500 guruş 

Çaput kilim  

(2) 50 guruş 

Döşeme 

 (180) 7200 guruş 

Tahta  

(40) 2800 guruş 

Oluk  

(5) 500 guruş 

Anbar  

(2) 2005 guruş 

Kiri ş hissesi  

150 guruş 

Kağnı  ma‘a takım 

 (2) 1000 guruş 

Kızıl ve siyah öküz re’s (2) 
15000 guruş 

Siyah öküz re’s  

(2) 10500 guruş 

İki yaşlı dişi tay   

(1) 3400 guruş 

Siyah arpa kile  

(6) 1200 guruş 

Siyah arpa kile  

(4) 800 guruş 

Siyah arpa kile  

(4) 800 guruş 

Siyah arpa kile 

 (12) 2400 guruş 

Siyah arpa kile 

 (24) 4800 guruş 

Beyaz arpa kile 

 (11) 2200 guruş 

Beyaz arpa kile 

 (7) 1500 guruş 

Beyaz arpa kile 

 (7) 1500 guruş 

Beyaz arpa kile 

 (21) 4300 guruş 

Beyaz arpa kile 

 (42) 8500 guruş 

Sarı buğday kile 

 (6) 3000 guruş 

Sarı buğday kile  

(4) 2000 guruş 

Sarı buğday  

(4) 2000 guruş 

Sarı buğday kile 

 (12) 6000 guruş 

Sarı buğday kile  

(24) 12000 guruş 

Sarı buğday  

(1) 600 guruş 

Sarı buğday kile 

 (1) 400 guruş 

Çavdarlı buğday kile 

 (1) 400 

Çavdarlı buğday kile 

 (3) 1200 

Çavdarlı buğday kile  

(5) 2000 

Doru tavında kısrak Boz tavında dişi merkeb (1) Ma‘a sıpa siyah merkeb (1) 700 
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 (1) 2050 guruş 650 guruş guruş 

Dişi siyah merkeb  

(1) 300 guruş 

Erkek manda  

(1) 2500 guruş 

Saman  

5000 guruş 

Oğlak 

 (2) 700 guruş 

Cebiş  

(2) 1000 guruş 

Kancık keçi 

 (5) 4000 guruş 

Kancık koyun  

(17) 13600 guruş 

Koç  

(1) 800 guruş 

Toklu  

(4) 1400 guruş 

Oğlak 

 (2) 700 guruş 

Cebeş  

(2) 1000 guruş 

Kancık keçi 

 (5) 4000 guruş 

Kancık koyun  

(15) 12000 guruş 

Toklu  

(3) 1050 guruş 

Oğlak  

(2) 700 guruş 

Cebiş  

(2) 1000 guruş 

Kancık keçi  

(5) 4000 guruş 

………….. 

 Koç 

 (1) 800 guruş 

Toklu 

 (7) 2450 guruş 

Oğlak  

(4) 1400 guruş 

Cebiş  

(2) 1000 guruş 

Kancık keçi  

(16) 1280 guruş 

Toklu 

 (13) 4000 guruş 

Koç 

 (1) 800 guruş 

Koç 

 (1) 800 guruş 

Kebîr bakır  

200 guruş 

Tencere  

250 guruş 

Koyun re’s (16)  

4880 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke     

299510guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

15338 guruş 

Sulhu’l-bâkî 

184177 guruş  

li’t-taksim-ibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

7309,10 guruş   Resm-i kısmet 

878 guruş   Kaydiyye 

160,20 guruş   Varaka ma‘a yol baha 

5990 guruş    Dellâliyye 

1000 guruş     Araba kirâsı 

 

Zevce Emine hissesi 

35522,5 guruş  

Bint Ayşe hissesi 

67097,13 guruş  

İbn Nuri hissesi 

134194,27 guruş  

Hacı Mustafa hissesi 

23681,16 guruş  

Hacı İsmail hissesi Kâbil-i taksîm olmayan kesir 
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23681,16 guruş  3 para 

Sulhü’l-bâkî müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Mahmûd’un terekesi yekûnu olan 

iki yüz seksen dört bin yüz yetmiş yedi guruşdan hisse-i ırsiyyesine isâbet eden otuz 

beş bin beş yüz yirmi iki beş parayı zevce-i mezbûre Emine ve kezalik hisse-i 

ırsiyyelerine isâbet eden yirmi üç bin altı yüz seksen bir guruş on altışar paradan 

cem‘an kırk yedi bin üç yüz altmış iki guruş otuz iki parayı mezbûrân Hacı Mustafa 

ve Hacı İsmail ve kezalik hisse-i ırsiyyesine isâbet eden altmış yedi bin doksan yedi 

guruş on üç parayı bint-i mezbûre Ayşe’nin ahz u kabza me’zûn-ı ba-hüccet-i 

şer‘iyye vekîli Mehmed Vasıf Efendi ba-makbûz tamâmen ahz u kabz eyledikleri 

gibi gâ’ib-i mezbûr Nuri’nin hisse-i ırsiyyesine isâbet eden ber-vech-i bâlâ yüz otuz 

dört bin yüz doksan dört guruş yirmi yedi parasını vürûduna değin li-ecli’l-hıfz 

eytâm sandığına vaz‘ ve Müdîri Hasan Efendi’ye ba-makbûz teslim edildiği ma‘lûm 

olmak üzere işbu mahalle şerh verildi 

Fî 24 Teşrînievvel sene 334 

Mukayyid                 Kadı vekîl nâ’ibi                  Kâtib   

651/38 

Sicil Numerosu: 38/718 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtîyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı içün Karahisâr-ı Sâhib’in Bedrik mahallesinde kâ’in 

zincirci  Arif Ağa’nın mukîm bulunduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesân huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde menzil-i 

mezkûrda sâkine ve zatı müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rifleriyle mu‘arrefe mezbûr 

Arif A ğa’nın zevce-i menkûhası Ayşe Hanım ibnetü Ahmed  meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda zevc-i dâhili Arif Ağa ibn Osmân mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

eyledi Karahisâr-ı Sâhib’in Karaman Mahallesi sâkinelerinden iken bundan yirmi 

gün mukaddem bilâ-veled vefât eden li-ümm kız karındaşım Fırıncı Hatice bint-i 

Mustafa’nın terekesine müteallik bi’l-cümle husûsâtdan dolayı ve şimdiye kadar leh 

ve aleyhimde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâkî olacak her nev‘-i de‘âvînin â’id 

olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i nizâmiyyenin hukûk ve ticaret 

kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve mecâlis-i idare ve belediyye ve devâir-i 

sâ’irede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tirazi ale’l-hükmi ve’l-gayr 
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sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânuniyye ile bidâyeten ve i‘tirazen ve istînâfen 

ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve 

murâfa‘a ve müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve ikâme-i şuhûd ve ta‘n-i şühûd ve reddine 

ve ve keşf ve yemin talebine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz 

ve musallih nasb u ta‘yîn ve ‘azline ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ 

talebine ve tefrîk ve taksîm muhayene talebine ve rü’yet-i muhâsebe ve tedkîk-i 

defâtir ve tatbîk-i hatt u hatme ve teblîğ ve tebelluğ ve müteveffâ-yı mezbûre 

Hatice’nin terekesinden dolayı îcâb edenler ile bi’l-cümle sübût …………..iktiza 

iden isabeti veraset i‘lâm-ı şer‘îsini istihsâle ve her nev‘-i evrâk ve müsted‘ayât ve 

levâyıhı ve müzekkire ve muhtırayı tanzîm ve kendi imzâsı ile îcâb eden makâmâta 

takdîme ve protesto keşîdesine ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve ta‘kîbe ve lede’l-hâce 

sulh ve ibrâya ve bedel-i sulhü ve mahkûmün-bihâ ahz u kabza ve îcâr ve istîcâra ve 

me’cûru tahliye iddi‘âsına ve bedel-i îcârı kezâlik ahz u kabza ve makâmât ve 

mehâkimden ve devâir-i sâireden sudûr idecek bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz 

ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve müteveffât-ı mezbûre Hatice’nin terekesinden bi’l-cümle 

emval-i menkûle ve gayri menkûlesinden hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyeme isâbet edenleri 

tefrîk ve taksîme ve me’mûr-ı resmî huzûrunda zabt defterini imzâ ve tapu senedâtını 

ihrâcı husûsunda intikâl mu‘âmelesi icrâsına ve tereke-i mezkûreden hisse-i 

ırsiyyeme isâbet eden mebâliği bâ-sened ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bana 

irsâl ve îsâle ve lede’l-hâce tereke-i müteveffât-ı mezkûreden ve emvâl-i menkûleden 

hisse-i ırsiyye-i şer‘iyye ve şâyi‘ama isâbet edenleri semen ve bedel misilleriyle âhire 

kat‘iyyen bey‘ ve ferâğa ve semen ve bedel misillerini ahz u kabza ve me’mûru 

huzûrunda i‘tâ-yı takrîre ve haciz vaz‘ u fekkine ve’l-hâsıl husûsat-ı mezkûrenin 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya me’zûn olmak üzere tarafımdan zevcim 

hâzır-ı mûmâ-ileyh Arif Ağa’yı vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-

i münâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde hâzır-ı mûmâ-ileyh Arif Ağa dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hidmât-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Muharremi’l-

Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şühûdü’l-hâl 

Doğancı Mahallesi’nden Ali Hoca oğlu Hasan Efendi ibn Osmân 
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Bedrik Mahallesi’nden Rıza oğlu Mustafa Ağa ibn Ali Osmân 

Mukayyid                    Kadı Vekîli 

651/39 

Sicil Numerosu: 39/719 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zâviye Sultan Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan mukaddem vefât iden Mukayyid-zâde Hacı Ata Efendi ibn 

Ömer Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Habibe Hanım ibnetü 

İbrâhîm ile anası Nâzike Hanım ibnetü Hacı Ahmed ve Habibe Hanım’dan 

mütevvellidler sulbü kebîr oğlu Hulus ve sulbü sagîr oğlu Ömer ve kendüden 

mukaddem vefât iden zevce-i evvelîsi Afife bint-i Mehmed’den mütevellideler 

sulbiye kebîre kızları Emine ve Şemsi ve Hayriye ve sulbü kebîr oğlu cünûn-ı 

mutabbak ile mecnûn Mehmed’e munhasıre ba’dehu ümm-i mezbûre Nazike Hanım 

dahi vefât idüb verâseti kebîr oğlu Cemîl Efendi ibnü’l-mezbûr Ömer ve sadriye 

kebîre kızı Ayşe Hanım ibnetü Ahmed’e munhasıre ba’dehu bint-i mezbûr Emine 

dahi vefât idüb verâseti zevc-i metrûkü Bekir Ağa ile sadrı sagîr oğlu Ahmed’e 

munhasıre ba‘dehu mezbûr Cemîl Efendi dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Râsime bint-i Abdullah ile sulbiye sagîre kızı Hikmet ve sulbü kebîr oğlu 

Kadir’e munhasıre ba’dehu bint-i mezbûre Şemsi dahi vefât idüb verâseti zevc-i 

metrûku Bekir Efendi ile sadrı sagîr oğulları İsmail ve İsa’ya munhasıre ve mes’ele-i 

mîrâsları  alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye bin yedi yüz yirmi sehmden olup siham-ı 

mezkûreden iki yüz on altı sehmi zevce-i mezbûre Habibe Hanım’a ve yüz otuz altı 

sehmi bint-i mezbûre Hayriyeye ve iki yüz yetmiş ikişer sehmden cem‘an sekiz yüz 

on altı sehmi bünûn-ı mezbûrun Hulûs ve Ömer ve Mehmed’e ve doksan altı sehmi 

mezbûre Ayşe’ye ve otuz dört sehmi mezbûr Bekir Ağa’ya ve yüz iki sehmi mezbûr 

Ahmed’e ve yirmi dört sehmi mezbûre Râsime’ye ve on altı sehmi mezbûre 

Hikmet’e ve yüz on iki sehmi mezbûre Kadire otuz dört sehmi mezbûr Bekir 

Efendi’ye ve elli bir sehmden cem‘an yüz iki sehmi mezbûrân İsmail ve İsa’ya 

isâbeti nümâyân oldukdan sonra ibn-i sagîr-i mezbûr Ömer’in vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbesi anası 

olup zâtı ol bâbdaki vekâletnâme ceridesinde ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rifleriyle mu‘arrefe Habîbe bint-i İbrahim ile sagîre-i mezbûre Hikmet’in kezâlik 
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vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye 

vasî-yi mansûbesi anası olup zâtı ol bâbdaki vekâletnâme cerîdesinde ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rifleriyle mu‘arrefe Râsime bint-i Abdullah ve sagîran-ı mezbûran 

İsmail ve İsa’nın  vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbları babaları Gümüş-zâde mezbûr Bekir 

Efendi ibn el-Hâc İsa Efendi ile ibn-i mecnûn-ı mezbûr Mehmedin  bi-‘inâyetullâhi 

te‘âla îfâkatına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den ba-ciheti şer‘iyye vasî-i 

mansûbesi itâsı olub ol bâbdaki vekâletnâme cerîdesinde ism ü şöhretleri muharrer 

kesân ta‘rifleriyle mu‘arrefe Ayşe Hanım ibnetü Ahmed nâm kimesnelerin zikri âtî-

yi husûsada şâmil olmak üzere ba-hüccet-i şer‘iyye vekîl-i ‘umûmîleri bulunan da‘vâ 

vekîllerinden Mehmed Vasıf Efendi ibn Ahmed Rüşdü Efendi medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî takrîr-i 

kelâm eyledi  Vekîl-i umumileri bulunduğum mezbûrat Habibe ve Râsime ve Ayşe 

Hanımlar ile mezbûr Bekir Efendi’nin vasîsi bulundukları sigâr-ı mezbûrûn Ömer ve 

Hikmet ve İsmail ve İsa ile mecnûn-ı mezbûr Mehmed’in pederi ve mevrûsları 

müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hacı Ata Efendi’nin mahalle-i mezkûrede kâ’in yemini 

tarîk-i ‘âmm yesârı Molla-zâde Mürûr Bey menzili arkası Türbedâr-zâde İsmail Ağa 

menzili cebhesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb 

mülk menzilin nısfı müteveffâ-yı evvel-i mezbûrun hayâtında ile’l-vefât yedinde 

malı ve mülkü olup ba‘dehu vefât verese-i muharrere-i mezkûresine mevrûs ve 

müntakil olmağla ber-vech-i muharrer nısf-ı menzil-i mezkûr müşrifü’l-harab ve 

mâ’il-i inhidam ve turâb olup tamir ve termîne veresenin iktidârı olmamasından 

ta‘mîr edilmeyüb ifrâz ve taksîmi dahi kabil olmamasından ve müştereken 

tasarrufları dahi hiçbir menfa‘at-i maksud hâsıl olamadığından vergi-yi senevîsi 

terâküm itmekde ve veresenin kesreti ve içlerinde yetim ve mecnûn bulunması 

dolayısıyla hisselerinde hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin olmadığı cihetle verese-i 

kibârın cümlesi hisse-i ırsiyelerini müctemi‘an âhire bey‘ edeceklerinden ol vechile 

sigâr-ı mezbûrun ile mecnûn-ı merkûmun hisseleri pek cüz’î ve kalîl olmasına 

binâ’en verese-i kibârın hisseleri ma‘an âhire bey‘ ve furuht idilmeüyb alâ-hâlihi 

ibkâ edildiği takdirde mazarratdan ma‘adâ hiç bir menfa‘at te’min itmeyüb eytâm 

hakkında zarar-ı küllî mûcib olacağından binâ’en-aleyh sigâr-ı mezbûrun ile mecnûn-

ı merkûmun hisseleri verese-i kibârın hisseleri ile ma‘an âhire bey‘ ve füruht ve 
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esmân-ı hâsılaları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi sigâr-ı 

mezbûrun ile mecnûn-ı merkûmun haklarında her vecihle enfe‘a ve evlâ olmağla 

vech-i meşrûh üzere müvekkillerim dahi mezbûrat ile vasî-yi mezbûreye bi’l-izâfe 

kıbel-i şer‘den bey‘e bana izin verilmek hasbe’l-vekâle matlûbumdur deyu takrîr-i 

meşrûh-ı vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre hey’et-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ yirmi yedi Nisan bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zyel-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin 

meclis-i şer‘de âla-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olmağın sigâr-ı mezbûrûn Ömer ve Hikmet ve İsmail ve isa  naile 

mecnûn-ı mezbûr Mehmed’in ber-vech-i muharrer nısf-ı mülk mezkûr hânedeki pek 

cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an bi’l-

müzâyede ve gayb ınkıtâ‘ü’-rağbe takarrur iedecek semen misilleriyle âhire bey‘ ü 

ferâğa ve esmân-ı hâsılalarını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u 

teslîmi içün vasî ve müvekkilât-ı mezbûrât Habibe ve Râsime ve Ayşe Hanımlar ile 

müvekkil-i mezbûr Bekir Efendi’ye izâfeten vekîl-i mezbûr Vâsıf Efendi’ye vech-i 

meşrûh üzere kıbel-i şer‘den izin verildiği mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘ı şrîn min Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve 

elf 

Şühûdü’l-hâl 

Efecik Mahallesi’nden Berber-zâde İbrâhîm Efendi ibn Ali Efendi 

Hacı Nuh Mahallesi’nden Telek-zâde Hacı Mehmed Efendi ibn Hacı Bekir 

Mukayyid                Kadı Vekîli 

651/40 

Sicil Numerosu: 40/720 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından İsmail Karyesi ahâlîsinden ve ‘Asâkir-

i Şâhâne efrâdından olub İstanbul iskele hat muhâfızı taburu efrâdından iken bundan 

akdem kıt‘asında vefât iden Ayşe oğlu Mustafa bin Osmân bin Mehmed’in verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i Ali ve vâlidesi diğer Şerife bint-i 

Süşeymân ile zevce-i mezbûreden mütevellid sulbiye sagîre kızları Kezban ve 

Hamide ve sulbü sagîr oğlu Halîl ve kendüden mukaddem vefât iden zevces-i 
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Kezban bint-i Yusuf’dan mütevellide sulbiye kebîre kızı Havva’ya munhasıre olduğu 

bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra mesele-i mîrâsı 

bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye yüz yirmi sehmden olub sihâm-ı mezkûreden on beş 

sehmi zevce-i mezbûre Şerife’ye ve yirmi sehmi ümm-i mezbûre Şerife’ye ve on 

yedişer sehmden cem‘an elli bir sehmi benât-ı mezbûrât Kezban ve Hamide ve 

Havva’ya ve otuz dört sehmi mezbûr Halil’e isâbet etmekle sigâr-ı mezbûrûn Kezban 

ve Hamide ve Halil’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlideleri zevce-i mezbûre Şerife ve ümm-i 

mezbûre diğer Şerife’nin taleb ve iltimâslarıyla ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri 

Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu hâlde tahrîr ve bi’l-müzâyede 

bey‘ ve beyn’el-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fî’l-yevmi’s-sâlisûn min 

Zilhicceti’ş-Şer‘iyye li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Koşum camur ineği  

çift (1) 12000 guruş 

Yanı danalı sarı inek 

 (1) 4000 guruş 

Gök inek ma‘a dana  

(1) 3000 guruş 

Boz merkeb ma‘a sıpa 0 (1) 
2500 guruş 

Kısır camuz ineği 

 (1) 10000 guruş 

Bir yaşlı camuz ineği. 

(1) 4000 guruş 

Kepenek 

 (1) 50 guruş 

Müsta‘mel heybe  

(2) 60 guruş 

Öküz ahuru  

(3) 100 guruş 

nuhas sahan  

(6) 120 guruş 

ilistir  

(1) 15 guruş 

Kapaklı kuşâne  

(1) 50 guruş 

Tencere  

(2) 60 guruş 

İki kuplu dığan 

(1) 50 guruş 

Kebîr kuşâne  

(1) 100 guruş 

Ölçek demir  

(1) 40 guruş 

Hurde tepsi  

(1) 40 guruş 

Kıl denk  Çuval  

(1) 80 guruş 

Kağnı  çuvalı  

(6) 950 guruş 

Küp  

(8) 150 guruş 

Tahta anbar (1) Göz (3) 1200 
guruş 

Yekûnü’t-tereke     

90365 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

1999,30 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

Minhâ el-İhrâcât 

  451,30 guruş        Dellâliyye 

    48       guruş        Yol 

1500       guruş        İki def‘a tereke tahrîri içün üç  

                                günlük araba kirâsı 
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88365,10 guruş  

li’t-taksim-ibeyne’l-verese 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Şerife 

11045,26guruş  

Hisse-i ümm-i mezbûre diğer Şerife 

14727,21 guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Kezbân 

12518,16 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Havva 

12518 ,16guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Hamide 

12518,16guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Halîl 

25036,32 guruş  

Kesir para 3  

Sernâme-i defterde muharrer sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr seksen sekiz yüz 

üç yüz altmış beş guruş on paradan zevce-i mezbûre Şerife’nin ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan on bir bin kırk beş guruş yirmi altı parasını ve ümm-i mezbûre 

diğer Şerife’nin ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on dört bin yedi yüz yirmi 

yedi guruş yirmi bir parasını bint-i kebîre-i mezbûre Havva ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan on iki bin beş yüz on sekiz guruş on altı paralarını her biri bi’l-isâle ve 

bi’l-verâse bâ-makbûz ahz u kabz etdikleri gibi sigâr-ı mezbûrûn Kezban ve Hamide 

ve Halîl’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan cem‘an elli bin yetmiş üç guruş 

dört paraları li-ecli’l-irbâ‘Eytâm Sandığı’na vaz‘ müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi 

hasbe’l-me’mûriyye ahz u kabz ve tesellüm eylediği Tereke Kâtibi Ahmed 

Efendi’nin vâki‘olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi fî 28 Teşrînievvel sene 

1334 

Mukayyid                Vekîl-i Kadı                  Başkâtib 

651/41 

Sicil Numerosu: 41/721 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Çavuşoğlu Mahallesi ahâlîsinden 

bundan mukaddem vefât Tekke Velî-zâde Mehmed Ağa ibn Hacı İsmail Efendi’nin 

sulbiye sagîre kızları Şagile(?) ve Nûriye Hanımların babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs bi’l-cümle emvâl-i menkûle ve gayrı menkûlelerini hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sagîretân-ı mezbûretânın 

velî-yi mücebbere ve vasî-yi muhtârları bulunmamağla amcaları emânetle ma‘rûf ve 
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istikâmetle mevsûf ve her vechile umûr-ı vesâyeti ‘uhdesinden gelmeye kâdir idüğü 

mahalle-i mezkûre hayet-i ihtiyarîsinden mu‘tâ otuz Teşrînievvel bin üç yüz otuz 

dört târîhlü bir kıt’a ilm ü haber mündericâtıyla zeyl-i veîkada isim ü şöhretleri 

muharrer müslimînin alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan 

‘ammîleri mahalle-i mezkûreli Tekke Velî-zâde Mustafa Efendi ibn el-Hâc İsmail 

Efendi nâm kimesne sagîretân-ı mezbûretânın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs bi’l-cümle emvâl-i menkûle ve gayrı menkûlelerini hıfz u sıyânete ve vakt-i 

rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u 

ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ı şrîn Muharremi’l-Harâm li-

seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Mahalle-i mezkûreli Çolak oğlu Hasan bin Ömer 

Çavuşoğlu Mahallesi’nden Koca Hüseyin oğlu Hasan bin Molla Ahmed 

ve gayrihim 

Mukayyid                Kadı Vekîli 

651/42 

Sicil Numerosu: 42/722 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Ca‘fer Mahallesi ahâlîsinden 

ve ‘Asâkir-i Şâhâne efrâdından iken bundan dört mâh mukaddem Dersaâdet’in 

Bankaaltı Hastânesi’nde ecel-i mev‘ûduyla vefât iden Köseoğlu Bekir bin diğer 

Bekir bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife bint-i Mehmed 

ile sulbiye sagîre kızı Fatma ve sulbiye kebîre kızı Hayriye ve sulbü sagîr oğlu Bekir 

ve anası İsmihan bint-i Abdullah’a munhasıre ba‘dehu bint-i sagîre-i mezbûre Fatma 

dahi vefât idüb verâseti anası mezbûre Hanife bint-i Mehmed ile li-ebeveyn kız 

karındaşı mezbûre Hayriye ve li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Bekir’e munhasıre 

olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mesele-i 

mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye bin yedi yüz yirmi sehmden olup siham-ı 

mezkûreden iki yüz altmış yedi sehmi zevce-i mezbûre Hanife’ye ve üç yüz doksan 
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bir sehmi bint-i mezbûre Hayriye’ye ve yedi yüz seksen iki sehmi ibn-i mezbûr 

Bekir’e ve iki yüz seksen sekiz sehmi dahi anası mezbûre İsmihan’a isâbet itmekle 

ibn-i sagîr-i mezbûr Bekir’in tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn 

olunan anası mezbûre Hanife’Nin taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân 

olunur fi’l-yevmi’l-‘â şir min Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Seccâde 

 (1) 300 guruş 

Cedîd zeyl  

(1) 2500 guruş 

Cedîd kilim 

 (1) 2000 guruş 

İç memlû minder  

(4) 600 guruş 

Dokuma minder yüzü 

 (2) 500 guruş 

İç memlû yastık 

 (2) 150 guruş 

Köklü  yastık  

(6) 500 guruş 

Yastık çırpısı   

(2) 150 guruş 

Çaput kilim  

(2) 500 guruş 

nuhas tepsi  

(1) 200 guruş 

kadaif tepsi  

(1) 250 guruş 

nuhas sahan  

(8) 300 guruş 

nuhas yağ leğen  

(1) 80 guruş 

Kebîr hamam tası  

(1) 100 guruş 

İki kublu yağ tavası  

(1) 120 guruş 

İki kublu dığan  

(1) 100 guruş 

Nuhas kapak  

(1) 70 guruş 

Sagîr ve kebîr tencere  

(1) 1000 guruş 

Pilav tavası  

(1) 80 guruş 

Yağ bakracı  

(2) 300 guruş 

Çinko tava  

(1) Çinko leğen (1) 130 guruş 

Orta kazgan  

(1) 2000 guruş 

Ta‘lîs çuval 

 (1) 100 guruş 

Yük çuval  

(2) 800 guruş 

Çavdarlı hınta keyl 
asitane(125)[fî 400] 50000 

Şa‘îr kile asitane (50) 

 [fî 200] 10000 guruş 

Küp  

(4) 200 guruş 

Kara öküz tek  

(1) 5000 guruş 

Kızıl öküz tek  

(1) 5000 guruş 

Dişi merkeb ma‘a sıpa   

(1) 2000 guruş 

Saman araba  

(50) 10000 guruş 

Araba ma‘a takım  

(1) 2000 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

  96030 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

95980 guruş 

Li’t-taksîm beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât    50 guruş 

yol bahası 

………  

……… 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

14830,9 guruş  

Hisse-i ümm-i mezbûre 

15996,26 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre 

21717,27 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr 

43435 ,15guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda isimleri muharrer verese-i kibâr-ı mezbûrâtdan 

zevce-i mezbûre Hanife Hatun’un ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan  

on dört bin sekiz yüz otuz guruş dokuz parası ve ümm-i mezbûre İsmihan Hatun’un 

dahi ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan on beş bin dokuz yüz doksan 

altı guruş yirmi altı parası ve bint-i kebîre-i mezbure Hayriye’nin dahi ber-mûcib-i 

bâlâ hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan yirmi bir bin yedi yüz on yedi guruş yirmi yedi 

paralarını bâ-makbûz tamâmen ve kâmilen ahz u kabz itdikleri gibi sagîr-i mezbûr 

Bekir’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyesi olan kırk üç bin dört yüz otuz 

beş guruş on beş parası li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Müdîri Hasan Efendi’ye bâ-

makbûz teslîm ol dahi sandık-ı mezkûrdan kat‘ edilen fî       sene 334 makbûz 

mukâbilinde tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Hacı Osmân Efendi’nin 

vâki‘olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fî 30 Teşîrievvel sene 334 

Mukayyid      Kadı Vekîli 

651/43 

Sicil Numerosu: 43/723 

Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Çavuşbaş Mahallesi sâkinlerinden bundan 

mukaddem vefât iden Fırıncıoğlu Osmân bin Çatşamış’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Ümmihan bint-i Hacı Halîl ve sulbiye-i kebîre kızları Sıdıka ve Ümmühan 

ve Şerife ve Havva ve Emine ve Ayşe ve sulbü kebîr oğlu Halîl’e munhasıre ba‘dehu 

bint-i mezbûre Ayşe dahi vefât idüb verâseti zevc-i metrûkü Ramazan Efendi ibn 

Hacı Hasan ve sadriye sagîre kızı Ayşe ve sadriye kebîre kızları Münîre ve Zehra ve 
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anası mezbûre Ümmühana munhasıre olduğu vereseden bint-i kebîre-i mezbûre ve 

zâtı zeyl-i vesîkada zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Ümmühan meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ iki Teşrînievvel bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i 

meşrûh üzere idüğü her biri medîne-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsuku’l-kelim 

zevâtdan Çavuşbaşı Mahalleli müezzin oğlu Abdurrahman bin Bekir ve Gucur oğlu 

İbrahim bin Hasan ve Bedrik Mahalleli Çakaloğlu Mustafa bin Ali nâm kimesnelerin 

meclis-i şer‘de vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zahir ve nümayân olmağla 

bu sûretde mes’ele-i mîrâsı alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye iki bin üç yüz dört 

sehmden sihâm-ı mezkûreden iki yüz elli ikişer sehmden cem‘an bin iki yüz altmış 

sehmi mukırre-i mezbûre ile benât-ı mezbûrâta ve beş yüz dört sehmi ibn-i mezbûra 

ve üç yüz otuz sehmi ümm-i mezbûreye ve altmış üç sehmi mezbûr Ramazan 

Efendi’ye ve kırk dokuz sehmi cem‘an yüz kırk yedi sehmi mezbûrât Ayşe ve 

Münîre ve Zehra’ya isâbeti iktizâ eylediği mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis min Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif  

Çavuşbaşı müezzin oğlu Abdurrahman Efendi bin Bekir bu dahi 

Gucur oğlu İbrahim bin Hasan 

Mukayyid     Kadı Vekîli 

651/44 

Sicil Numerosu: 43/724 

Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesi’nde sâkine iken bundan 

akdem vefât iden Kazancı Hatice bint-i Mustafa bin Abdullah’ın verâseti li-ümm kız 

karındaşı Ayşe’ye munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra müteveffiye-i mezbûrenin terekesi mezbûre Ayşe’nin taleb 

ve iltimâsı ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed 

hâzır olduğu tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffiye-i mezbûrenin terekesidir ki ber-vech zikr ü beyân 
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olunur fi’l-yevmi’l-‘ı şrîn min Zilka‘deti’ş-Şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Çehârşubluk bez 

 (4) 563 guruş 20 para 

Çehârşub  

(2) 400 guruş 

Çehârşubluk bez  

(4) 1135 guruş 

Çürük sagîre peşkiri  

(1) 40 guruş 

Çehârşubluk bez parça 

 (3) 800 guruş 

Def‘a çehârşubluk bez parça (3) 
801 guruş 

Çehârşubluk bez parça  

(4) 950 guruş 

Def‘a bez parça  

(4) 1100 guruş 

Def‘a bez parça  

(3) 1235 guruş 

Yazma 

 (5) 250 guruş 

Basma entari  

(1) 351 guruş 

Settari diz kabı 

(1) 796 guruş 

Hamam havlusu (5) 765 guruş Bez parça (1) Başlık (1) baca 
perdesi (1) 180 guruş 

Basma entari (1) 390 guruş 

Basma hırka 

 (1) 415 guruş 

Çürük alaca top 

 (2) 1050 guruş 

Müsta‘mel hırka  

(1) 129 guruş 

Şilte (1) 123 guruş Çaput kilim (1) 210 guruş Yorgan(1) 706 guruş 

Döşek  

(1) 140 guruş 

Def‘a hurde yorgan 

 (1) 200 guruş 

Hurde yastık  

(4) 150 guruş 

Yüzük (4) habbe (1) yüzük 
taşı(4) 51 guruş 

Dokuma döşek  

(1) 450 guruş 

Hırka  

(1) 362 guruş 

Gömlek  

(3) 752 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 1000 guruş 

Kömüraki  hırka  

(1) 351 guruş 

Gömlek bez parça  

(5) 951 

Tepsi  

(1) 200 guruş 

Şurba tası  

(2) 203 guruş 

Sahan 

 (7) 350 guruş 

Hamam tası (1) Mertebânî (1) 
Kuşâne ma‘a kapak (1) 254 
guruş 

Su güğümü  

(1) 150 guruş 

Kebîr tebcere  

(1) 175 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 650 guruş 

Alaca parça (1) Basma parça 
(1) Bez parça  

(1) 515 guruş 

Kuşâne ma‘a kapak  

(1) 149 guruş 

Entari 

 (1) 399 guruş 

Dokuma yataklık 

 (1) 825 guruş 

Yastık örtüsü  

(1) 305 guruş 

Şal  

(1) 271 guruş 

Sandık  

(1) 110 guruş 
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Diz kabı  

 (1) 489 guruş 

Buzağılı inek  

(1) 4350 guruş 

Erkek merkeb  

(1) 1800 guruş 

Yazma 

 (12) 480 guruş 

Çehârşub  

(1) 300 guruş 

Bes parça  

(6) 300 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

30281,20 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

3742 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

26539,20 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

454,10 guruş      Dellâliyye 

81 ,20guruş      Kaydiyye 

28 guruş       Yol baha ma‘a varaka 

682,35 guruş         Resm-i kısmet 

250 guruş        Hayvan ücreti araba kirası 

2235 guruş        Technîz-i tekfîn içün 

Sulhü’l-bâkî müteveffâ-yı mezbûrenin terekesi yekûn olan ber-vech-i bâlâ 

yirmi altı bin beş yüz otuz dokuz guruş yirmi para farzen vürud-u ilam kız karındaşı 

mezbûre Ayşe’ye isâbet itmekle meblağ-ı mezbûr mezbûre Ayşe’nin bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vekîl-i ‘umûmîsi zevci Arif Ağa’ya bâ-makbûz i‘tâ kılınub işbu mahalle şerh 

verildi 

Fî 4 teşrînisâni sene 334 

Mukayyid    Kadı Vekîli 

651/45 

Sicil Numerosu: 44/725 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Arapmescidi Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Kara Hacı İbrâhîm-zâde Ali Osmân 

Efendi ibn Râşid Efendi’nin sulbiye sagîre kızı Zehra ve sulbü sagîr oğlu Mustafa 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânet ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîrân-ı mezbûrânın veli-yi mücebbir ve vasî-

yi muhtârları bulunmamağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile 

umûr-ı sıyânet ‘uhdesinden gelmeye kâdire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ yirmi sekiz Teşrînievvel bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olmağla sagîrân-ı mezbûrânın anaları 
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ve müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi işbu bâ‘isü’l-vesîka mahalle-i mezkûre 

sâkinelerinden ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Zeliha bint-i el-Hâc Ahmed nâm kimesne sagîrân-ı mezbûrânın babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn 

oldundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâni min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şuhûdü’l-hâl 

Medli Mahallesi’nden Merdan oğlu Ömer bin Ahmed 

Burmalı Mahallesi’nden Latîf oğlu Yusuf Ağa ibn Mustafa 

Mukayyid       Vekîl-i Kadı 

651/46 

Sicil Numerosu: 45/726 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Ca‘fer Mahallesi 

sâkinlerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Binbaşı oğlu müteveffa Yahya kerîmesi Fatma medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîfi enverde mahalle-i mezkûre 

sâkinlerinden Binbaşı oğlu Ahmed Efendi ibn Yahya dokuz Teşrînievvel bin üç yüz 

otuz dört târîhine müsâdif Pazartesi günü mahkeme-i şer‘iyyeye gelmek üzere yirmi 

beş Eylül bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a da‘vetiye varakası tastîr ve ale’l-usûl 

kendisine teblîğ etdirilerek nüsha-i sâniyye-i mahziyyesi evrâk meyânında mevcûd 

olmadığı hâlde yevm-i mezkûrda bizzât mahkeme-i şer‘iyyeye gelmediği ve 

tarafından usûlen bir vekîl-i şer‘î göndermediği gibi ma‘zeret-i meşrû‘ası 

bulunduğuna dâ’ir de mahkeme-i şer‘iyyeyi haberdâr eylemediğinden mütemerrid-i 

adliye müdde‘iyye-i mezbûre zikri âtî da‘vânın müdde‘î-aleyh-i mezbûrun 

gıyâblarında rü’yet ve tedkîk ile hâl ve faslını taleb idüb taleb-i vâki‘ muvâfık-ı şer‘ 

ve usûl görülmekle ol vechile da‘vâ-yı mezkûrenin gıyâben rü’yetine karâr verilerek 

müdde‘iyye-i mezbûre ber-vech-i âtî da‘vâ ve takrîr-i kelâm eyledi Ben hâlâ muasere 
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ve nafaka şiddetle muhtâce olub li-eb er karındaşım müdde‘â-aleyh-i gâ’ib-i mezbûr 

Ahmed Efendi’den başka mahrem-i mu‘ayyenim ve müttefik-i şer‘îm olmadığına ve 

ayrıca bir gûnâ mâlım ve îrâdım ve cihetden mahsûs ma‘âşım bulunmadığına binâ’en 

er karındaşım gâ’ib-i mezbûr ‘özrüne kıbel-i şer‘den karâr-ı ma‘rûf nafaka farz ve 

takdîr buyurularak ve bu babda  masârif-i muhâkeme gâ’ib-i mezbûra tahmîl 

olunmak matlûbundur didi müdde‘iyye-i mezbûre ber-vech-i muharrer müdde‘âsıyla 

ehl-i hibreye havâle olundukda husûs-ı mezkûr hakkında şâhid olmak üzere meclis-i 

şer‘e ihzâr ve ikâme eylediği Hacı Ca‘fer Mahallesi ahâlîsinden Yorgancı Ahmed 

oğlu Semerci Mustafa bin Ahmed bin İbrâhîm ve Gündoğmuş Mahallesi’nden 

Kalaycı oğlu Abdurrahman bin İbrâhîm bin Ahmed nâm kimesneler münferiden 

istişhâd olunduklarında müdde‘iyye-i mezbûre Fatma’nın li-eb er karındaşı Hacı 

Ca‘fer Mahallesi sâkinlerinden Binbaşı oğlu Ahmed Efendi ibn Yahya’dan başka 

mahrem-i mu‘ayyeni ve müttefik-i şer‘î olmadığına ve mezbûrenin mâlı ve îrâdı ve 

bir cihetden mahsûs ma‘âşı bulunmadığına ve mezbûre Fatma muasere olub er 

karındaşı Ahmed Efendi musır bulunduğuna ve mezbûrenin nafakası içün mezbûr 

Ahmed Efendi şehrî iki yüz guruş ve virmeye muktedir bulunduğuna ve ahvâl-i 

hâzıre ve gâla-i es‘âr dolayısıyla mezbûre Fatma ancak iki yüz guruş ile şehrî idâre 

olabilecek ve meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğüne şâhidiz şehâdet dahi ideriz 

deyu her biri bi’l-muvâcehe bervechi şer‘î müttefik’ül-lafz ve’l-ma‘nâ ârâ-yı şehâdet-

i şer‘iyye eylemeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan evvelâ 

mensûb oldukları Semerci Mustafa mezkûr Hacı Ca‘fer Mahallesi imâmı Osmân 

Efendi ibn Ahmed bin Hacı Abdullah ve muhtârı Veysel  oğlu Kadir bin Mustafa’dan 

ve diğer şâhid-i mezbûr Abdurrahman dahi mezkûr Gündoğmuş Mahallesi imâmı 

kenan-zâde Süleymân Efendi ibn Mehmed Ali ve muhtârı Emir-zâde Hacı İbrâhîm 

Efendi ibn Abdurrahman nâm kimesnelerden sıran ve ba‘dehu şâhidân-ı 

mezbûrândan mezbûr Mustafa yine mensûb olduğu Hacı Ca‘fer Mahallesi 

ahâlîsinden Caylı oğlu Ali bin Mehmed ve Hacı Ömer oğlu Mehmed bin 

Mustafa’dan ve diğer şâhid-i mezbûr Abdurrahman yine mensûb olduğu mezkûr 

Gündoğmuş Mahallesi’nden Camur oğlu Kadir bin Bekir ve Arap Ali oğlu Mehmed 

bin Ömer nâm kimesnelerden müdde‘iyye-i mezbûre hâzıre olduğu hâlde şâhidân-ı 

mezbûrân bi’l-muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiyye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri 

iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcibince müdde‘iyye-i mezbûreye er karındaşı gâ’ib-i 
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mezbûr Ahmed Efendi nafaka nâmına nesne göndermediğine veya nafakasını 

nezdine bırakmadığına veya başka bir yere havâle eylemediğine dâ’ir ba‘de’t-

tahlîfi’ş-şer‘î kadr-i ma‘rîf idüğü ve beyân olunan beher şehr iki yüz guruş 

müdde‘iyye-i mezbûrenin nafakası içün er karındaşı gâ’ib-i mezbûr Ahmed Efendi 

üzerine farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr nafaka ve kisve 

baha ve levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istîdâneye ve ‘inde’z-

zafer er karındaşı gâ’ib-i mezbûr Ahmed Efendi üzerine rücû‘ya kıbel-i şer‘den 

müdde‘iyye-i mezbûre Fatma’ya izin verilmeğin ve zîrde mukarerrâtı murakkam 

masârif-i muhâkeme olan altmış iki guruş yirmi paranın müdde‘â-aleyh-i gâ’ib-i 

mezbûra bi’t-tahmîl tahsîli iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-Harâm li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Mu‘arrif  

Gündoğmul Mahallesi’nden Külâhçı oğlu Abdurrahman 

Hacı Ca‘fer Mahallesi’nden Yorgancı oğlu  Semerci Mustafa 

Mukayyid        Kadı Vekîli 

Masârif-i Muhâkeme 

15  Aslına harc 

20  Sûrete harc 

20  Varaka 2 

01  Aslına pul 

05  Sûrete pul 

01  Makbûza pul 

00, 20  Tebliğ 

62, 20 

Yalnız altmış iki guruş yirmi paradan ‘ibâretdir 

Vekîl-i Kadı 
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651/47 

Sicil Numerosu: 46/727 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kâhil Mahallesi ahâlîsinden 

Mesud Efendi hafîdi Nâmık Bey ibn Mehmed Efendi medîne-i mezkûre mahalle-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

eyledi Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Bolvadin Kazâsının Hacı Mahmûd Mahallesi 

sâkinlerinden Hacı Mahmûd-zâde Hacı Hüseyin Efendi’nin kerîmesi zevce-i 

menkûha ve medhûl-bihâ Hesna Hanım’ı bir talâk-ı bâyin ile bugünden itibaren tatlîk 

eyledim keyfiyet-i talâk tescil ve mezbûreye teblîğ olunmak murâdımdır dedikde mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşere min Zilhicceti’ş-Şerîfe li-

seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Ketebe-i şer‘iyyeden Hacı Osmân Efendi 

Ketebe-i şer‘iyyeden Ahmed Nazîf Efendi 

Mukayyid      Başkâtib       Kadı 

651/48 

Sicil Numerosu: 46/728 

Elhamdulillâhi e‘azze havâsse ‘ibâdihi bi’- sarfi emvâlihim ilâ enva‘i’l-hayrât 

ve e‘ânehum alâ iktisabi mehamidi ve’l-meberrât ve’s-sâlatu ve’s-selâmu alâ resulihi 

ve nebiyyihi Muhammedin el-beriyyât ve alâ âlihi ve ashâbihi ilâ yevmin 

yestezıllu’l-meru tahte’s-sadakati emmâ ba’d işbu vakfiye-i celîlü’ş-şân ve cerîde-i 

bedî‘u’l-‘unvânın tastîr ve imlâsına bâ‘is ve bâdî oldur ki medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ‘Arab Mescidi mahallesi ahâlîsinden sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât ve 

râgıbu’l-cenneti ve’d-derecât Kasab oğlu Hacı Emin Ağa ibn Ali medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zikri âtî vakfına li-

ecli’t-tescîl mütevellî nasb u ta‘yîn eylediği medîne-i mezkûrenin Akmescid 

Mahallesi ahâlîsinden Emîn Efendi-zâde Mehmed Vâsıf Efendi ibn Ahmed Rüşdi 

Efendi mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘i ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î idüb vakf-ı âtiyyü’l-

beyânın sudûruna değin yedimde müstakillen mâlik ve mutasarrıf olduğum 

Karahisâr-ı Sâhib çarşusunda Kapanönü nâm mahalde kâ’in yekdiğerine muttasıl 
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rakam-ı ebvâba nazaran Yahya Çavuşlar Vakfı yesârı Nuri Paşa arkası Taş Han 

cebhesi yol ile mahdûd dört bin guruş kıymetli ve kırk üç ve kırk dört sıra numerolu 

ve Şubat üç yüz on dokuz târîhli zemîni Câmi‘-i Kebîr vakfına mukâta‘alu ebniyesi 

sarf-ı mülk bir bâb dükkân ile ittisâlinde Yahya Kebebçıoğlu Hacı Mustafa yesârı 

Hoca Kız oğlu Sâlih dükkânları arkası hân cebhesi tarîk ile mahdûd altı bin guruş ve 

otuz beş ve otuz altı sıra numerolu ve Haziran üç yüz yirmi altı târîhlü zemîni kezâlik 

Câmi‘-i Kebîr vakfına senevî otuz guruş mukâta‘alu ebniyesi sarf-ı mülk bir bâb 

dükkânı vakf-ı sahîh-i mü’ebbed ve habs-ı sarîh-i muhalled ile vakf u habs idüb şöyle 

ta‘yîn-i şurût ve teybîn-i kuyûd eyledim ki ben hayâtda dâ’im oldukça vakf-ı 

mezkûrumun tasarruf ve tevelliyeti bana meşrût ola bi-emrillâhi te‘âlâ vefât 

eylediğimde evlâd-ı zükûrumun sinnen ekber ve erşed ve aslahı mütevellî ola ve 

ba‘dehu evlâd-ı evlâd-ı evlâdımın kezâlik sinnen sinnen ekber ve erşed ve aslahı 

mütevellî ve mutasarrıf ola ve ne ‘ûzü billâh ba‘de’l-inkırâz-ı külli medîne-i 

mezkûrede icrâ-yı ahkâm-ı şer‘-i ‘âlî eden Kadı Efendi Hazretleri tarafından tensîb 

edilen zât mütevellî nasb u ta‘yîn kılına ve mezkûr dükkânlar bâ-yed-i mütevellî ecr 

misliyle âhire îcâr olunub hâsıl olacak galesinden evvelâ tekâlif-i emîriyyesiyle 

ta‘mîr ve termîmine sarf oluna ve mütebâkîsi sâlifü’z-zikr Arab Mescid 

Mahallesinde kâ’in Câmi‘-i Şerîf ve ittisâlinde vâki‘ çeşmenin ta‘mîr ve termîmine 

sarf oluna ve beher sene hesâbı rü’yet oluna ve vakf-ı mezkûrun tebdîl ve tagyîr ve 

tezyîd ve tenkîsi şurûtu ben hayâtda oldukça dâ’ima yedimde ola ve âhir kimesne 

tarafından naks u nakil muhâl ola deyu dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrları fâriğan an 

hissül tevail  mütevellî-yi mezbûra teslîm ol dahi sâ’ir mütevelliyân-ı evkâf gibi 

berhet-i mine’z-zamân tasarruf eyledi didikde gaybu’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkıf-ı mezbûr 

kelâmını semt-i âhire sârif ve vakf-ı mezkûrdan rücû‘ ve iptalı hayra şürû‘ idüb 

mütevellî-yi mûmâ-ileyh muvâcehesinde vakf-ı ‘akâr İmâm-ı ‘Azam ve hümâm-ı 

efham Abû Hanife el-Kûfî Hazretleri ‘âriyyet olmağla rücû‘ı-ı meşrû‘ ve sahîh ve 

câ’iz olduğu eclden vakf-ı mezkûrdan rücû‘ eyledim dimek mütevellî-yi mezbûr dahi 

cevâb ve hitâb mütabık şürû‘ idüb vakf-ı mezkûr Arif Hamdânî Ebû Yusuf e’ş-şehîr 

bi’l- İmâm-ı Sânî Hazretleri vaktinde vâkıf-ı mücerred vakaftu dimekle ve İmâm 

Muhammed bin Hasan e’ş-Şeybânî Hazretleir vaktinde teslîmün ile’l-mütevellî 

olduğundan re’y-i imâmeyn üzerine vakfiyyetden rücû‘-ı gayrı meşrû‘ deyu red ve 

teslîmden imtinâ‘ idüb luzüm vakfı  hükmü şer‘î taleb eyledikde iptali vakıfından 



 157 

temhid kavâ‘id hayr ûla görülmekle ba-teklif  re’y-i imâmeyn üzerine vakf-ı 

mezkurenin lüzumu hükm olunmağla min-bâ‘d nakizi vakfiyette mecal ve mahal 

tağyir  tebdiline imkan a‘dimü’l-ihtimal oldu f-emen bede-lehü mâ semi‘âhü fe-

innemâ ismûhû âlellezine yübeddülünehü innalehe semi‘ûn alîm cerâ-zâllik sarfü’l 

fi’l-yevmi’s –sâdis min Saferi’l Hayr li senet-i seb’a ve selâsin ve selâse mi’e ve elf.  

Mahalle-i mezkure Etmekçi oğlu  Ali Bin Osman 

Hacı Yahya Mahallesi’nden İmam oğlu Hasan Efendi İbn Mehmet 

Karaman Mahallesi’nden Çoban Salih oğlu İsmail Hafi Efendi ibn Hacı 

Mehmet Ağa 

Mukayyid        Başkatib           Kadı  

651/49 

Sicil Numerosu: 47/729 

‘An-asl Asitâne-i Aliyyeli olub birinci kaza dahilinde Sarac İshak 

Mahallesinde Sarac İshak Camii Sokağı’nda beş numerolu hânede mukayyed olub 

hâlen Karahisâr-ı Sâhib’de mukîm Saadeddin Bey ibn el-müteveffâ Agah Paşa 

meclis-i şer‘de ber vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Dersaadet’te Gedikpaşa’da Kandil 

Sokağı’nda mukîme zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâm İranlı rumi…….. ahâlî-yi 

seniyesinden Hoşkadem Hanım ibnetü Kahraman Ağa’yı bugünden itibaren bir talâk-

ı bâyin ile tatlîk ve zimmetinde mütekarrir maksûdûn-aleyh alacak hakkı olan mihr-i 

mü’eccel ve mu‘accelden beş yüz bir guruş ile ‘iddet-i şer‘iyyesi inkızâsına değin 

nafakası olan üç aylık yevmi yirmişer guruşdan bin sekiz yüz guruş ki ceman iki bin 

üç yüz bir guruş dahi kendisine teslîm idilmek üzere daim kaimmakam Mehmed 

Şevket Beye teslîm eyledim keyfiyet-i talâk zabt olunmak ve talâk-ı vâki‘ kendisine 

tebliğ kılınmak matlûbumdur deyu takrîr ve talâk-ı vâkı‘ı tasdik itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’-t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn 

ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Ketebe-i şer‘iyyeden Hacı Osman Efendi  

Askeri kaimmakam Mehmed Şevket Bey 
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Mukayyid       Başkâtib         Kadı 

651/50 

Sicil Numerosu: 47/730 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından İğneci Mahallesi sâkinelerinden on 

ondokuzuncu numerolu hânede sâkine ve bin üç yüz üç tevellüdüyle mukayyede 

Devlet-i Aliyye tebaasından ve Ermeni milleti nisvânından olub zâtı zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rifleriyle mu‘arrefe Gonca oğlu Agob zevcesi 

Sultan bint-i Abraham medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde ber vech-i ati takrîr-i kelâm eyledi ben halen otuz yaşını 

mütecâvize ‘âkile ve bâliğe olub öteden beri hiçbir kimesne tarafından cebr ve tazyik 

görmeksizin ve teşvik ve tehdid olunmaksızın haricin nüfûz ve tesirine kapılmaksızın 

kendi arzu ve sâ’ika-i vicdanım ile din-i mübîn-i Ahmediyye’ye dehâlet etmek 

gönlümde bir hiss-i ‘ulüvv hâsıl olub din-i mübîn-i Muhammediyye’yi kabûl etmiş 

bulunduğuma binaen şeref-i İslamiyet ile müşerref olmak içün bana telkin-i din icrâ 

edilerek ismim kıbel-i şer‘den Ümmühan tesmiye edilmesi ile nüfûs kaydımın ol 

vechile tashih ve tezkire-i Osmaniyemin müceddeden i‘tâ buyurulması muradımdır 

didikde mukirre-i mezbûre ‘âkile ve bâliğe ve otuz yaşını mütecâvize olduğu tezkere-

i Osmaniyyesinden anlaşılmağla talebi vechile kendisine telkînât-ı diniyye icrâ ve 

din-i mübîn-i Muhammediyye’yi ma‘a’l-iftihâr kabûl ile ismi Ümmühan tesmiye 

kılınmış olduğundan ol vechile mezbûrenin nüfûs kaydının tashihi ve bir kıta tezkire-

i Osmaniyyenin müceddeden yedine i‘tâsı iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşere min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Hacı Nuh Mahallesi’nden Molla Ali oğlu Hüseyin Ağa ibn Ahmed 

Ve Hacı Ali oğlu Mahallesi’nden Kundakçı-zâde Ali Efendi ibn Ahmed 

Mukayyid       Başkâtib          Kadı 
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651/51 

Sicil Numerosu: 47/731 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından İğneci Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve Devlet-i Aliyye tebaasından ve Ermeni milletinden iken 

bundan mukaddem vefat iden Mağbali oğlu Ohannes veledi Serkiz’in sulbü sagîr 

oğlu Ayaartin babası müteveffa-yı merkûmdan mevrûs bi’l-cümle emval-i menkûle 

ve gayrı menkûlesini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla 

emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve umûr-ı vesâyet her vechile ‘uhdesinden 

gelmeye kâdir idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyariyyesinden memhûr ve muta 

on sekiz Teşrinisani bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıta ilmühaber mündericatı ve 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın ihbâratıyla zâhir ve nümâyân olan 

tebaa-i muşarun-ileyhanın millet-i merkûmesinden olub Devedede Mahallesinden ve 

sagîr-i mezbûrun dayısı Tatyos oğlu Tatyos sagîr-i mezbûr Ayaartin babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs bi’l-cümle emvâl-i menkûle ve gayrı menkûlesini 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ü sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-rabi aşere min 

Saferi’l-hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Sob-toros Mahallesi’nden Döner oğlu Kigorok veledi Avadis  

Canbaba Mahallesi’nden Canbek  oğlu Ohan veledi Ohannes  

Mukayyid       Başkâtib         Kadı 

651/52 

Sicil Numerosu: 48/732 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Fakıpaşa Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan mukaddem vefat iden Turunç-zâde Kasım Bey ibn el-Hac Mehmed 

Beyin sulbü sagîr oğlu Arif Beyin babası müteveffa-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve 

müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrunu tesviye 
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ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla emânetle ma‘rûf ve 

istikâmetle mevsûf ve umûr-ı vesâyet her vechile ‘uhdesinden gelmeye kâdir idüğü 

mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyariyyesinden muta yirmi Teşrinisani bin üç yüz otuz 

dört tarihli bir kıta ilmühaber mündericatı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın ihbâratı ile zâhir ve nümâyân olan ibn-i sagîr-i mezbûr Arif Beyin 

ammisi olub mahalle-i mezkûre sâkinlerinden Turunç-zâde Ali Bey ibn el-Hac 

Mehmed Bey sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve 

müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ü sedâdına değin umûrunu tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim 

dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hamis aşere min Saferi’l-hayr 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Hacı Mustafa Mahallesinden İmam oğlu Hüseyin Efendi 

Turunç-zâde İsmail Bey 

Turunç-zâde Asım Bey 

Mukayyid        Başkâtib         Kadı 

651/53 

Sicil Numerosu: 48/734 

An-asl Nevşehir Kasabasının Baş mahallesi ahâlîsinden olub halen Karahisâr-

ı Sâhib’in Hacı Avtal mahallesinde sâkin bin iki yüz doksan dört tevellüdüyle 

mukayyed Devlet-i Aliyye tebaasından ve Rum milletinden Sâhib-i arzuhal Kalfa 

oğlu Likor veledi Hıristo medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘-i şerîfde ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi ben ‘âkil ve bâliğ ve bin iki 

yüz doksan dört tevellüdüyle mukayyed olub öteden beri hiçbir kimesne tarafından 

cebr ve tazyik görmeksizin ve teşvik ve tehdid olunmaksızın haricin nüfûz ve tesirine 

kapılmaksızın sırf kendi arzu ve sâ’ika-i vicdanım ile din-i mübîn-i Ahmediyye’ye 

dehâlet itmek üzere gönlümde bir hiss-i ‘ulüvv hâsıl din-i mübîn-i 

Muhammediyye’yi kabûl etmiş bulunduğuma binaen şeref-i İslamiyet ile müşerref 

olmak içün bana telkin-i din icrâ edilerek ismim kıbel-i şer‘den Süleyman tesmiye 
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edilmesi ile nüfûs kaydımın ol vechile tashih ve tezkire-i Osmaniyemin müceddeden 

i‘tâ buyurulması muradımdır didikde mukirr-i mezbûrun ‘âkil ve bâliğ ve otuz yaşını 

mütecâviz olduğu anlaşılmağla talebi vechile kendisine telkînât-ı diniyye icrâ ve din-

i mübîn-i Muhammediyye’yi ma‘a’l-iftihâr kabûl ile ismi Süleyman tesmiye kılınmış 

olduğundan ol vechile merkûmun nüfûs kaydının tashihi ve bir kıta tezkire-i 

Osmaniyyenin müceddeden yedine i‘tâsı ile emr-i menun-u hitânın icrâsı iktizâ 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşere min Saferi’l-Hayr 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Hacı Nuh Mahallesi’nden Molla Ali oğlu Hüseyin bin Ahmed 

Ve Hacı Ali oğlu Mahallesi’nden Kundakçı-zâde Ali ibn Ahmed 

Mukayyid           Başkâtib         Kadı 

651/54 

 Sicil Numerosu: 49/735 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Çavuşbaşı Mahallesi 

sâkinelerinden olub zâtı ol babdaki vekâletnâme ceridesinde ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Aslan oğlu kerimesi Atike bint-i Abdurrahman 

tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna şâmil olmak üzere bâ-hücceti’ş-şer‘iyye vekili 

medîne-i mezkûre dava vekillerinden İsmail Efendi ibn Murâd medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerif-i enverde medîne-i mezkûrenin 

Kayadibi mahallesi sâkinlerinden Karkalıoğlu Yahya bin Ahmed yirmi dört Şubat 

bin üç yüz otuz dört tarihine musadif Pazar günü mahkeme-i şer‘iyyeye gelmek 

üzere on dokuz Şubat bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıt‘a davetiye varakası tastîr ve 

usûlen kendisine tebliğ ettirilerek yevm-i mezkûrda bizzât mahkeme-i şer‘iyyeye 

gelmediği ve tarafından bir vekil-i şer‘i göndermediği gibi mazeret-i meşrû‘ası 

olduğuna dair mahkeme-i şer‘iyyeyi haberdar eylemediğinden mütemerrid-i adliye 

müdde‘i vekili zikri âtî davanın müdde‘a-aleyh Yahya’nın gıyâbında rü’yet ve tetkiki 

ile hal ve fasl edilmesini taleb idüb taleb-i vâki‘ muvafık-ı şer‘ ve usul görülmekle ol 

vechile davanın mezkûrenin gıyâben rü’yetine karar verilerek müdde‘i vekili İsmail 

Efendi ber-vech-i âtî bi’l-vekâle dava ve takrîr-i kelâm eyledi müvekkilem mezbûre 
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Atike yüz yirmi beş guruş mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle müdde‘a-aleyh gâ’ib-i 

mezbûr Yahya’nın zevce-i menkûha-i medhûlun-bihâsı olub beynlerinde hüsn-i 

muaşeret olmadığını Huriye isminde bir kadın ile tezevvüc iderek müvekkilem 

mezbûreyi hânesinden tard ve teb‘îd etmiş bulunduğuna binâ’en müvekkilem 

mezbûre el-hâletu-hâzihi babası hânesinde ikâmet etmekde ise de zevci müvekkilem 

mezbûre nâmına nesne vermemekte olduğundan ayrıca bir mesken-i meşrû‘ tedârik 

ve ihzâr edinceye değin müvekkilem mezbûre içün zevci merkumun üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka farz ve takdir buyurulması ve bu bâbda masârif-i 

muhâkemenin müdde‘a-aleyh gâ’ib-i mezbûra bi’t-tahmil tahsil kılınması bi’l-vekâle 

matlûbumdur didi müdde‘a-aleyh vekili ber-vech-i muharrer müdde‘asıyla beyâna 

havâle olundukda erbab-ı hibre olarak meclis-i şer‘e ihzâr ve ikâme olunan 

Çavuşbaşı mahallesinden Göncü Veli-zâde Mehmed Efendi ibn Abdullah Efendi ile 

Ekşi oğlu Kadir Ağa ibn Hasan bin Ali nâm kimesneler münferiden istişhad 

olunduklarında mahallemiz sâkinelerinden müdde‘iyye-i müvekkile-i mezbûre Atike 

Hatun müdde‘a-aleyh gâ’ib-i mezbûr Yahya’nın zevcesi olduğuna zevci gâ’ib-i 

mezbûr Yahya ayrıca bir mesken-i meşrû‘ tedârik ve ihzâr edinceye değin yevmiye 

on beşer guruşdan şehri cem‘an dört yüz elli guruş müdde‘iye müvekkile-i mezbûre 

Atike Hatuna zevci mezbûr Yahya nafaka vermeğe muktedir olduğuna ve meblağ-ı 

mezkûr ile müdde‘iye müvekkile-i mezbûre ahval-i hâzıra ve gala-i esar dolayısıyla 

ancak idare olabileceğine ve meblağ-ı mezbûr tarafeynin hallerine nazaran kadr-i 

ma‘rûf idüğüne şahidiz şehâdet dahi ideriz deyu her biri bi’l-muvacehe bercevhi şer‘ 

müttefikü’l-lafz halefi edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle şahidan-ı mezbûran 

usul-i mevzuasına tatbiken evvela mensûb oldukları mezkûr Çavuşbaşı mahallesi 

muhtarı Çavuşoğlu Mustafa bin Ahmed ve heyet-i ihtiyariye azasından Nasreddin 

oğlu Hacı Ömer bin Ahmed ve Uzunoğlu Hasan bin Mustafa nâm kimesnelerden ba-

varaka-i mesture sırran ve badehu şahidan-ı mezbûran yine mensâb oldukları mezkûr 

Çavuşbaşı mahallesi ahalisinden Göncü Veli oğlu Ferruh Efendi ibn Mehmed Efendi 

ve Hamaloğlu Molla İbrahim bin Mustafa nâm kimesnelerden vekil-i mezbûr hâzır 

olduğu halde şahidan-ı mezbûran bi’l-muvacehe alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbulu’ş-şehâde idükleri işar ve ihbâr olunmağın müdde‘iye müvekkile-i mezbûre 

Atike’ye zevci gâ’ib-i mezbûr Yahya nafaka nâmına nesne göndermediğine ve 

nafakasını nezdine bırakmadığına veya başka bir yere havâle eylemediğine ve alan 
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başkası olmadığına bade’t-tahlifi’ş-şer‘i mucibince kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan 

yevmi on beşer guruşdan şehri cem‘an dört yüz elli guruş müdde‘iye müvekkile-i 

mezbûre Atike’ye zevci gâ’ib-i mezbûr Yahya ayrıca bir mesken-i meşrû‘ tedârik ve 

ihzâr edinceye değin müdde‘iye müvekkile-i mezbûre Atike’nin nafakası içün zevci 

gâ’ib-i mezbûr Yahya üzerine on yedi Zilkade bin üç yüz otuz altı tarihinden itibaren 

farz ve t’akdir olunub meblağ-ı mefruz-ı mezkûru beher şehr nafaka ve levazım-ı 

zaruriyyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istidaneye ve inde’z-zafer zevci gâ’ib-i 

mezbûr Yahya üzerine rücu‘a müdde‘iye müvekkile-i mezbûre Atike’ye izafetle 

vekil-i mezbûr İsmail Efendiye izin verildiği ve zirde müfredâtı muharrer yetmiş iki 

guruş yirmi para mâsarif-i muhâkemenin dahi gâ’ib-i mezbûr Yahya’ya bi’t-tahmil 

tahsili iktiza etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sabi aşere min 

Zilkâdeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid          Başkâtib        Kadı 

Masârif-i muhâkeme  

Hüccet kağıdı   20 guruş 

Aslına harc   25 guruş 

Sûrete harc   20 guruş 

Aslına pul   01 guruş 

Sûrete pul  05 guruş 

Makbuz pul  01 guruş 

Tebliğ    20 para 

   72 guruş 20 para 

Yetmiş iki guruşdur 

Başkâtib    Kadı  

651/55 

Sicil Numerosu: 50/736 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Avtal Mahallesi ahalisinden 

iken bundan akdem İzmir’de kıtalen vefât iden Hancı-zâde Hüseyin Efendi ibn el-



 164 

Hâc Hasan’ın sulbu sagîr oğulları Hüsnü ve İhsan ve Ruhi’nin tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbları sigâr-ı mezbûrunun ‘ammileri 

ve müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı olub mahalle-i mezkûre 

sâkinlerinden Hancı-zâde Kadir Ağa ibn el-mezbûr Hacı Hasan medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerif-i enverde ber-vech-i âtî bi’l-

visale takrîr-i kelâm eyledi ba-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbları olduğum sigâr-ı 

mezbûrun Hüsnü ve İhsan ve Ruhi’nin peder-i muresleri müteveffâ-yı mezbûr 

Hüseyin Efendi’nin hayatında bin üç yüz yirmi sekiz sene-i mâliye zarfında iltizâm 

etmiş olduğu aşar bedelinden Hazîne-i Celîle-i Mâliye’ye deyni olan altmış yedi bin 

yedi yüz beş guruşdan altı bin yüz yetmiş beş guruşunu teslim ve mütevâki‘ altmış 

bir bin beş yüz otuz guruş ile’l-vefât Hazîne-i Celîleye deyni olduğu ve bade’l-vefât 

deyn-i mezkûr tesviye edilememesine mebni deyn-i mecmû‘-ı mezkûre mukabil 

Hazîne-i Celîle-i Mâliye’ye vefâ’en merhûn bulunan müteveffâ-yı mezbûrun ekeste 

mahallesinde kâ’in bir bâb mülki menzili ile mahalle-i mezkûrede ve Hacı Avtal 

Mahallesinde vâki‘ iki kıt‘ada hâne ve mağaza arsaları ve inas karyesinde vâki‘ sekiz 

kıt‘ada cem‘an dört dönüm arâzîleri Hazîne-i Celîle nâmına tefviz edilerek tapu harcı 

olarak yine Hazîne-i Celîlece tesviye edilen iki kalem de cem‘an bin iki yüz yedi 

buçuk guruş ki min hissü’ül-mecmû‘ altmış iki bin yedi yüz otuz yedi guruş yirmi 

para müteveffâ-yı mezbûrun Hazîne-i Celîleye mütebâkî deyni bulunduğu anlaşılmış 

ve deyn-i mecmû‘-ı mezkûru tamâmen tesviye ve îfâya vasîsi bulunduğum sigâr-ı 

mezbûrunun dahi nukûd-ı mevcûdeleri ve başkaca bir guna mâl ve mülkleri 

bulunmadığı gibi emlâk ve arsa ve arâzî-yi muharrere-i merhûnenin kıymet-i 

hakîkiyeleri deyn-i mecmû‘-ı mezkûrdan kat ender kat fazla bulunmağla eytâmın 

mülkünde ibkası Hazîne-i Celîleden tefvizinde eytâm hakkında enfe‘a ve evla 

olacağı cihetle sigâr-ı mezbûrunun emlâk ve arsa ve arâzî-yi muharrere-i 

mecmû‘aları içün kendi yedimden ve nukûd-ı mevcûdumdan deyn-i mecmû‘-ı 

mezkûru Hazîne-i Celîle-i Mâliye’ye tamâmen ve kâmilen tesviye ve i‘tâya ve emlâk 

ve arsa ve arâzî-yi muharrere-i mezkûreleri dahi mansûbları olduğum eytâm nâmına 

Hazîne-i Celîle-i Mâliye’den redden teferruga ve deyn-i mecmû‘-ı mezkûr bedeli 

olan altmış iki bin yedi yüz otuz yedi guruş yirmi para ile bu babda vâki‘ olacak tapu 

harcı ve sairenin dahi istîfâ-yı hak içün vasî-yi mansûbları olduğum sigâr-ı mezbûrun 

Hüsnü ve İhsan ve Ruhi nâm eytâmın bilahare hal-i seyri ve sinn-i rüşdlerinde 
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nukûd-ı mevcûdeleriyle bi’l-cümle emlâk ve arsa ve arâzîlerini müracaata kıbel-i 

şer‘den bana izin verilmesini bi’l-vesâye matlûbumdur deyu salifü’z-zikr Hacı Avtal 

mahallesi ahalisinden ve mevsuku’l-kelim zevâtdan Mustafa Efendi oğlu Ali Efendi 

ibn Osman ve Hancı-zâde Mehmed Efendi ibn İsmail ve Zaim-zâde Mehmed Efendi 

ibn İbrahim ve Hacı Nuh mahallesinden Semerci-zâde Şükrü Efendi ibn Hüseyin 

Efendi nâm kimesneler ala tarîki’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırun olub mukirr-i 

mezbûr Kadir Ağa’nın takrîr-i meşrûhu vechile vasîsi olduğum sigâr-ı mezbûrunun 

babaları müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin Efendi’nin hayatında iltizâm eylediği aşar 

bedelinden dolayı Hazîne-i Celîle-i Mâliy’eye gayrı-ez-tesviye deyni olan meblağ-ı 

mecmû‘-ı mezkûra mukabil Hazîne nâmına tefevvuz  edilen bir bab mülk-i menzil ile 

iki kıt‘ada bir hâne ve diğeri mağaza arsaları ve sekiz kıt‘ada vâki‘ yirmi dört dönüm 

arâzîleri kıymet-i hakîkiyeleri deyn-i mecmû‘-ı mezkûrdan kat ender kat fazla 

olduğuna ve eytâmın mülkünde îfâ-yı Hazîne-i Celîleden tefevvuzundan eytâm 

hakkında enfe‘a ve her vechile evlâ olduğunu alâ-tarîki’ş-şehâde ihbâr eyleriz 

dediklerinde hakîkat-i hal vech-i meşrûh üzere idüğü Müslimîn-i mûmâ-ileyhimin 

ihbâratı ile lede’ş-şeri’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla müdde‘i mukirr-i mezbûr 

Kadir Ağa’nın ba-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbu olduğu sigâr-ı mezbûrunun 

bilahare hal-i seyri ve sinn-i rüşdlerinde nukûd-ı mevcûdeleri ile bi’l-cümle emlâk ve 

arsa ve arâzîlerini istîfâ-yı hak etmek üzere müracaata ve deyn-i mecmû‘-ı mezkûru 

ma‘a-mâsarif Hazîne-i Celîle-yi Mâliye’ye kendi yedinden ve nukûd-ı 

mevcûdesinden tesviye ve i‘tâya ve emlâk ve arsa ve arâzî-yi muharrere-i 

mecmû‘aları dahi eytâm nâmına teferruga vasî ve mukirr-i mezbûr Kadir Ağa’ya 

kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis 

aşere min Saferi’l-hayr li-seneti seba ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid         Başkâtib     Kadı 

651/56 

Sicil Numerosu: 51/737 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtîyü’l-beyânın mahallinde ketb ve 

tahrîr ve zabt ile neticeye rabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen 

i‘zâm olunmamla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Yukarı Pazar 

mahallesinde sâkin Hacı Ali Bey-zâde müteveffâ Hüsameddin Efendi’nin veresesinin 
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sâkin olduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimîn 

huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî itdiğimde menzil-i mezkûrda mukîme ve zâtı 

Müslimîn-i mûmâ-ileyhimin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Rasime Hanım ibnetü Seyyid Efendi meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda ber-vech-âtî takrîr-i kelâm eyledi Mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken 

bundan mukaddem vefât eden zevcim Hacı Ali Bey-zâde Hüsameddin Efendi ibn el-

Hâc Vasıf Efendi’nin sulbiye-i sagîre kızları Naciye ve Hikmet Hanımların babaları 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve müntakil emvâl ve emlâk ve arâzîlerini hıfz 

u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb u ta‘yini ehemm ve elzem olmağla beni vasî ta‘yin buyurulmak 

murâdımdır dedikde emânet ile ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet 

her vecihle ‘uhdesinden gelmeye kâdire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ on iki Teşrinisani bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın ihbâratı 

ile zâhir ve nümâyân olan işbu bâ‘isatüü’l-vesîka sâlifü’z-zikr mahalle-i mezkûre 

sâkinelerinden olub zâtı Müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-

yı mezbûrun zevce-i metrûkesi ve sagîretân-ı mezbûretânın anaları Rasime Hanım 

ibnetü Seyyid Efendi sagîretan-ı mezbûretânın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil mâllarını hıfz ve sıyânete ve sagîretan-ı mezbûretanın vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yin 

olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-Hâl 

Yukarıpazar Mahallesi’nden Vâiz-zâde Ömer Lütfi Efendi ibn Mehmed Ağa 

Hacı Yahya Mahallesi’nden Kundakçı-zâde Mustafa Asım Efendi ibn Ahmed 

Ağa ve gayrihim 

Başkâtib       Nâ’ib-i Kadı          Hazâ-sakk  Nâ’ibi 
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651/57 

Sicil Numerosu: 51/738 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtîyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve fasl u hal ve neticeye rabtı ile savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs bi’l-hakem 

i‘zâm olunmamla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Yukarıpazar 

mahallesinde kâ’in Hacı Ali Bey-zâde müteveffâ Hüsameddin Efendi’nin veresesinin 

sakin olduğu menzile varub zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer müslimin                                                                            

huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî itti ğimde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât eden Hacı Ali Bey-zâde Hüsameddin Efendi ibn el-Hâc Vasıf 

Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Rasime Hanım ibnetü Seyyid 

Efendi ile sulbiye-i kebîre kızı Baise Hanım ve sulbiye-i sagîre kızları Naciye ve 

Hikmet Hanımlarla sulbü sagîr oğlu ve babası Hacı Vâsıf Efendi’ye munhasıre 

ba‘dehu babası mezbûr Hacı Vâsıf Efendi vefât idüb verâseti oğulları Ferîd ve 

Sadreddin Yahya ve ve sulbiye kebîre kızı Münire ve zevcesi Hidâyet’e munhasıre 

ba‘dehu  Hüsâmeddin mahdûmu Ali bilâ-veled vefâtıyla verâseti vâlidesi Râsime ve 

hemşireleri munhasıre mesele-i mîrâslarını bi-hükmü’l- farizâtü’ş-şer‘iyye yirmi dört 

sehmden olub sihâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûre Rasime Hanım’a ve 

yedişer sehmden cem‘an yirmi bir sehmi benât-ı mezbûrat Baise ve Naciye ve 

Hikmet Hanımlara isâbeti nümâyân oldukdan sonra verese-i muharrere-i mezkûreden 

benât-ı mezbûretân Naciye ve Hikmet Hanımların babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil emvâl ve emlâk ve arâzîlerini hıfz ve sıyanete ve vakt-i rüşd-i 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yin 

olunan verese-i muharrere-i mezkûreden zevce-i menkûha-i metrûkesi ve sagîretân-ı 

mezbûretân Naciye ve Hikmet Hanımların anaları olup menzil-i mezkûrda sâkine ve 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle ma‘rûfe ve mezbûre 

Rasim Hanım ibnetü Seyyid Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda ber-vech-âtî takrîr-i 

kelâm eyledi Vasîleri olduğum sagîretan-ı mezbûretân Naciye ve Hikmet Hanımların 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mahalle-i mezkûrede vâki‘ 

ma‘lûme’l-hudûd ve müştemilât bir bâb sarf-ı mülk hânenin etrâf-ı erba‘ası yemni 

vereseden Ferîd Efendi yesârı Torkumoğlu ve arkası Hacı Vâsıf Efendi hâneleri ve 

önü tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb mülk menzil müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında 

ile’l-vefât yedinde mâlı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i muharrere-i 
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mezkûresine mevrûs ve müntakil olmağla ber-vech-i muharrer bir bâb hâne 

müşrifü’l-harâb ve mâ’il-i inhidâm ve rurâb olub hâne-i mezkûrun verese beyninde 

ifrâz ve taksîmi kâbil olmamasından ve müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfa‘at-i 

maksûd hâsıl olamadığından ve vergi-yi senevîsi dahi terâküm itmekde ve verese 

içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin 

olmadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini müctemi‘an âhire bey‘ 

ü ferağ ideceklerinden ol vechile sagîretân-ı mezbûretânın hisseleri pek cüz’î ve kalîl 

olmasına binâ’en verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht idilmeyüb 

alâ-hâlihi ibkâ idildiği takdîrde ibkâ edildiği takdirde mazarratdan ma‘adâ hiçbir 

menfa‘at temîn etmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî mûcib olacağından binâ’en 

aleyh sagîretân-ı mezbûretânın hisseleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ 

ü füruht ve esmân-ı hâsılaları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u 

teslîmi sagîretân-ı mezbûretânın haklarında her vechile enfa‘ ve evlâ olmağla vech-i 

meşrûh üzere bana kıbel-i şer‘den bey‘a izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu 

takrîr-i meşrûh-ı vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ on iki Teşrînisânî bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimînin 

meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olmağın sagîretân-ı mezbûretân Naciye ve Hikmet Hanımların ber-vech-

i muharrer hâne-i mahdûd-ı mezkûreden pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyeleri 

verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an bil’-müzâyede ve gıbbe’l inkıt‘a şer‘iyye takarrur 

edecek semen misliyle âhire bey‘ ü ferâğa ve esmân-ı hâsılalarını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-

istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi içün vasî-yi mezbûre Râsime Hanım’a vech-

i meşrûh üzere kıbel-i şer‘den bey‘a izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-Hâl 

Yukarıpazar Mahallesi’nden Vâiz-zâde Ömer Lütfi Efendi ibn Mehmed Ağa 

Hacı Yahya Mahallesi’nden Kundakçı-zâde Mustafa Asım Efendi ibn Ahmed 

Ağa 

Başkâtib       Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk  Nâ’ibi 
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651/58 

Sicil Numerosu: 52/739 

‘An-asl Çivril kazâsının Şeyhlü Karyesinde mukîm iken bin üç yüz otuz üç 

senesinde bilâ-veled vefât iden Rusya tebaasından Nahcivanlı Acem Hacı Abdullah 

bin Hacı Ahmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metruûkesi Sürûr Hanım ile Beytü’l-

Mâl’a munhasıre ba‘dehu zevce-i mezbûre Sürñr Hanım’ın bilâ-veled vukû‘-ı 

vefâtıyla verâseti zevc-i taba-i mezkûre Baba Bey ibn Ali bin Abdullah’a kezâlik 

Beytü’l-Mâl’a munhasıre ba‘dehu zevc-i mezbûr Baba Bey dahi vefât idüb verâseti 

sulbü kebîr oğlu tebaa-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’den Hacı Mahmûd 

Mahallesi’nde mukîm Hacı Abdullah bin Baba Bey ile zevce-i menkûha-i metrûkesi 

tebaa-i Devlet-i Aliyye’den Fatma bint-i Ali’ye munhasıre olduğu vereseden ibn-i 

mezbûr Hacı Abdullah meclis-i şer‘de tahrîr ve Karahisâr-ı Sâhib’in Hacı Mahmûd 

Mahallesi heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ on sekiz Teşrînisâni bin üç yüz otuz dört 

târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü Karaman Mahallesi ahâlîsinden ve 

mevsûkü’l-kelim zevâtdan Şahbender-zâde Mehmed bin Mustafa ve ferâcullâh bin 

bin Mustafa ve Hacı Mahmûd Mahallesi’nden Ali oğlu Zeynel Ağa ibn Abbas’ın alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağın bu 

sûretde mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-münâsahati’ş-şer‘iyye altmış dört sehmden 

olub sihâm-ı mezkûreden bir sehmi mezbûre Fatma’ya ve yedi sehmi mukirr-i 

mezbûr Hacı Abdullah’a ve elli altı sehmi Beytü’l-Mâl’a teslîmine isâbeti iktizâ 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşere min Saferi’l-Hayr 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid         Başkâtib    Kadı 

651/59 

Sicil Numerosu: 53/740 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Fakıpaşa Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan mukaddem vefât iden Yağcı oğlu Hasan bin Abdurrahman’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Ali Osman ve sulbü kebîr oğlu 

Abdurrahman’a munhasıre ba‘dehu ibn-i kebîr-i mezbûr Abdurrahman dahi bilâ-

veled vefat idüb verâseti anası mezbûre Hatice ile li-ümm er karındaşları Mehmed ve 
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Mustafa ve li-ümm kız karındaşı Şerife ve li-ebeveyn ammisinin oğlunun oğlu 

Mustafa’ya munhasıre mesele alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye yüz kırk dört 

sehmden olub sihâm-ı mezbûreden otuz dokuz sehmi mezbûre Hatice’ye ve on 

dörder sehmden ceman kırk iki sehmi mezbûrun Mehmed ve Mustafa ve Şerife’ye ve 

altmış üç sehmi dahi mezbûr Mustafa’ya isâbeti nümâyân oldukdan sonra sigâr-ı 

mezbûrun Mehmed ve Mustafa ve Şerife’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasi-yi mansûblerı babaları Cılız oğlu Osman 

Ağa ibn Ali medine-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-

i enverde ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i kelâm eyledi vasi-yi mansûbları 

bulunduğum sulbü sagîr oğullarım Mehmed ve Mustafa ile sulbiye-i sagîre kızım 

Şerife’nin li-ümm er karındaşları müteveffa-yı sani mezbûr Abdurrahman’ın babası 

müteveffa-yı evvel mezbûr Hasan’ın mahalle-i mezkûrede kain yemini Sade oğlu 

Bekir hânesi yesarı Yağcı oğlu müteveffa Abdullah kerimesi Dudu hânesi arkası 

Kacar oğulları Hüseyin ve İsmail’in müşterek hâneleri ve cebhesi tarik ile mahdud 

sarf-ı mülk bir bab hâne fırınhâne arsası müteveffa-yı evvel-i mezbûr Hasan’ın 

hayatında malı ve mülkü olub bade-vefatihi verese-i muharrere-i mezkûresine 

mevrûs ve müntakil olmağla mezkûr fırınhâne arsası müşrif-i harab olub tamir ve 

termîmine veresenin iktidarı olmamasından tamir idilemeyüb ifraz ve taksimi dahi 

kabil olmamasından müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfaat-i maksûd hâsıl 

olamadığından ve vergi-yi senevîsi terâküm itmekde ve verese içlerinde yetim 

bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir suretle intifa mümkin olamadığı cihetle 

verese-i kibârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini müctemi‘an âhire bey‘ ideceklerinden ol 

vechile sigâr-ı mezbûrunun hisse-i ırsiyyeleri pek cüz’î ve kalîl olmasına binaen 

verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht edilmeyüb alâ-hâlihi ibkâ 

edildiği takdirde mazarratdan ma‘ada hiçbir menfaat temin itmeyüb eytâm hakkında 

zarar-ı küllî mucib olacağından binaenaleyh sigâr-ı mezbûrunun hisse-i ırsiyyeleri 

verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht ve esman-ı hâsılaları li-ecli’l-

irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sândığına vaz‘ u teslîmi sigâr-ı mezbûrun haklarında her 

vechile enfe‘a ve evlâ olmağla vech-i meşrûh üzere kıbel-i şer‘den bey‘e bana izin 

verilmek hasbe’l-vesaye matlubumdur deyu takrir-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve 

nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ altı 

Teşrinisani bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıta ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i 
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vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimînin alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı 

ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağın sigâr-ı mezbûrun Mehmed ve 

Mustafa ve Şerife’nin ber-vech-i muharrer mezkûr fırınhâne arsasında pek cüzi ve 

kalil olan hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an bi’l-müzayede ve 

gıbbe-inkıtaü’r-rağbe takarrur idecek semen misilleriyle âhire bey‘ ü ferağa ve 

esman-ı hâsılalarını li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sândığına vaz‘ u teslîme vasi-

yi mezbûr Osman Ağaya kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-hadi ve’l-ışrin min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl  

Kâhil Mahallesinden Fazlı-zâde Ahmed Efendi  

Hacı Eyyub mahallesinden Mısri İmami-zâde Abdurrahman bin Mehmed 

ve gayrihim  

Mukayyid      Başkâtib        Kadı 

651/60 

Sicil Numerosu: 53/741 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sinanpaşa Mahallesi 

sâkinelerinden olub zatları ol bâbdaki vekâletnâme cerîdesinde ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler Receb Efendi-zâde Sadullah Efendi ibn 

Edhem Efendinin zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Ali ile sulbiye-i kebîre 

kızları Rabia ve Samiye ve Nimet ve sulbü kebîr oğlu Mehmed Efendi tarafından 

zikri âtî husûsa da şâmil olmak üzere ba-hüccet-i şer‘iyye vekilleri dava 

vekillerinden Emin Efendi-zâde Mehmed Vasıf Efendi ibn Ahmed Rüşdü Efendi 

meclis-i şer‘de marü’z-zikr Sinanpaşa Mahallesi sâkinlerinden iken fi 13 Zilhicce 

sene 1336 târîhinde vefat iden Receb Efendi-zâde Sadullah Efendi ibn Edhem 

Efendinin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi müvekkilem mezbûre Emine bint-i 

Ali ile sulbiye-i kebîre kızları müvekkilem mezbûrat Rabia ve Nimet ve Samiye ve 

sulbü kebîr oğlu müvekkilim mezbûr Mehmed Efendi ile sulbiye-i kebîre kızı 

gâ’ibetü’n-ani’l-meclis ve’l-beled Şerife’ye munhasıre olduğu verese-i mûmâ-

ileyhim Emine ve Rabia ve Samiye ve Nimet ile Mehmed Efendi tarafından vekîl-i 
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mezbûr meclis-i şer‘de takrir ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyariyyesinden mu‘tâ fi 

29 Eylül sene 334 târîhlü bir kıta ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrir-i meşruhu 

teyid eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri medine-i 

mezkûre ahalisinden ve mevsukü’l-kelim zevatdan Akmescid Mahallesinden Attar -

zâde Hacı Mehmed Efendi ve Abdullah -zâde Hacı Osman Efendi ve Karakâtib 

mahallesinden Cari -zâde Hacı Mehmed Efendi nam kimesnelerin meclis-i şer‘de 

vaki olan ihbarlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olmağın bu suretde 

mesele-i mirasları bi-hükmi’l-farizati’ş-şer‘iyye kırk sekiz sehmden olub sihâm-ı 

mezbûreden altı sehmi zevce-i müvekkile-i mezbûre Emine’ye ve yedişer sehmden 

ceman yirmi sekiz sehmi müvekkilat-ı mezbûrat Rabia ve Samiye ve Nimet ile 

mezbûre Şerife’ye ve on dört müvekkil-i mezbûr Mehmed Efendi’ye isâbeti iktizâ 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min 

Zilhicceti’ş-Şerife li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid       Başkâtib       Kadı 

651/61 

Sicil Numerosu: 54/742 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Çobanoğlu Sâlih oğlu Ahmed Ağa ibn el-Hâc 

Mehmed Ağa’nın sulbü sagîr oğlu Hasan’ın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bâ-

hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbesi anası müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i menkûha-i 

metrûkesi olub Sinanpaşa Mahallesi’nde sâkine ve zâtı ol bâbdaki vekâletnâme 

cerîdesinde ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Samiye Hanım 

ibnetü Sadullah Efendi tarafından zikri âtî husûsda şâmil olmak üzere bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vekîl-i ‘umûmîsi medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Emin Efendi-zâde 

Mehmed Vâsıf Efendi ibn Ahmed Rüşdi Efendi meclis-i şer‘de sagîr-i mezbûr 

Hasan’ın babasından mevrûs ve müntakil nukûduna hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı yedi 

mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti re’yi olan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri 

Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında vekîl-i mezbûr Vasıf Efendi 

ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Sagîr-i mezbûr Hasan müvekkilem mezbûrenin 

hacr ve taht-ı terbiyesinde ise de sagîr-i mezbûrun li-ecli’l-irbâh Eytâm Sandığı’nda 

mevcûd otuz sekiz bin guruş nukûdundan ma‘adâ malı ve bir cihetden muhassas 
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maaşı olmadığından sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahasına Eytâm Sandığı’nda 

mevcûd nukûdundan kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr olunmasını bi’l-vekâle taleb 

iderim didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında vekîl-i mezbûr 

Vasıf Efendi’nin iddiası vechile sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûr 

Ahmed Ağa’nın terekesinden mevrûs ol mikdâr nukûduna vaz‘-ı yedini ikrâr idüb 

husûs-ı mezkûr hakkında îcâb-ı şer‘înin îfâsını taleb iderim dimekle vekîl-i mezbûr 

Vasıf Efendi ehl-i hibreye havâle olundukda medîne-i mezkûrenin Akmescid 

Mahallesi ahâlîsinden Attar-zâde Hacı Mehmed Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi 

ve Abdullah-zâde Osmân Efendi ibn Bekir Efendi nâm kimesnelerden her biri 

meclis-i şer‘e hâzırân olub ayruca ayruca istişhâd olunduklarında sagîr-i mezbûr 

Hasan ve anası vasî-yi mansûbesi Samiye Hanım nezdinde olub sagîr-i mezbûrun 

Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz nukûdundan başka malı ve bir cihetden 

muhassas maaşı olmayub maişetinin te’mîni sandık-ı mezkûrda mevcûd nukûda 

munhasıre bulunduğuna ve ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla sagîr-i mezbûr 

Hasan beher şehr ancak iki yüz elli guruş ile ta‘ayyüş ve telebbüs idebileceğini ve 

meblağ-ı mezkûr kadr-i ma‘rûf idüğünü makâm-ı şehâdetde ihbâr eyleriz 

didiklerinde mezkûr erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde vukû‘ bulan ifâdeleri 

vechile kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan meblağ-ı mezkûr iki yüz elli guruş beher 

şehr sagîr-i mezbûr Hasan’ın nafakası içün farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûru beher şehr Eytâm Sandığı’ndan ahz ile ibn-i sagîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisve bahasına harc u sarfa ve lede’l-hâce istîdâneye ve ‘inde’z-zafer sagîr-i mezbûr 

Hasan’ın Eytâm Sandığı’ndaki nukûd-ı mevcûdesine müracaata vasî-yi müvekkile-i 

mezbûre Samiye Hanım’a izâfeten vekîl-i mezbûr Vasıf Efendi’ye kıbel-i şer‘den 

izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min 

Zilhicceti’ş-Şerife li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl  

Attar-zâde Hacı Mehmed Efendi 

Abdullah-zâde Hacı Osmân Efendi 

ve gayrihim  

Mukayyid     Başkâtib     Kadı 
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651/62 

Sicil Numerosu : 55/743 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla Bahşi Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât eden Evci-zâde İbrahim Efendi ibn Sadeddin Efendinin 

sulbü sagîr oğlu Mehmed’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u 

sıyanete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla emânetle ma‘ruf ve istikâmetle 

mevsûf ve umûr-ı vesâyet ‘uhdesinden gelmeye kâdir idüğü mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyariyyesinden mu‘ta yirmi dört Teşrinisani bin üç yüz otuz dört tarihlü bir 

kıta ilmühaber mündericatı ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

meclis-i şer‘de vaki olan ihbâratı ile zâhir ve nümâyân olan mahalle-i mezkûre 

sâkinlerinden ve sagîr-i mezbûrun ammisi müteveffa-yı mezbûrûn li-ebeveyn er 

karındaşı Evci-zâde Mehmed Niyazi Efendi ibn Sadeddin Efendi sagîr-i mezbûrun 

babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlını hıfz ve sıyânet ve vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn 

olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-salisûn min Saferi’l-hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid     Başkâtib      Kadı 

651/63 

Sicil Numerosu: 55/744 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallatından Çavuşbaşı mahallesinde kâ’in Hamal-zâde 

Ahmed Ağa ibn Hacı Bekir Ağa’nın ile’l-vefat sâkin olduğu menzile varub zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer zevat huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî 

etdiğimde müteveffa-yı muma-ileyhin zevce-i menkuhası olub zâtı kezâlik zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Halime bint-i Hacı 

Mehmed Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda li-ebeveyn er karındaşı Abdullah bin 

el-mezbûr Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrir-i kelam ve tabir-i ani’l-meram 

idüb zevcim mütevefa-yı muma-ileyh Ahmed Ağanın bi’l-cümle terekesinden 
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benimle vasileri olduğum sadriye sagîre kızlarım Münevver ve Ayşe ve sadrı sagîr 

oğlu Bekir’in hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyemizi vaz‘-ı yed edenler ile zimem-i bâ-side 

olan alacaklarını medyunlardan aid olduğu mehakim-i şer‘iyye ve nizamiyenin 

hukuk ve ticaret kısımlarıyla ve devâir-i saire-yi resmiyede müdde‘î ve müdde‘â-

aleyh mu‘teriz ve mu‘terez-aleyh müstenif ve müstenef-aleyh mümeyyiz ve 

mümeyyez-aleyh ve şahs-ı sâlis ve i‘tiraz el-gayr sıfatlarıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve 

istînâfen ve temyîzen ve iâdeten taleb ve da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve 

murâfa‘a ve müdâfa‘a ve husûmet ve redd-i cevâba ve şuhûd ikame ve ta‘n-i şühûda 

ve hacz ve icrâ ve fekkine ve teblîğ ve tebelluğa ve hükm-i gıyâbî talebine ve istihsal 

edeceği i‘lâmatı ahz ile mevki-i icrâya vaz‘a ve eytâm hakkında sulh evla olduğu 

halde sulha ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bana irsâl ve îsâle emlâk ve 

arazilerini ifrâz ve taksîme ve âhiri tevkîle ve terfîk ve ‘azline ve’l-hâsıl husûs-ı 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son dereceye kadar îfâ ve icrâsına 

tarafımızdan bi’l-isâle ve bi’l-verâse ve sigâr-ı mezbûrun taraflarından bi’l-vesâye 

vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile er karındaşım mezbûr Abdullah’ı 

vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde merkûm Abdullah dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî eda 

ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tasi ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve 

elf 

Şuhûdu’l-hal  

Hamal-zâde İbrahim Efendi  

Hamal-zâde Ömer Efendi  

Mahalle-i mezkûre imamı Mehmed Efendi 

Mukayyid     Başkâtib     Nâ’ib-i kadı      Hazâ-sakk nâ’ibi  

651/64 

Sicil Numerosu: 55/745 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallatından Çavuşbaşı mahallesinde Hamal-zâde 
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Ahmed Ağa’nın ile’l-vefat sâkin olduğu menzile varub ve zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer zevat huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde müteveffa-yı 

mezbûrun sulbiye sagîre kızları Münevver ve Ayşe ve sulbü sagîr oğlu Bekir’in 

babaları müteveffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyanete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sigâr-ı mezbûrunun vasi-yi mücebbire ve 

vasi-yi muhtarları bulunmamağla emânetle mu‘arrefe ve istikâmetle mevsûfe ve her 

vechile umûr-ı vesâyet ‘uhdesinden gelmeye kâdire idüğü zeyl-i vesikada ism ü 

şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ala tariki’ş-şehade 

ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan sigâr-ı mezbûrunun vâlideleri olub zâtı 

müslimün-i mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Halime Hanım ibnetü Hacı Mehmed 

Efendi sigâr-ı mezbûrunun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâllarını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabul ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî eda ve îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hadi ve’l-ışrin min 

Saferi’l-hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal  

Mahalle   imamı Mehmed Efendi 

Toptancı -zâde Ali  

Hamal-zâde İbrahim  

Hamal-zâde Hacı Ömer 

Mukayyid      Başkâtib     Nâ’ib-i kadı     Hazâ-sakk  nâ’ibi  

651/65 

Sicil Numerosu: 56/746 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Salar Karyesi sâkinlerinden Sarıoğlu 

Mehmed bin İsmail medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘-i şerif-i enverde karye-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesânın ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hariye bint-i Mehmed 

muvâcehesinde ber-vech-i âtî da‘vâ eyledi müdde‘î-aleyhâ mezbûre Hariye ile 
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mukaddemâ zevciyet beynimizde kâ’im iken feraşından hâsıl ve mezbûre Hariye’nin 

batnında mütebeyyinü’l-halk hamli içün zevce-i mutallakam mezbûre Hariye’nin 

müracaatı üzerine vaz‘-ı haml edinceye değin gıyaben üzerime kıbel-i şer‘den şehri 

üç yüz guruş bin üç yüz otuz altı sene-i hicriyyesi şehr-i Recebü’l-müreccebin 

onuncu günü tarihli ve altı yüz üç numerolu hüccet-i şer‘iyye mucibince farz u takdir 

buyurulmuş ve meblağ-ı mefruz-ı mezkûru müdde‘î-aleyhâ mezbûreye daire-i icrâ 

ma‘rifetiyle mah-be-mah tesviye ve ifa eylemekde bulunmuş ise de müdde‘î-aleyhâ 

mezbûre Hariye on beş Eylül bin üç yüz otuz dört tarihinde vaz‘-ı haml iderek Arife 

namında bir kız çocuğu dünyaya getirmiş olmağla haml-i mevkuf içün nafaka-i 

mükaddere-i mezkûrenin katına hükm buyurulmak matlûbumdur didi lede’s-sual 

müdde‘î-aleyhâ mezbûre Hariye dahi cevabında müdde‘î-yi mezbûr Mehmed 

Ağa’nın da‘vâ-yı mezkûresini bi-tamamiha ikrar ve tasdik ile bi’ hakü’l-hazene hacr 

ü terbiyesinde  bulunan sadriye sagîre kızı Arife içün babası müdde‘î-yi mezbûr 

üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka farz u takdir buyurulmak matlûbumdur 

didikde müdde‘î-aleyhâ mezbûre Hariye’nin ikrâr u itirafı vechile haml-i mevkuf 

içün mukaddema mukadder olan nafaka-i mefruza üç yüz guruşun Arife’nin tevellüd 

tarihi olan on beş Eylül bin üç yüz otuz dört tarihinden itibaren katına ba‘de’l-hükm 

müdde‘î-yi mezbûr Mehmed sulbiye-i sagîre kızı mezbûre Arife’nin nafakası içün 

şehri iki yüz guruş vermeye razı olduğu beyan ve müdde‘î-aleyha mezbûre Hariye 

dahi sagîr içün şehri ol mikdar guruş nafakaya raziye olduğunu ve meblağ-ı mezbûr 

kadr-i ma‘rûf idüğünü her biri ityan eylemekle bi itiraz kadr-i ma‘rûf idüğü beyan 

olunan şehri iki yüz guruş sagîre-i mezbûre Arife’nin nafakası içün babası mezbûr 

Mehmed üzerine otuz Eylül bin üç yüz otuz dört tarihinden itibaren farz u takdir 

olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr sagîre-i mezbûre Arife’nin nafaka ve 

kisve baha ve levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve 

‘inde’z-zafer sagîre-i mezbûrenin babası müdde‘î-yi mezbûr Mehmed üzerine rücû‘a 

kıbel-i şer‘den müdde‘î-aleyha mezbûre Hariye’ye izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-rabi ve’l-ışrin min Zilhicceti’ş-Şerîfe li-seneti sitte ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhudü’l-hal ve mu‘arrif 

Hademe-i şer‘iyyeden Ömer Ağa 
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Ketebe-i şer‘iyyeden Ahmed Efendi 

Mukayyid      Başkâtib       Kadı 

651/66 

Sicil Numerosu: 56/747 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurasından Karaağaç Doğanlar karyesi 

sâkinlerinden Hacı Süleyman oğlu Ahmed bin Süleyman bin Ahmed medîne-i 

mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-imizde hala  hazrında iken 

tesviye-i umuruna kıbel-i şer‘den vasi-yi mansubesi olub karye-i mezkûrede sâkine 

ve zâtı Akmescid Mahallesinden Emin Efendi -zâde Mehmed Vasıf Efendi ibn 

Ahmed ve Hacı Cafer Mahallesinden Aşkar-zâde Abdurrahman Efendi nam 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Ayşe bint-i Osman hâzıratün bi’l-meclis olduğu 

halde zikri âtî müteveffânın terekesine bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı yedi 

mütehakkik ve kıbel-i şer‘den ………medîne-i mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi 

ibn Hacı Mehmed ………. mârü’z-zikr Karaağaç Doğanlar Karyesi ahâlîsinden 

babam Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed bin Mustafa’nın terekesi ma‘rifet-i şer‘le 

tahrîr ve defter-i kassâmı tanzîm edilerek terekeden hisse-i ırsiyyeme isâbet iden on 

dokuz bin dört yüz seksen yedi guruş vasi vâlidim hâzıre-i mezbûre ma‘rifetiyle 

Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm kılınmış ve el-yevm taht-ı istirbâ‘da bulunmuş ise de 

ben hâlen yirmi yaşını mütecâviz ‘âkil ve bâliğ bülûğuma rüşdüm munzamm olub 

bi’l-nefs umûrumu idâre ve i‘ânet-i vasiyyeden müstağnî olmamla ve malı muhâfaza 

husûsunda takayyüd iderek sana tebrizden müteveffa  bulunmamla sual olunub hisse-

i ırsiyyem olan ber-vech-i muharrer nukûd-ı mezkûreden keşfi tedbirle bana redd ü 

teslîme kıbel-i şer‘den vasî-yi mezbûre hâzır olduğu halde müdîr-i mûmâ-ileyhe 

tenbih olunacak matlûbumdur didi lede’s-su’âl vasî-yi mezbûre Ayşe oğlu müdde‘î-

yi mezbûrun tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî-yi mansûbesi olduğu ve pederi 

müteveffâ-yı mezbûrdan ber-vech-i muharrer hisse-i ırsiyyesi ma‘rifeti ile Eytâm 

Sandığı’na vaz‘ u teslîm kılındığı beyân ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi 

müdde‘î-yi mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden hisse-i ırsiyyesine 

isâbet iden ol mikdâr guruş nukûduna bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vâzı‘u’l-

yed bulunduğunu ikrâr u itirâf idüb lakin her biri müdde‘î-yi mezbûrun ber-vech-i 

muharrer ma‘adâ müdde‘âsını külliyen inkâr eylemeleriyle müdde‘î-yi mezbûr ber-
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vech-i muharrer ma‘adâ müdde‘âsıyla beyâna havâle olundukda karye-i mezkûre 

sâkinlerinden Hacı Mahmûd oğlu İbrâhîm bin Osmân bin Ali ve Hacı Mahmûd oğlu 

İsmail bin Halil bin Ali nâm kimesneleri li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr u ikâme 

iderek merkûmân tarafeyn muvâcehesinde münferiden istişhâd olunduklarında 

müdde‘î-yi mezbûre Hacı Süleyman oğlu Ahmed bin Süleyman bin Ahmed nâm 

kimesne hâlen yirmi yaşını mütecâviz ‘âkil ve bâliğ ve bülûğuna rüşdü munzam olub 

bi’l-nefs umûrunu idâre ve i‘ânet-i vasîden müstağnî olduğuna ve malını muhâfaza 

husûsunda takayyüd iderek sana tebrizden tevakki  ider bulunduğuna şâhidiz şehâdet 

dahi ideriz deyu her biri bi’l-muvâcehe ……….. şer‘î müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ 

edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına 

tatbîken evvelâ mensûb oldukları sâlifü’z-zikr Karaağaç Doğanlar Karyesi imamı 

Taşçı-zâde Salih Efendi ibn Ahmed bin Mustafa ve muhtârı hacı Süleymân oğlu Arif 

bin Süleyman bin Ahmed nâm kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu 

şâhidân-ı mezbûrân yine mensûb oldukları Karaağaç Doğanlar Karyesi ahâlîsinden 

Nasuh oğlu Hasan bin Hasan ve Boşnak oğlu Hamza bin Satılmış nâm 

kimesnelerden tarafeyn hâzır oldukları halde şâhidân-ı mezbûrân bi’l-muvâcehe 

‘alenen lede’t-tezkiyye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri iş‘âr u ihbâr olunmağın 

mûcibince müdde‘î-yi mezbûre Ahmedin rüşdüne ba‘de’l-hükmi alâ-mûcibi ikrârihi 

meblağ-ı müdde‘âye mezkûr on dokuz bin dört yüz seksen yedi guruş müdde‘î-yi 

mezbûr Ahmede redd ü teslîme vasî-yi mezbûre hâzır olduğu halde vâzı‘ü’l-yed 

bulunduğu müteveffâ-yı mezbûrun terekesine izâfeten müdîr-i mûmâ-ileyh hasan 

Efendi’ye kıbel-i şer‘den tenbîh olunduğu bâ-tescîl i‘lâm olundu fi’l-yevmi’s-sâlis 

‘aşere min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid      Başkâtib       Kadı 

651/67 

Sicil Numerosu: 57/748 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Voyvoda Mahallesi sâkinelerinden 

olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

Hanife bint-i Sâdık medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Hacı Cafer Mahallesi ahâlîsinden Derviş 

oğlu Mehmed Ali bin Mustafa mahzarında ber-vech-i âtî da‘vâ ve takrîr-i kelâm 
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eyledi yüz yirmi beş guruş mihr-i mü’eccel gayrı müteveffa tesmiyesiyle iş bu 

müdde-i aliyye hâzır-ı mezbûr Mehmed Ali zevc-i dâhilim olub dokuz Zilhicce bin 

üç yüz otuz altı târîhinde beni bâyinen tatlîk etmiş olduğundan merkûmun mütekarrir 

ve ma‘kûd-ı ‘aleyh alacağım olan mihr-i mü’eccel-i mezkûr ile çeyize müte‘allik 

malım olub merkûmun zimmetinde bulunan üç yüz guruş kıymetli bir yatak ve bir 

yorgan ve bir yastık dört yüz guruş kıymetli dört ‘aded köklü yastık ve bin iki yüz 

guruş üç ‘aded kuşâne ve elli dört guruş bir çift altın küpe ve elli dört guruş kıymetli 

bir altın yüzük ve dört yüz guruş hâne bedelinden nakd ve iki bin guruş kıymetli 

mücedded bir kilim ve iki bin guruş kıymetli iki çarşaf ve bin guruş kıymetli bir çift 

bakır güğüm ve dokuz yüz guruş kıymetli üç ‘aded gömlek ve beş yüz guruş kıymetli 

bir ‘aded küp ki cem‘an on bir bin beş yüz sekiz guruş kıymetli ber-vech-i muharrer 

merkûmun zimmetinde ve yedinde olmağla eşyâ-yı muharrere-i mezkûreleri ‘aynen 

bana teslîme kıbel-i şer‘den hükm olunmak ve merkûm Mehmed Ali ile zevciyyet 

beynimizde kâ’ime iken merkûmun feraşından  hâsıle ve benden mütevellide olub bi-

hakki’l-hidâne hucr ve terbiyesinde bulunan sulbiye sagîre kızı beş yaşında Hayriye 

ve bir yaşında  elif nafaka ve kisve bahaya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmağla 

sagîretân-ı mezbûretân …….. babası hâzır-ı mezbûr Mehmed Ali üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka farz u takdîr olunmak ve ‘iddet-i şer‘iyyenin inkızâsına 

değin hâzır-ı mezbûr üzerine kezâlik kadr-i ma‘rûf nafaka farz u takdîr buyurulmak 

matlûbumdur didi lede’s-su’âl müdde‘â-aleyh mezbûr Mehmed Ali dahi cevâbında 

müdde‘iyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vechile talâk-ı vâki‘i ve mihr-i mü’eccel-i 

mezkûr ol mikdâr guruş zimmetinde deyni olduğunu ve sagîretân-ı mezbûretân kendi 

feraşından hâsıla ve müdde‘iyye-i mezbûreden mütevellid sulbiye-i sagîre kızları 

idüğünü tâyi‘an ikrâr u itirâf idüb lakin müdde‘iyye-i mezbûrenin ber-vech-i 

muharrer ma‘adâ eşyâ hakkındaki müdde‘âsını külliyen inkâr eylemekle 

müdde‘iyye-i mezbûre ber-vech-i muharrer ma‘adâ eşyâ eşyâ müdde‘âsıyla beyâna 

havâle olundukda da‘vâ-yı mezkûresini bi’l-beyyine isbâtdan izhâr-ı acz iderek taleb 

tahlîf olduğunu beyân ve müdde‘â-aleyh mezbûr Mehmed Ali dahi icrâ-yı yemine 

hâzır olduğunu ityân eylemekle müdde‘î-aleyh mezbûr Mehmed Ali müdde‘iyye-i 

mezbûrenin mihr-i mü’eccelinden zimmetinde deyni olan yüz yirmi beş guruş huzûr-

ı şer‘de mezbûre Hanife’ye teslîm ve müdde‘iyye-i mezbûre dahi meblağ-ı mezbûru 

merkûmun yedinden tesellüm ve kabz ve kabûl eylemekle müdde‘â-aleyh mezbûr 
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Mehmed Ali eşyâ-yı müdde‘â bahadan dört ‘aded köklü yastık mevcûd olduğunu 

âhiren ikrâr u itiraf idüb müdde‘î-aleyh-i merkûmun ikrâr u itirafı mûcibince ber-

vech-i muharrer dört ‘aded köklü yastık müdde‘î-yi mezbûre Hanife’ye ‘aynen 

teslîme müdde‘â-aleyh mezbûr Mehmed Ali’ye ba‘de’t-tenbîh ma‘adâ eşyâyı 

müdde‘â bahada bir yatak ve bir yorgan ve bir yastık ve üç ‘aded kuşâne ve bir çift 

altın küpe ve bir altın yüzük dört yüz guruş nakd ve bir kilim ve iki çarşaf ve bir çift 

bakır güğüm ve üç gömlek ve beş ‘aded küp(?) yedinde ve zimmetinde olmadığına 

dâ’ir müdde‘â-aleyh mezbûr Mehmed Ali ba‘de’t-tahlîf-i şer‘î ber-vech-i muharrer 

ma‘adâ eşyâ-yı mezkûre müdde‘âsıyla müdde‘iyye-i mezbûre Hanife ve müdde‘â-

aleyh mezbûr  Mehmet ali bi’l-ebniyye  muarazada men‘ine ba‘de’l-hükm müdde‘â-

aleyh mezbûr Mehmed Ali müdde‘iyye-i mezbûrenin nafaka-i ‘iddeti içün şehrî yüz 

seksen guruş ve sulbiye-i sagîretân kızları mezbûretân Hayriye ve Elife’nin dahi 

nafakaları içün beherine şehrî yetmiş beşer guruşdan cem‘an yüz elli guruş mezbûre 

Hanife’nin târîhinden itibâren vermeye razı olduğunu beyân ve müdde‘iyye-i 

mezbûre dahi ber-vech-i muharrer şehrî ol mikdâr guruş nafakaya râziye olduğunu ve 

meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğünü her biri ityân eylemekle bil-itiraz kadr-i 

ma‘rûf idüğü beyân olunan ber-vech-i muharrer müdde‘iyye-i mezbûrenin nafaka-i 

‘iddeti içün şehrî yüz seksen guruş ve sagîretân-ı mezbûretândan beherine şehrî 

yetmiş beşer guruşdan cem‘an yüz elli guruş hâzır-ı mezbûr Mehmed Ali üzerine 

mürâca‘at târîhi olan yirmi iki Eylül bin üç yüz otuz dört târîhinden itibâren farz u 

takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrları beher şehr kendi ve sagîretân-ı 

mezbûretânın nafaka ve kisve baha ve levâzım-ı zarûriyyelerine harc u sarf ve lede’l-

hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer sagîretân-ı mezbûretânın babası ve zevc-i tâliki 

müdde‘â-aleyh hâzır-ı mezbûr Mehmed Ali üzerine rücû‘a kıbel-i şer‘den 

müdde‘iyye-i mezbûre Hanife’ye izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşere min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e 

ve elf 

Şuhûdu’l-hal  

Medli Mahallesi’nden Merdân oğlu Ömer bin Ahmed 

Hacı Cafer Mahallesi’nden Derviş oğlu Hafız Abdullah bin Mustafa 

Mukayyid      Başkâtib     Kadı 
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651/68 

Sicil Numerosu: 58/749 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla Bahşi Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât eden Evci-zâde Sadeddin Efendi ibn 

Mehmed Efendi’nin verâseti sulbiye-i kebîre kızları Feride ve Hanife Hanımlar ile 

sulbü kebîr oğulları Niyazi ve Abdullah ve İbrâhîm Efendiler munhasıre ba‘dehu ibn-

i kebîr-i mezbûr İbrâhîm dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma 

Hanım ibnetü Süleyman ile sulbü sagîr oğlu Mehmed’e munhasıre ve mes’ele-i 

mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye otuz iki sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden dörder sehmden cem‘an sekiz sehmi benât-ı mezbûrân Feride ve Hanife 

Hanımlara ve sekiz sehmden cem‘an on altı sehmi dahi ibnân-ı mezbûretân Abdullah 

ve Niyazi Efendilere ve bir sehmi mezbûr Fatma Hanım’a ve yedi sehmi ibn-i 

mezbûr Mehmed’e isâbeti nümâyân oldukdan sonra ………………………..tesviye-i 

umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbu ‘ammîsi mahalle-i 

mezkûre sâkinlerinden ibn-i kebîr-i mezbûr Niyazi Efendi medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî takrîr-i 

kelâm eyledi Vasî-yi mansûbu olduğum sagîr-i mezbûr Mehmed’in cedd ü mûresleri 

müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Sadeddin Efendi’nin mahalle-i mezkûrede kâ’in yemini 

Mızrak oğlu Serkis ve Ehakin oğlu Artin hâneleri yesârı Attar oğlu Ali ve Saylı oğlu 

Hacı Ahmed ve Arab Ali hâneleri arkası Hüseyin paşa oğlu Mehmed hâneleri 

cephesi tarîk-i ‘amm ile mahdûd bir bâb mülk-i menzil müteveffâ-yı evvel-i mezbûr 

Sadeddin Efendi’nin hayâtında ile’l-vefât müstakillen malı ve mülkü olub ba‘de-

vefâtihi menzil-i mahdûd-ı mezkûr verese-i muharrere-i mezkûresine mevrûs ve 

müntakil olmağla ber-vech-i muharrer menzil-i mezkûr müşrifü’l-harâb ve mâ’il-i 

inhidâm ve turâb olub ta‘mîr ve termîmine veresenin iktidarı olmamasından ta‘mîr 

idilmeyüb ifrâz u taksîm dahi kâbil olmamasından ve müştereken tasarrufları dahi 

hiçbir menfa‘t-i maksûdu hâsıl olamadığından ve vergi-yi senevîsi terâküm itmekde 

ve veresenin kesreti ve içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir 

sûretle intifâ‘ mümkin olamadığı cihetle verese-i kibârdan bintân-ı mezbûretân 

Feride ve Hanife ile ben hisse-i ırsiyyelerimizi vereseden ibn-i kebîr-i mezbûr 

Abdullah Efendi’ye meccânen hibe edeceğimizden ve mezbûre Fatma dahi hisse-i 

ırsiyyesine semen misli ile vereseden ibn-i ibnkebîr-i mezbûr Abdullah Efendi’ye 
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bey‘ ü ferâğ edeceğinden ol vechile sagîr-i mezbûr Mehmed’in hissesinin cüz’î ve 

kalîl olmasına binâ’en verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an vereseden mûmâ-ileyh 

Abdullah Efendi’ye bey‘ ü füruht idülmeyüb alâ-hâlihi ibkâ edildiği takdîrde 

mazarratdan ma‘adâ hiçbir menfa‘at te’mîn itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî 

mûcib olacağından binâenaleyh sagîr-i mezbûrun hisse-i ırsiyyesi verese-i kibârın 

hisseleriyle ma‘an bey‘ ü füruht ve esmân-ı hâsılası li-ecli’l-irbâ‘ Eytâm Sandığı’na 

vaz‘ u teslîmi sagîr-i mezbûr hakkında her vechile enfa‘a ve evlâ olmağla vech-i 

meşrûh üzere vasî-yi mansûbu bulunduğum sagîr-i mezbûr Mehmed’e izâfeten bana 

kıbel-i şer‘den bey‘a izin verilmek hasbe’l-vesâye matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûh 

vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ üç Kanunuevvel bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber ibrâz ile mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

müslimînin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve mütehakkik olmağın sagîr-i mezbûr Mehmed’in ber-vech-i muharrer 

menzil-i mezkûrdaki pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyesini verese-i kibârın 

hisseleriyle ma‘an bi’l-müzâyede ve gıbb-i inkıtâ‘ü’r-rağbe takarrur idecek semen 

misliyle âhire bey‘ ü ferâğa ve esmân-ı hâsılasını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm 

Sandığı’na vaz‘ u teslîmi vasî-yi mezbûr Niyazi Efendi’ye vech-i meşrûh üzere 

kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî 

min şehri Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Karaman Mahallesi’nden İmam oğlu Mustafa Efendi ibn Mehmed 

Molla Bahşi Mahallesi’nden Debbâğ oğlu Mehmed Ağa ibn Ali 

Mukayyid    Başkâtib        Kadı 

651/69 

Sicil Numerosu: 59/750 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Yahya Mahallesi ahâlîsinden 

ve Asâkir-i Şâhâne Karahisâr-ı Sâhib Bölüğü Kumandanı iken bundan mukaddem 

vefât iden Lök-zâde Mülâzım Ahmed Efendi ibn el-Hâc Osmân Efendi’nin sulbiye 

sagîre kızı Nuriye ve sulbü sagîr oğlu Enver’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 
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vasî-yi mensûbesi anaları müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i menkûha-i metrûkesi olub 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Fatma 

Hanım ibnetü Selahaddin medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sagîrân-ı mezbûrânın babaları müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhden mevrûs ve müntakil nukûduna bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı 

yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti rey olunan medîne-i mezkûre Eytâm 

Müdîri Hasan ibn el-Hâc Mehmed Efendi muvâcehesinde ber-vech-i âtî da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm eyledi bi-hakki’l-hidâne hucr ve taht-ı terbiyemde bulunan sagîrân-ı 

mezbûrân Nuriye ve Enver’in babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub li-ecli’l-

irbâ‘ Eytâm Sandığı’nda mevcûd altmış bir bin iki yüz ………..malı ve îrâdı 

olmayub ancak Hazîne-i Celîle’ce beherine şehrî ellişer guruşdan yüz guruş tahsîs 

kılınmış ise de meblağ-ı mezbûr ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla sagîrân-ı 

mezbûrânın nafakalarına kifâyet itmemekde olduğundan sagîrân-ı mezbûrânın Eytâm 

Sandığı’nda mevcûd nukûdundan kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr olunmak bi’l-

vesâye matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi vasî-yi mezbûre 

Fatma Hanım iddi‘âsı vechile sagîrân-ı mezbûrânın babaları müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhden mevrûs ol mikdâr guruş nukûduna bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı 

yedini ikrâr u itirâf idüb husûs-ı mazkûr hakkında îcâb-ı şer‘înin icrâsını taleb iderim 

didikde vasî-yi mezbûre Fatma Hanım ehl-i hibreye havâle olundukda medîne-i 

mezkûrenin medli Mahallesi’nden İsmail Efendi-zâde Ahmed Efendi ve Akmescid 

Mahallesi’nden Bekir Efendi-zâde Hacı Osmân Efendi ibn Bekir Efendi nâm 

kimesnelerden her biri meclis-i şer‘e hâzırân olub ayruca ayruca istişhâd 

olunduklarında sagîrân-ı mezbûrân anaları ve vasî-yi mansûbeleri Fatma Hanım 

nezdinde olub sagîrân-ı mezbûrânın Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz 

nukûdundan başka malları ve irâdı olmayub yalnız Hazîne-i Celîle’ce beherine şehrî 

ellişer guruşdan cem‘an yüz guruş tahsîs kılınmış ise de maişetleri sandık-ı 

mezkûrede mevcûd nukûda munhasıre bulunduğuna ve ahvâl-i hâzıre ile ta‘ayyüş ve 

telebbüs edebileceklerini ve meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğünü her biri makâm-

ı şehâdetde ihbâr eyleriz didiklerinde mezkûr erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde 

vukû‘ bulan ifâdeleri vechile kadr-i ma‘rûf idüğü beyân meblağ-ı mezkûr iki yüz 

guruş sagîrân-ı mezbûrân Nuriye ve Enver’in nafakaları içün farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr beher şehr Eytâm Sandığı’ndan ahz ile sagîrân-ı 
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mezbûrânın nafaka ve kisve bahalarına harc u sarfa ve lede’l-hâce istîdâneye ve 

‘inde’z-zafer sagîrân-ı mezbûrân Nuriye ve Enver’in Eytâm Sandığı’ndaki nukûd-ı 

mevcûdelerine mürâca‘ata ve müdde‘iyye vasî-yi mezbûre Fatma Hanım’a kıbel-i 

şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşere 

min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif  

Ketebe-i Şer‘iyyeden Ahmed Efendi 

Ketebe-i Şer‘iyyeden Hacı Osmân Efendi 

Mukayyid    Başkâtib       Kadı 

651/70 

Sicil Numerosu : 60/751 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Marulcu Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Kârgîr-zâde İbrâhîm Efendi ibn ………. Efendi’nin 

ibn ahmed efendinin sulbiye sagîre kızları Baise ve Naciye ve sulbü sagîr oğlu 

Ekrem’in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi 

mansûbeleri anaları olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hayriye Hanım ibnetü Abdil medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerif-i enverde sigâr-ı mezbûrûnun babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil nukûduna bi’l-emâne ve hasbe’l-

me’mûriyye vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti rey  olan medîne-i 

mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-

vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Sigâr-ı mezbûrûn Bâise ve Naciye ve Kerem bi-

hakki’l-hidâne hucr ve taht-ı terbiyemde iseler de sigâr-ı mezbûrûnun li-ecli’l-irbâ‘ 

ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’nda mevcûd on bin guruş nukûdundan ma‘adâ malları ve 

bir cihetden muhassas maaşları olmadığından sigâr-ı mezbûrûn nafaka ve levâzım-ı 

zarûriyeye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâclar olub Eytâm Sandığı’ndaki nukûd-ı 

mevcûdelerinden kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr olunmak matlûbumdur didikde 

müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında vasî-yi mezbûrenin iddi‘âsı 

vechile sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûr İbrâhîm terekesinden 

mevrûs ol mikdâr guruş nukûd-ı mevcûdelerine bi’l-emâne vaz‘-ı yedini ikrâr u itirâf 
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idüb husûs-ı mezkûr hakkında îcâb-ı şer‘înin icrâsını taleb iderim dimekle vasî-yi 

mezbûre ehl-i hibreye havâle olundukda medîne-i mezkûrenin da‘vâ vekîllerinden 

Koç-zâde Hacı Abdullah Efendi ibn Mahmûd ve Medli Mahallesi’nden Merdân oğlu 

Ömer bin Ahmed nâm kimesnelerden her biri meclis-i şer‘de hâzırân olub ayrıca 

ayrıca istişhâd olunduklarında sigâr-ı mezbûrûn Naciye ve bâise ve Ekrem’in Eytâm 

Sandığı’nda …….. ve mahfûz on bin guruş  on iki …….  maişetleri sandık-ı 

mezkûrda mevcûd nukûda munhasıre bulunduğuna ve ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr 

dolayısıyla sigâr-ı mezbûrûn beher şehr ancak üç yüz guruş ile ta‘ayyüş ve telebbüs 

edebileceklerini ve meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğünü makâm-ı şehâdetde ihbâr 

eyleriz didiklerinde erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde vukû‘ bulan ihbâr u ifâdeleri 

vechile kadr-ı ma‘rûf idüğü beyân olunan meblağ-ı mezkûr üç yüz guruş beher şehr 

sigâr-ı mezbûrûn Bâise ve Naciye ve Ekrem’in nafakaları içün farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr beher şehr Eytâm Sandığı’ndan ahz ile sigâr-ı 

mezbûrûnun nafaka ve kisve baha ve levâzım-ı zarûriyyeleriyle harc u sarfa ve 

lede’l-hâce istîdâneye ve ‘inde’z-zafer sigâr-ı mezbûrûnun nukûd-ı mevcûdelerine 

mürâca‘ata vasî-yi mezbûre Hayriye Hanım’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi ‘min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif  

Mezbûr Ömer Ağa 

Mezbûr Koç-zâde Hacı Abdullah Efendi 

Mukayyid       Başkâtib         Kadı 

651/71 

Sicil Numerosu: 61/752 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve netîceye rabtı içün cânib-i şerîf-i enverden bi’l-

iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallatından Zâviye 

Sultan Mahallesinde kâ’in Molla-zâde müteveffâ Asım Bey veresesinin mukîm 

bulunduğu konağa varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla 

‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken bundan 
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mukaddem vefât iden Molla-zâde Nûri Paşa ibn Ali Paşa’nın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkeleri Fatma ve Gülizar Hanımlar ve sulbü kebîr oğulları Ali Paşa 

ve Agâh Rüşdü ve Asım ve Süreyyâ Beyler ile sadriye-i kebîre kızı Zeyneb Hanım’a 

munhasıre ba‘dehu ibn-i kebîr-i mezbûr Rüşdü Bey dahi vefât idüb verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi diğer Zeyneb Hanım ibnetü Osmân Efendi ile sulbü kebîr oğlu 

Nazif Bey ve sulbü sagîr oğulları Cemâl ve Danyal Beyler ve sulbiye-i kebîre kızları 

Fahriye ve Huriye Hanımlar ve sulbü sagîre kızı Naciye Hanım’a munhasıre ba‘dehu 

ibn-i kebîr-i mezbûr Asım Bey dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Emine Hanım ibnetü Hayri Bey ile sulbiye-i kebîre kızı Nigâr ve sulbiye-i sagîre kızı 

Neyyir Hanımlar ve li-ebeveyn er karındaşları mûmâ-ileyhim Ali Paşa ve Hacı Agâh 

ve Süreyyâ Beyler ile li-ebeveyn kız karındaşı mûmâ-ileyhâ Zeyneb Hanım’a 

munhasıre mes’ele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ ş-şer‘iyye seksen üç bin yedi 

yüz yetmiş altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden beş bin iki yüz otuz altı sehmi 

zevce-i mezbûre Gülizar Hanım’a ve beş bin yetmiş üç sehmi bint-i kebîre-i mezbûre 

Zeyneb Hanım’a ve dört bin üç yüz on ikişer sehmden cem‘an sekiz bin altı yüz 

yirmi dört sehmi benât-ı kebîretân-ı mezbûretân Hüsnâver ve Refîka Hanımlara ve 

on bin yüz kırk altışar sehmden cem‘an otuz bin dört yüz otuz sekiz sehmi bünûn-ı 

mezbûrûn Ali Paşa ve Hacı Agâh ve Süreyyâ Beylere ve sekiz bin altı yüz yirmi 

dörder sehmden cem‘an on yedi bin iki yüz kırk sekiz sehmi benât-ı mezbûrân 

Mesrûr ve Besim Beylere ve bin yüz doksan yedi sehmi diğer zevce-i mezbûre 

Zeyneb Hanım’a ve dokuz yüz otuz birer sehmden cem‘an iki bin yedi yüz doksan üç 

sehmi benât-ı mezbûrât Fahriye ve Huriye ve Naciye Hanımlara ve bin sekiz yüz 

altmış ikişer sehmden beş bin seksen altı sehmi bünûn-ı mezbûrûn Nazif ve Cemâl ve 

Danyal Beylere ve bin yüz doksan yedi sehmi mezbûre Emine Hanım’a ve üç bin 

yüz doksan ikişer sehmden cem‘an altı bin üç yüz seksen dört sehmi mezbûretân 

Nigâr ve Neyyir Hanımlara isâbeti nümâyân oldukdan sonra verese-i muharrere-i 

mezbûreden bint-i sagîre-i mezbûre Neyyir Hanım’ın tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbesi anası olub menzil-i mezkûrda mukîme 

ve zâtı müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 

Asım Bey zevcesi Emine Hanım meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ber-vech-i âtî takrîr-i 

kelâm eyledi mûresimiz müteveffâ-yı evvel-i muşârun-ileyh Molla-zâde Nuri Paşa 

ibn Ali Paşa’nın hayâtında ile’l-vefât malı ve mülkü olub ba‘de vefâtihi verese-i 
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muharrere-i mezkûresine mevrûs ve müntakil Karahisâr-ı Sâhib’İn Köprübaşı nâm 

mahallinde kâ’in yemini Giridlioğlu Hüseyin Efendi yesârı Süzme-zâde Hacı Bekir 

arkası Latifoğlu Râşid Ağa veresesinin dükkânları cebhesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

sarf-ı mülk bir bâb dükkân………. ta‘mîr ve termîmine veresenin …………dahi 

kâbil olmamasından ve müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfaolamadığından ve 

‘at-i maksûd hâsıl olamadığından vergi-yi senevîsi terâküm itmekde olub veresenin 

içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin 

olamadığı cihetle verese-i kibârın ve diğer sigârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini 

müctemi‘an âhire bey‘ ü ferâğ etmiş olduklarından ol vechile sagîre-i mezbûrenin 

hissesinin cüz’î ve kalîl olmasına binâ’en verese-i kibârdan benim hisse-i ırsiyyem 

ile ma‘an âhire bey‘ ü füruht idilmeyüb alâ-hâlihi ibkâ edildiği takdîrde mazarratdan 

başka hiçbir menfa‘at te’mîn itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî mûcib 

olacağından binâenaleyh sagîre-i mezbûrenin hisse-i ırsiyyesi benim hisse-i ırsiyyem 

ile ma‘an âhire bey‘ ü füruht ve esmân-ı hâsılası li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm 

Sandığı’na vaz‘ u teslîmi sagîre-i mezbûre hakkında her vechile enfa‘a ve evlâ 

olmağla vech-i meşrûh üzere kıbel-i şer‘den bey‘a bana izin verilmek bi’l-vesâye 

matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûh vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü 

mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ dört Kanunuevvel bin üç yüz otuz 

dört târîhli bir kıta ilmühaber mündericatı ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer Müslimînin meclis-i mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile 

lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağın sagîre-i mezbûre Neyyir Hanım’ın 

ber-vech-i muharrer dükkân-ı mezkûrdaki pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyesi 

vereseden anası ve vasîsi hissesiyle ma‘an bi’l-müzâyede ve gıbb-i inkıtâ‘ü’r-rağbe 

takarrur idecek semen misliyle âhire bey‘ ü ferâğa ve esmân-ı hâsılasını li-ecli’l-irbâ‘ 

ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi vasî-yi mezbûre Emine Hanım’a vech-i 

meşrûh üzere kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâdis min şehri Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf  

Mu‘arrif ve Mümeyyiz 

Zâviye Sultan Mahallesi’nden Molla-zâde Mesrûr Bey 

Bu dahi Molla-zâde Fadıl Bey 

Mukayyid       Nâ’ib-i Kadı    Başkâtib     Hazâ-sakk nâ’ibi 
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İşbu sicilin iki yüz elli dördüncü sahifede mukayyed 

ve altı yüz yirmi dokuz numerolu kassâma zeyldir 

651/72 

Sicil Numerosu: 62/753 

Bin üç yüz otuz dört sene-i mâliyesi içün dükkân îcârı olub müste’cerinden 

tahsîl idilmekle hâmiş olunan 2750 guruş tahsîlât 

Yekûnü’t-tereke 

  guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

289guruş  

Sulhu’l-bâkî 

3460 ,15guruş 

Li’t-taksîmibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

    2,20guruş  Yol bahası 

187,20guruş  İdâre hâsılâtı 

 10       guruş  Kaydiye 

 89       guruş                      Resm-i kısmet 

Hisse-i zevce-i mezbûre Nimet 

432,21 guruş  

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr Ali 

504,24 guruş  

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr İsmail 

504 ,24guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Sıdıka 

252 ,12guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Fatma 

252 ,12guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Kâzım 

504,24 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mahmûd 

504 ,24guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Abdullah 

504,24 guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan para 

10 guruş 

 

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr üç bin 

dört yüz altmış guruş on beş paradan zevce-i mezbûre Nimet Hatun hisse-i ırsiyyesi 

olan ber-mûcib-i bâlâ dört yüz otuz iki guruş yirmi bir parasını ve bint-i kebîre-i 

mezbûre Sıdıka ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan iki yüz elli iki on iki parasını 

her biri bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz ahz u kabz etdikleri gibi sigâr-ı mezbûr 

ile gâ’ibân-ı mezbûrân Ali ve İsmail’in hisse-i 504,25 guruş on iki paraları li-ecli’l-

irbâ‘ ve’l-hıfz‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi 

bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye tesellüm u kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed 
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Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi Fî 16 Kânûnuevvel 

sene 334 

Mukayyid     Başkâtib     Kadı 

651/73 

Sicil Numerosu: 63/754 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Marulcu Mahallesi ahâlîsinden ve 

Asâkir-i Şâhâne efrâdından iken bundan akdem Dersaâdet’te Selimiye Hastanesi’nde 

vefât eylediği mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesi tarafından ihbâr edilen Kalaycı 

oğlu Hacı apil bin İzzet bin Hacı Ahmed Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Şerife bint-i Ahmed ve vâlidesi Havva bint-i İbrâhîm ile sulbiye sagîre kızı 

Fatma ve sulbü sagîr oğulları Osmân ve İbrâhîm ve Hacı Apil’e munhasıre ba‘dehu 

ümm-i mezbûre Havva dahi vefât idüb verâseti sulbiye-i kebîre kızı Hace Münîre ve 

sulbü kebîr oğulları Bekir ve meslek-i celîl-i askerîde bulunan Ahmed’e munhasıre 

ve müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hacı Apilin bi’l-cümle emvâl-ı menkûle ve gayrı 

menkûlesi li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Bekir ile alâ-vechi’l-munâsafe müşterek 

olduğu mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Evci-zâde Hacı Süleyman bin Hacı İsmail 

Efendi ve Marulcuoğlu Hüseyin bin Arif ve Sundu-zâde Hacı Ahmed Ağa ve Keçeci 

esnafından Kandiloğlu Ömer bin Hacı Ahmed ve Kavasoğlu İsmail bin Mahmed ve 

Yusuf Hoca-zâde Halil bin Yusuf ve Sarık(?) Karyesi ahâlîsinden Arîkoğlu Hacı 

Osmân ve Dumanoğlu Hüseyin Çavuş nâm kimesnelerin bi’l-ihbâr şehâdetleriyle 

tahakkuk ve tebeyyün ve hakîkat-ı hâl dahi bu merkezde idüğü lede’ş-şer‘i’l-enver 

nümâyân olmağla mes’ele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye sekiz yüz 

kırk sehmden olub sihâm-ı mezkûreden yüz beş sehmi zevce-i mezkûre Şerife’ye ve 

seksen beş sehmi bint-i mezbûre Fatma’ya ve yüz yetmişer sehmden cem‘an beş yüz 

on sehmi, bünûn-ı mezbûrûn Osmân ve İbrâhîm ve Hacı Apilin ve yirmi sekiz sehmi 

mezbûre Hace Münîre’ye ve elli altışar sehmden cem‘an yüz on iki sehmi mezbûrân 

Bekir ve Ahmed’e isâbet etmekle vereseden sigâr-ı mezbûrûn Fatma ve Osmân ve 

İbrâhîm ve Hacı Apilin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlideleri mezbûre Şerife ve ibn-i kebîr-i mezbûr 

Bekir’in bi’l-isâle ve bi’l-vesâye taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm 

Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-
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müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen 

müteveffâ-yı mezbûr ile şerîki mezbûr Bekir’in terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’s-tâsi‘ ‘aşere min Zilka‘deti’ş-Şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn 

ve selâse-mi’e ve elf 

Ot yastık  

(3) 150 guruş 

Def‘a ot yastık 

(3) 150 guruş 

Kıl palaz  

(1) 300 guruş 

Hurde kıl kilim  

(1) 100 guruş 

Kırmızı saçaklı kilim  

(1) 1000 guruş 

Kilim seccâde  

(1) 300 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(2) 3000 guruş 

Halı heybe  

(1) 300 guruş 

Kebîr halı seccâde  

(1) 600 guruş 

Def‘a kilim  

(2) 3000 guruş 

İç memlû döşek  

1000 guruş 

Halı kırıntısı şilte  

(1) 150 guruş 

Tepsi  

(1) 120 guruş 

Tencere  

(1) 100 guruş 

Kuşâne  

(1) 60 guruş 

Def‘a kuşâne  

(1) 80 guruş 

Şorba tası   

(1) 40 guruş 

Tepsi  

(1) 200 guruş 

İki kuplu dığan  

(1) 250 guruş 

Leğen  

(1) 120 guruş 

Hurde su güğümü çift  

(1) 1000 guruş 

Def‘a su güğümü tek  

(1) 350 guruş 

Cedid halı heybe  

(1) 300 guruş  

nuhas kazgan 

 (1) 1700 guruş 

Defa kazgan  

(1) 900 guruş 

Karyola  

(1) 1100 guruş 

Sofra  

(1) 36 guruş 

Defa karyola  

(1) 1000 guruş 

Defa sofra 

 (1) 201 guruş 

Ağzı kapaklı sahan 

(5) şorba tası (1) 750  

Nuhas kazgan 

 (1) 1921 guruş 

Tepsi  

(1) 265 guruş 

Defa tepsi  

(1) 132 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane 

 (1) 360 guruş 

Sahan (1) mertebani (1) 128 
guruş 

Sahan (1) şorba tası (1) 110 
guruş 

Leğen maa ibrik 

 (1) 491 guruş 

Ot ma‘kad  

(3) 410 guruş 

Ağzı kapaklı sahan 

 (5) 421 guruş 

Kebir mertebani  

(1) 341 guruş 

Abdest ibriği 

 (1) 100 guruş 

Yol bakracı 

 (1) 450 guruş 



 192 

Sefertası  

(1) 400 guruş 

Nuhas sini  

(1) 500 guruş 

Mertebani  

(1) 211 guruş 

Kebir halı seccade  

(1) 1125 guruş 

Ma‘kad halısı çift 

 (1) 1800 guruş 

Nuhas mangal  

(1) 350 guruş 

Nuhas semaver 

 (1) 800 guruş 

Şamdan  

(1) 30 guruş 

Halı seccade çift 

 (1) 3150 guruş 

Defa halı seccade  

(1) 900 guruş 

Müstamel kırmızı kepçe (2) 
305 guruş 

Cedid kilim  

(1) 1480 guruş 

İç memlu şilte 

 (5) 671 guruş 

Halı seccade 

 (1) 1220 guruş 

Cedid kilim  

(1) 1500 guruş 

Sagir güğüm 

 (1) 230 guruş 

Kazgan  

(1) 1512 guruş 

Tabak (1) tabla sini (1) menteş 
(1) 60 guruş 

Halı seccade 

 (1) 655 guruş 

Bakraç 

 (1) 480 guruş 

Ağzı kapaklı kazgan eniği 

(1) 1467 guruş 

Keçe  

(1) 200 guruş 

Halı heybe 

 (1) 250 guruş 

Sandalye 

 (2) 165 guruş 

Halı seccade  

(1) 1200 guruş 

Nargile   

(1) 16 guruş 

Nuhas mangal 

 (1) 300 guruş 

Keçeci kirişi deste 

 (130) [fi 30] 1830 guruş 

Yay (3) tokmak (3) kavas (4) 
500 guruş 

Kalıp (1) kalıbdaş (1) 

 255 guruş 

Yün (20)  

[dirhem 100] 1660 guruş 

Tabla mangal 

 (1) 20 guruş 

Ocak güğümü 

 (1) 180 guruş 

Çekmece 

 (1) 55 guruş 

Boz yün 

 (3) 266 guruş 

 Kariz keçe (120) 

 [fi 125] 15000 guruş 

Boz kepenek 

 (15) [fi 220] 4400 guruş 

Yek  

(1) 100 guruş 

Beyaz yün  

(40) [fi 82] 3180 guruş 

Talis balya  

(30) 2250 guruş 

Kariz keçe 

(116) 14500 guruş 

Kuzulu koyun res  

(10) [fi 1020] 10200 guruş 

Koç 

 (1) 1020 guruş 

Kancık şişek 

 (4) [fi 1020] 4080 guruş 

Oğlaklı keçi 

 (2) [fi 1020] 2040 guruş 

Erkek cebiş  

(1) 1020 guruş 

Kuzulu koyun res  

(10) [fi 1020] 10200 guruş 

Koç 

 (1) 1020 guruş 



 193 

Kancık şişek res  

(4) [fi 1020] 4080 guruş 

Oğlaklı keçi res  

(1) 1020 guruş  

Erkek cebiş   

(1) 1020 guruş 

Defa oğlaklı keçi  

(1) 1020 guruş 

Buzağılı inek  

(1) 4900 guruş 

Defa danalı  inek  

(1) 6200 guruş 

….. hayvan bedeli Bekir Çavuş 
yediyle 550 guruş 

Amine  ve ticaretten olub 
Hasan Çavuş yediyle 2630  

Mizan  maa dirhem 

 (1) 40 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

 143185 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

2329 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

140856 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

183,20 guruş   dellaliye 

85,20 guruş             yol baha maa varaka 

1260 guruş             İneklerini Tazlar karyesinden getirmek 

                               içün çoban ücreti ile keçe mağazası kirası 

800 guruş               Sarık karyesinde olan ağnamını tahrir  

                               içün hayvan kirası              

70428 guruş şerik Bekir hissesi 70428 guruş li’t-taksimi beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbure Şerife 

8803,20 guruş  

Hisse-i bint-i sagire-i mezbure Fatma 

7126 ,25guruş  

 Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Osman 
14253,11guruş  

 Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr İbrahim  
14253,11guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Apil 

1425,11 guruş  

Hisse-i mezbûre Hacı Münire 

2347,24guruş  

Hisse-i  mezbûrBekir 

4695,8 guruş 

 Hisse-i  gâ’ib-i mezbûr Ahmet 

4695,18 guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan para 20 guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yetmiş 

dört bin yirmi sekiz guruşdan zevce-i mezbûre Şerife ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan sekiz bin sekiz yüz üç guruş yirmi parasını ve mezbûre Hace Münîre 

ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan iki bin üç yüz kırk yedi guruş yirmi dört 

parasını ve ve mezbûr Bekir ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan dört bin altı yüz 

doksan beş guruş sekiz parasını her biri her biri bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz 

ahz u kabz etdikleri gibi sigâr-ı mezbûrûn Fatma ve Osmân ve İbrâhîm ve Hacı Aptil 

ve gâ’ib Ahmed hisseleri olan elli dört bin beş yüz seksen bir guruş on sekiz paraları 

li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-hıfz fî 21 Kânûnuevvel sene 334 târîh ve 198 numerolu makbûz 

mukâbilinde Eytâm Müdîri Hasan Efendi Hasan Efendi’ye teslîm ol dahi bi’l-emâne 
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ve hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin 

vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi fî 17 Kânûnuevvel sene 334 

Mukayyid       Başkâtib        Kadı 

651/74 

Sicil Numerosu: 65/755 

Karahisâr-ı Sâhib’in İscehisâr karyesi sâkinlerinden iken bundan yirmi gün 

mukaddem vefât iden Hacı Osmân oğlu Ali Osmân bin Ahmed’in verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Mustafa ile sulbü kebîr oğlu Mehmed ve diğer 

sulbü kebîr oğlu olub ‘askerde bulunan Ahmed ile sulbiye kebîre kızları Raziye ve 

Ayşe’ye munhasıre deyu vereseden ibn-i kebîr-i mezbûr mecl-si şer‘de takrîr ve 

karye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ sekiz Kânûnuevvel bin üç yüz otuz 

dört târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş 

ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri karye-i mezkûre ahâlîsinden 

ve mevsûkü’l-kelim zevâtdan İsa Hocaoğlu Hüseyin Efendi ibn Ahmed ve 

Gümüşoğlu Ali ibn İbrâhîm ve Delibaş oğlu İsmail bin Mustafa nâm kimesnelerin 

meclis-i şer‘de vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘il-enver zâhir ve mütehakkik 

bulunmuş olmağla bu suretde mesele-i mirasları bi-hükmi’l-farîzat’i’ ş-şer‘iyye kırk 

sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden altı sehmi zevce-i mezbûreye ve on dörder 

sehmden ceman yirmi sekiz sehmi ibnan-ı mukirr-i mezbûr ile gâ’ib-i mezbûra ve 

yedişer sehmden ceman on dört sehmi dahi benat-ı mezbûretân isâbeti iktizâ etmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Rebiulâlâ li-seneti 

seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid       Başkâtib      Kadı  

651/75 

Sicil Numerosu: 65/756 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Eyyub Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan bir sene mukaddem vefât iden Karadeli oğlu Süleyman 

bin İsmail’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Nazike bint-i Abdullah ile sulbiye 

kebîre kızı Zehra ve sulbu kebîr oğulları Mehmed Kamil’e munhasıredir deyu 

verese-i mezkûreden olub zatı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 
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tarifleriyle mu‘arrefe bint-i kebîre-i mezbûre Zehra meclis-i şer‘de takrîr mahalle-i 

mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ bir Kânûnuevvel bin üç yüz otuz dört târîhli 

bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i 

mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri medine-i mezkûrenin Hacı Eyyub 

mahallesi ahâlîsinden ve mevsûkü’l-kelim zevâtdan Mısri İmami-zâde Osman Efendi 

ibn Ahmed Efendi ve Boyacı-zâde Apil Ağa ibn İsmail ve Ali Ağa oğlu İbrahim nam 

zevatın meclis-i şer‘de vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘il-enver zâhir ve mütehakkik 

bulunmuş olmağın bu suretde mesele-i mirasları bihükmi’l-farîzat’i’ ş-şer‘iyye kırk 

sehmden olub sihâm-ı mezbûreden beş sehmi zevce-i mezbûreye ve yedi sehmi 

mukirre-i mezbûreye ve on dörder sehmden ceman yirmi sekiz sehmi ibnan-ı 

mezbûrana isâbeti iktizâ etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi 

min şehr-i Rebiulula li-seneti seba ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid      Başkâtib      Kadı  

 

651/76 

Sicil Numerosu: 66/757 

Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i 

Aliye’nin Ermeni milletinden iken bundan beş sene mukaddem vefât iden Bursalı 

oğlu Hacı Agob veledi Mikail’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Mironik 

veledi Kigorok ile sulbiye kebîre kızı Haykuhi ve sulbu kebîr oğulları Mikail ve 

Liyonid nam kimesnelere munhasıre olduğu vereseden zevce-i mezbûre ve zatı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân tarifleriyle Mironik meclis-i şer‘de takrîr 

medine-i mezkûrenin Kubbeli mahallesi heyet-i ihtiyâriyyesinden on bir 

Kânûnuevvel bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı 

takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her 

biri medine-i mezkûrenin Mecidiye mahallesinden Katban Ohannes veledi Ağya ve 

Hacı Murad mahallesinden Çıkrıkçı oğlu Artin veledi Sarkis ve Sob-Toros 

mahallesinden Sarrafoğlu Kigorok veledi Ohannes nam kimesnelerin meclis-i şer‘de 

alâ-tariki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘il-enver zâhir ve nümâyân 

olmağla bu suretde mesele-i mirasları bihükmi’l-farîzat’i’ ş-şer‘iyye kırk sehmden 

olub sihâm-ı mezkûreden beş sehmi mukirre-i mezbûreye ve yedi sehmi bint-i 
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mezbûreye ve on dörder sehmden ceman yirmi sekiz sehmi ibnan-ı merkûmana 

isâbet etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi aşere min şehr-i 

Rebiulula li-seneti seba ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid     Başkâtib          Kadı  

651/77 

Sicil Numerosu: 66/758 

‘An-asl Burdurlu Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesinde sakin beş 

yüz on beş numerolu piyade bölük kumandan ve Kangal Birinci Asayiş 

Müfrezesi’nde müstahdem iken fi 18 Eylül bin üç yüz otuz dört tarihinde vefât ettiği 

Kangal kazası kadılığından fi 25 Eylül sene üç yüz otuz dört ve doksan yedi 

numerolu ve 68 tahrîratında bildirilen mülâzım-ı evvel Kametçi-zâde Hafız Ali 

Efendi ibn İsmail bin Abdullah’ın verâseti sulbu kebîr oğlu Mehmed Ali Efendi’yle 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Saliha Hanım ibnetü Ali’ye munhasıre ba‘dehu zevce-i 

mezbûre Saliha Hanım dahi bila-veled vefât idüb Beytü’l-Mâl’a munhasıre olduğu 

bi’l-beyyine sabit ve sübut ve verâsetine hükm-i şer‘i lâhik olmağla mesele-i 

mirasları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye sekiz sehmden olub sihâm-ı mezbûreden yedi 

sehmi ibn-i kebîr-i mezbûr Mehmed Ali’ye ve bir sehmi dahi Beytü’l-Mâl-ı 

Müslimine isâbet etmekle mahkeme-i şer‘iyyenin taleb ve ma‘rifeti ve Eytâm Müdiri 

ile Beytü’l-Mâl me’mûru vekîlinin huzûruyla tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı evvel-i 

mezbûr Hafız Ali Efendi’nin terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’s-sadis min şehr-i Rebiulula li-seneti seba ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Cedid yastık (8) yüzsüz yastık 
(1) 454,20 guruş  

Çinko leğen  

(1) 30 guruş 

Baş yastık  

(3) 129 guruş 

Yorgan 

 (1) 1000 guruş  

Defa yorgan  

(1) 1405 guruş 

İç memlu döşek  

(1) 980 guruş 

Çaput kilim  

(1) 108 guruş 

Sırdallı kilim  

(1) 2300 guruş 

Müstamel halı seccade  

(1) 960 guruş 

Beyazlı kebîr halı seccade (1) 
1405 guruş 

Defa halı seccade  Ma‘kad halısı  
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(1) 1255 guruş 2600 guruş 

Kebîr ma‘kad halısı  

(1) 3005 guruş 

Defa beyazlı kebîr halı seccade 
(1) 1040 guruş 

Müstamel saçaklı kilim (1) 
1415 guruş 

Cedid zeyli kilim  

(1) 1000 guruş 

Halı seccade çift  

(1) 6000 guruş 

Kebîr halı seccade  

(1) 1950 guruş 

Müstamel kebîr kilim  

(1) 3750 guruş  

Su güğümü çift  

(1) 305 guruş 

Kaput 

 (1) 500 guruş 

Ma‘kad üstü (1) basma parça 
(1) 205 guruş 

Halı seccade (1) 525 guruş Değirmi ayna 130 guruş 

Döşek üstü 

 (1) 550 guruş 

İç donu (4) fanila (1) 

 381 guruş 

Müstamel ceket  

(1) 260 guruş 

Tente ma‘kad üstü (2) yastık 
yüzü (3) 162 guruş 

Ma‘kad üstü 

 (2) 266 guruş 

Yastık yüzü  

(3) 320 guruş 

Pencere perdesi  

(6) 311 guruş 

Bir mikdar pamuk maa 

 basma 52 guruş 

barda iç donu  

(1) 250 guruş 

Donluk bez (1) iç donu (3)  

405 guruş 

Kürklü yelek (1) bel 

 entarisi (1) 235 guruş 

Beyaz entari 

 (1) 116 guruş 

Sandık (1) 600 guruş Köşe yastığı (3) 106 guruş Leğen (1) 215 guruş 

Hamam tası 

 (1) 81 guruş 

Ağzı kapaklı sahan  

(4) 551 guruş 

Kapaklı kuşane (2) tas (1) 370 
guruş 

Kapak   (4) çinko (2) mertebani 
(2) su tası (1) kahve yedeği (1)  

280 guruş 

Hurde sandık  

(1) 30 guruş 

Urgan  

(2) 80 guruş 

Sim köstek  

(1) 135 guruş 

Hurde çekmece (1) hurde tarak 
(1) 31 guruş 

Panayır 

(10) [fi 72] 725 guruş 

Soba maa boru  

(1) 480 guruş 

Haşhaş şinik  

(3) 865 guruş 

Bir mikdar hamur aşı  

116 guruş 

Bir mikdar nane gurusu  

27 guruş 

Çaput kilim 

 (1) 243 guruş 

Bir mikdar fasulye  

400 guruş 

Sofra (1) 81 guruş Elek (2) 80 guruş Zenbil (1) 30 guruş 

Hasır (2) 40 guruş Çinko kase (1) 15 guruş Kapı perdesi (1) 177 guruş 

Bir mikdar zeytinyağı 80 guruş Defa bir mikdar zeytinyağı 80 
guruş 

Çaput kilim (1) 78 guruş 
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Saat 

 (1) 105 guruş 

Sirke 

 17 guruş 

Demlik (1)çinko(1) zenbil (1) 
vesaire 100 guruş 

Bir mikdar gazyağı maa teneke 
550 guruş 

Bir mikdar haşhaş yağı ve bir 
mikdar tuz 45 guruş 

Elbise askısı  

(2) 70 guruş 

Futa (1) şişe (1) kepçe(1) 38 
guruş 

Çinko altı  

56 guruş 

Sofra yaygısı  

(1) 110 guruş 

Ma‘kad üstü 

 (1) 271 guruş 

Nühas  sagîr sahan 

 (2) 40 guruş 

Sagîr seccade (1) sagîr minder 
(1) 101 guruş 

Battaniye  

(1) 130 guruş 

Çinko tepsi  

(1) 40 guruş 

Şit Derununda hırdavat  

25 guruş 

Tepsi  

(1) 285 guruş 

Nühas Tencere  

(2) 335 guruş 

Peştamal (2) havlu (1)  

375 guruş 

Gazocağı (1) 65 guruş Kahve fincanı ve hırdavat 101 
guruş 

Kahve tepsi (3) 55 guruş 

Tarak  

(2) 32 guruş 

Hınta bir parça  

575 guruş 

Müstamel yorgan  

(1) 1001 guruş 

Zevcesi Saliha Hanım terekesinden red olunub zammı lazım gelen altun akçe 2000 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

48277,20 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

285 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

47992,20 guruş  

li’t-taksîm-ibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

25 guruş  yol baha 

10 guruş  varaka 

250 guruş eşyasını çarşıya nakl içün 

 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Mehmed Ali Efendi  

41993 guruş 20 para 

Hisse-i Beytü’l-Mâl 

5999 guruş 

Sernâme-i defterde murakkam sulhü’l-bâkî meblağ- mezkûr kırk yedi bin 

dokuz yüz doksan iki guruş yirmi paradan ibn-i kebîr-i mezbûr Mehmed Ali Efendi 

ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan kırk bir bin dokuz yüz doksan üç guruş yirmi 

parasını bi’l-isale ve bi’l-verase bâ-makbûz ahz u kabz idüb Beytü’l-Mâl’a aid ve 

râci‘ olan ber-mûcib-i bâlâ beş bin dokuz yüz doksan dokuz guruş fi 25 Kanunuevvel 

sene 334 ve 1809 numero sandık makbuzu mukabilinde Beytü’l-Mâl sandığına 



 199 

teslim olunduğu tereke kâtibi Ahmet Efendinin inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi Fi 22 Kanunuevvel sene 1334 

Mukayyid      Başkâtib       Kadı   

Numero 1720 inas  fi 15 Cumadelahire sene 336 tarihli ve 686 sicil numerolu 

nafaka cemiyetine hâmişdir  

651/78 

Sicil Numerosu: 68/759 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Alioğlu Mahallesi 

ahalisinden iken bundan akdem vefât iden Nalid Hacı Ali Mehmed bin Hacı Ali’nin 

sulbiye-i sagîre kızı Fatma ve sulbu sagîre oğlu Kazım’ın tesviye-i umuruna kıbel-i 

şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansubeleri Hacı Eyyub mahallesinde sakine ve 

zatı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân tarifleriyle mu‘arrefe sagîran-ı 

mezbûranın anaları Nimet Hatun ibnetü Abdullah medine-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde makud meclis-i şer‘-i şerif-i enverde Medine-i mezbûre Eytâm Müdiri 

Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

eyledi zevcim müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in hin-i vefâtında terekesi ma‘rifet-i 

şer‘ ile tahrîr ve bi’l-müzâyede bey ve füruht edilerek esman-ı hasılası defter-i 

kassâma derc ve beyne’l-verese tevzi‘ ve taksîm edilmiş olduğundan fi           sene 

334 tarihli ve altı yüz yirmi dokuz numerolu müseccel kassâm-ı şer‘de batnımda 

mütebeyyinü’l-halk muallem olmağla haml-i mevkûf-ı zükur itibarıyla hisse-i 

ırsiyyesi tefrik ve Eytâm Sandığında hıfz olunmakda ise de ahiren vaz‘-ı haml ederek 

veled-i zükur tevellüd ve Abdullah ismiyle tevsim edilen Abdullah diğer karındaşları 

misüllü nafaka ve kisve bahaya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olduğundan ibn-i sagîr-i 

mezbûr Abdullah içün kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka farz ve takdir buyurulmak 

bi’l-vesâye matlûbumdur didi lede’s-sual müdir-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi 

cevâbında mukaddemâ defter-i kassâmın tanzîminde haml mevkuf olub ahiren 

dünyaya gelen ibn-i sagîr-i mezbûr Abdullah’ın babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrus iki bin yüz yetmiş beş guruş nukûd-ı mevcûdesine bi’l-emâne ve hasbe’l-

me’mûriyye vâzi‘ü’l-yed bulunduğunu ikrâr ve itiraf idüb ibn-i sagîr-i mezbûr için 

diğer er karındaşları misüllü şehri otuz guruş nafaka hâricen alacakları bedel-i îcâra 

zamîmeten farz ve takdir ve icab-ı şer‘inin ifası matlûbumdur didikde vasî-yi 
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mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vakia mutabık ve nefsü’l-emre muvafık idüğü ve 

meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğü zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer 

kesânın alâ-tariki’ş-şehâde ihbârlarıyla zâhir ve nümâyân olmağın ol vechile ibn-i 

sagîr-i mezbûr Abdullah içün diğer er karındaşları misüllü hâricen alacakları dükkan 

ve kahvehane îcârlarına zamimeten şehri otuz guruş nafaka farz ve takdir olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahasına 

harc ve sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde’z-zafer sagîr-i mezbûrun Eytâm 

Sandığı’nda mevcûd nukûduna müracaata vasî-yi mezbûre Nimet Hatun’a kıbel-i 

şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min 

şehr-i Rebiulula li-seneti seba ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Ma‘rûf ve mümeyyiz  

Kahil mahallesinden Fazlı -zâde Ahmed Efendi ibn Süleyman Efendi 

ve Hacı Nuh mahallesinden Conkarlı oğlu Hasan bin Musa 

Mukayyid     Başkâtib     Kadı  

Fi 21 Şaban sene 334 tarih ve (76) sicil numerolu nafaka cemiyetine hâmişdir 

651/79 

Sicil Numerosu: 68/760 

Vasî-yi mezbûre ve zatı ta‘rif-i şer‘i ile mu‘arrefe Fatıma Hanım meclis-i 

şer‘de Eytâm Müdiri Hasan Efendi ibn el Hac Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-

i âtî takrîr-i kelâm eyledi ba hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansubeleri olduğum Nuriye ve 

Cevdet’in nafakaları yirmi bir Şaban bin üç yüz otuz dört tarihli ve iki yüz yetmiş altı 

sicil numerolu hüccet-i şer‘iyye mucibince iki yüz guruş farz ve takdir buyurulmuş 

ve meblağ-ı mefrâz-ı mezkûru Eytâm Sandığından ahz ile nafakalarına sarf etmekte 

bulunmuş isem de ahvâl-i hâzıra ve alâ-yı es‘âr dolayısıyla meblağ-ı mefruz-ı 

mezkûr nafakalarına kifâyet etmemekde olduğuna ve sagîran-ı mezbûranın başka bir 

guna mâlları ve iradı olmamağla Eytâm Sandığındaki nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-

mâl ve nemâlarından tezyid suretiyle kadr-i ma‘rûf nafakanın farz ve takdir 

buyurulması bi’l-vesâyet matlûbumdur dedikde mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi 

cevabında vasî-yi mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vechile sagîran-ı mezbûranın babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrus ve mütebaki sekiz bin iki yüz doksan dokuz guruş 
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nukûd-ı mevcûdlarına bi’l-emâne ve vaz‘-ı yedini ikrâr ve itiraf idüb muktezâ-yı 

şer‘inin ifası matlûbumdur dimekle husûs-ı mezkûr hakkında ehl-i hibre olarak 

meclis-i şer‘e ihzâr ihzâr ve ikâme olunan Hamidiye mahallesinden Siyâhî-zâde Hacı 

Mehmed Efendi ibn el-Hâc Süleymân Efendi ve Yukarıpazar Mahallesi’nden da‘vâ 

vekîli Server Efendi ibn Ömer Efendi nâm kimesneler ayruca iştihâd olunduklarında 

sagîrân-ı mezbûrân Nuri’ye ve Cevdet anası ve vasîleri mezbûr Fatma Hanım 

nezdinde olub sagîrân-ı mezbûrânın Eytâm Sandığı’nda mahfûz ve mevcûd 

nukûdundan başka malları olmayub ma‘aşları sandık-ı mezkûrda mevcûd nukûda 

munhasıre olduğuna ve sagîrân-ı mezbûrâna mukaddemâ muktedir olan iki yüz guruş 

nafakalarına kifâyet etmemekde olduğuna ve ahvâl-i hâzıra ve i‘lâ-yı es‘âr 

dolayısıyla sagîrân-ı mezbûrân beher şehr nafaka-i mukadderelerine şehrî iki yüz 

guruş zam ve tezyîd ile ancak şehrî dört yüz guruş ile ta‘ayyüş ve telebbüs 

edebileceklerini ve meblağ-ı mezbûr kadar ma‘rûf idüğünü makâm-ı şehâdetde ihbâr 

eyleriz dediklerinde mezkûr erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde vukû‘ bulan 

ifâdeleri vechile nafaka-i mukaddere-i mezkûreden iki yüz guruşa beher şehri iki yüz 

guruş zam ve tezyîd sûretiyle şehrî dört yüz guruşa iblâğ eyleyerek kadr-i ma‘rûf 

idüğü beyân olunan meblağ-ı mezkûr dört yüz guruş beher şehr sagîrân-ı mezbûrânın 

nafakası içün farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr Eytâm 

Sandığı’ndan ahz ile sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve bahalarına harc u sarfa 

lede’l-hâce istîdâne ve ‘inde’z-zafer sagîrân-ı mezbûrânın nukûd-ı mevcûdelerine 

müracaata vasî-yi mezbûre Fatma Hanım’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-gurre min şehri Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn 

ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif  

Akmescit Mahallesinden Abdullah-zâde Hacı Osmân Efendi 

Medli Mahallesinden Merdan oğlu Ömer Ağa 

Mukayyid        Başkâtib       Kadı 
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651/80 

Sicil Numerosu: 69/761 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacıarab Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât eden Gültoros oğlu Ohannes veledi Toros’un sulbiye-i 

sagîre kızları Zaruhi ve Azaduhi ve Arusyak’ın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem 

olmağla sigâr-ı mezbûrûnun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları bulunmamağla 

emanetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe 

kâdire idüğü Câmi‘-i Kebîr Mahallesi heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ yirmi beş 

Kânunuevvel bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ 

olan ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan sigâr-ı mezbûrûnun vâlideleri ve 

müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olub zâtı kesân-ı mezbûrânın tarifleriyle mu‘arrefe 

işbu bâ‘isü’l-vesîka Serbuhi veledi Hacı Mardiros nâm hatun sigâr-ı mezbûrûnun 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî 

nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lazımesini 

kemâ-yenbaği edâ ve ifaya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min şehri Rebiülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn 

ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Sobtoros Mahallesi’nden Ayyali oğlu Takor veledi İsteban 

Kadınana Mahallesi’nden Ayve oğlu Dekran veledi Mardiros 

Mukayyid        Başkâtib         Kadı 

651/81 

Sicil Numerosu: 69/762 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Aşağı Tandır Karyesinden ve Asâkir-i 

Şâhâne Tokat Hayvan Hastanesi’nin Müdiriyet Dairesi efrâdından olub berâyu’t-

tebdîl-i havâ karyesine avdetli vefât eden Kabak oğlu Hüseyin bin Hasan bin 
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Hüseyin’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Döndü bint-i ve vâlidesi Neslihan 

bint-i Osmân ile sulbü sagîr oğlu Ahmed’e munhasıre idüğü bi’l-ihbâr-ı lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan ve mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-

şer‘iyye yirmi dört sehmden olub sihâm-ı mezbûreden üç sehmi zevce-i mezbûre 

Döndü’ye ve dört sehmi ümm-i mezbûre Neslihan’a ve on yedi sehmi ibn-i sagîr-i 

mezbûr Ahmed’e isâbet eyledikden sonra ibn-i sagîr-i mezbûr Ahmed’in vakt-i rüşd 

ve sedâdına değin umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan anası mezbûre 

Döndü’nün bi’l-isâle ve bi’l-vesâye taleb ve iltimâsı ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm 

Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehri Rebîülâhire li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e 

ve elf 

İç memlû döşek  

(1) 200 guruş 

Kurma anbar  

(1) 400 guruş 

Nühas  tepsi  

(1) 60 guruş 

Çinko sahan  

(3) 15 

İki kulplu dığan  

(1) 30 guruş 

Kuşâne  

(1) 40 guruş 

Heybe  

(1) 30 guruş 

Kıl çuval  

(1) 60 guruş 

Tekne  

(1) 20 guruş 

Teneke  

(1) 10 guruş 

Çavdarlı hınta kîl asitane (5) [fî 
240] 1200 guruş 

İnek ma‘a dana  

(1) 4000 guruş 

Yekûnü’t-tereke     6075 guruş   

Li’t-taksîmi beyne’l-verese 

 Hisse-i zevce-i mezbûre Döndü 

759,15 guruş 

Hisse-i ümm-i mezbûre Neslihan 

1012,20 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Ahmed 

4303,5 guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer zevce-i mezbûre Döndü hisse-i 

ırsiyyesi olan yedi yüz elli dokuz guruş on beş parasını ve ümm-i mezbûr Neslihan 

hisse-i ırsiyyesi olan bin on iki guruş yirmi parasını bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-

makbûz tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istîfâ-yı hak etdikleri gibi sagîr-i mezbûr 

Ahmed’in müfrez hisse-i şer‘iyyesi olan dört bin üç yüz üç guruş beş parası dahi li-

ecli’l-irbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’ye teslîm ol 

dahi sanduk-ı mezkûreden kat‘ edilen fî 22 Kânunuevvel sene 334 tarih ve 202 
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numerolu resmî makbûz ilmühaberi mûcibince bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye 

tesellüm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı ve 

mûmâ-ileyhin tasdîki üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fî 23 Kânûnuevvel sene 334 

Mukayyid     Başkâtib         Kadı 

651/82 

Sicil Nnumrusu: 70/763 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Salar Karyesi sâkinlerinden iken 

bundan mukaddem vefât eden Yahya oğlu Kadri zevcesi Hasibe bint-i Mustafa bin 

Ali’nin verâseti sadrı kebîr oğlu Yahya ve sadriye kızı Şerife ve sadrı sagîr oğlu 

Mahmûd’a munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

oldukdan sonra mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ ş-şer‘iyye beş sehmden olub 

sihâm-ı mezbûreden ikişer sehmden cem‘an dört sehmi mezbûrân Yahya ve 

Mahmûd’a ve bir sehmi bint-i mezbûre Şerife’ye isâbet etmekle sagîrân-ı mezbûran 

Mahmûd ve Şerife’nin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı Yahya bin Kadri’nin taleb 

ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed 

Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-yi mezbûrenin terekesi defter-

i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis min Saferi’l-Hayr 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Yağ dığanı  

(1) 10 guruş 

Tekne 

 (1) 20 guruş 

Şa‘îr kile asitane  

(10) [fî 150] 1500 guruş 

Un çuvalı  

(1) 300 guruş 

Köhne palaz 

 (1) 60 guruş 

Sergen   

(1) 60 guruş 

Kiyâh araba  

(8) 800 guruş 

Ana koyun re’s  

(46) [fî 500] 23000 guruş 

Erkek kancık toklu  

(21) [fî 200] 4200 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

  30930guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

5577guruş  

Sulhu’l-bâkî 

25353 guruş 

Li’t-taksîmibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

618,25 guruş  Dellâliyye 

78,10 guruş  Kaydiyye 

28 guruş   Varaka ma‘a yol baha   

652 guruş   Resm-i kısmet 

3000 guruş   Techîz-i tekfîn 

1200 guruş   İki günlük araba kirâsı 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Yahya 

10141,8 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mahmûd 

10141,8guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Şerife 

5070,24guruş 

 

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yirmi 

beş bin üç yüz elli üç guruşdan ibn-i kebîr-i mezbûr Yahya ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan on bin yüz kırk bir guruş sekiz parasını bi’l-isâle ve bi’l-verâse 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz idüb sagîrân-ı mezbûrân Mahmûd ve Şerife’nin ber-

mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan cem‘an on beş bin iki yüz on bir guruş otuz iki 

paraları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-

ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye makbûz mukâbilinde ahz u 

kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin inhâsıyla işbu mahalle şerh verildi 

Fî 23 Kânûnuevvel sene 334 

Mukayyid    Başkâtib    Kadı 

651/83 

Sicil Nnumrusu: 71/764 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Ekeste Mahallesi sâkinelerinden 

iken üç yüz otuz beş senesi Rebîülâhire’sinin yirmi yedinci günü târîhinde vefât eden 

Çavuşoğlu kerîmesi dimekle Hâce Münîre bint-i Mustafa bin Abdullah’ın verâseti 

ancak silâh altında bulunan sadrı kebîr oğlu gâ’ibün ‘ani’l-beled Abdülkâdir’e 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve bi-hükmi’l-farîzati’ş-

şer‘iyye mâlik-i küllîsi gâ’ib-i mezbûr Abdülkâdir’e isâbeti nümâyân oldukdan sonra 

mahalle-i mezkûre imâm ve heyet-i ihtiyâriyyesinin ihbâr ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-

i şer‘le Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendihâzır olduğu halde 



 206 

tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve füruht olunan müteveffiye-yi mezbûrenin terekesidir 

ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehri 

Cemâziye’l-Âhire li-seneti hamse ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Çaput kilim  

(1) 35 guruş 

Def‘a hurde kilim  

(2) 22 guruş 

Ma‘kad halısı  

(1) 213 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 206 guruş 

Baş yastığı  

(2) 6 guruş 

Çaput kilim (2) 18 guruş 10 
para 

Kapu perdesi  

(1) 167 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 79 guruş 

İç memlû şilte  

(2) 50 guruş 

Billûr tepsi  

(1) 22 guruş 

Yedek cezve  

(1) 30 guruş 20 para 

Kahve tepsi (1) Çorba tası 25 
guruş 

Kevgir  (3) Çorba tası (1) 10 
guruş 

Nühas  leğen  

(1) 129 guruş 

Nühas  tepsi 

 (1) 40 guruş 

Ağzı kapaklı kuşâne  

(1) 45,10 guruş  

Sofra ayağı  

(1) 25 guruş 

Ağzı kapaklı kuşâne  

(1) 30 guruş 

Nühas  tepsi 

 (1) 76 guruş 

Sagîr mertebânî tepsi  

(1) 40 guruş 

Kebîr sahan  

(3) 80 guruş  

Kertikli sahan (3) Kapak (1) 61 
guruş 

Havlu (1) Yastık çırpısı (1) 
Köşe yastığı (1) 

 30 guruş 

Çinko parça (4) Kevgir(2)  

18 guruş 

Nühas  sahan  

(4) 51 guruş 

Tahta kutu ma‘a hurda  

6 guruş 

Tenekeli kutu ma‘a hurda 7,30 
guruş  

Kahve takımı fincan tabaka (3) 
25 guruş 

Kaşık aded  

(19) 15 guruş 

Maden tepsi 

 (1) 11 guruş 

Güğüm çift  

(1) 213 guruş 

Hurde ayakkabu  

çift (1) 20 ,10guruş  

Forcu(?)(2) Çinko (2)  

7 ,20guruş  

Çinko sahan ma‘a pente  

9 guruş 10 para 

Çinko (1) Çanak (1)  

10 ,10guruş  

Taşlık (1) koca çanak (2) 16 
guruş 

Çinko 

(4) 31 guruş 

Panayır  

(1) 36 guruş 

Tunç havan  

(1) 40 guruş 

Kerpeten (1) ataşlık  (1) Tepsi 
(1) küpe  (1)  

Hurde hırka (1) ökçek (1) 

 41 guruş 

Çinko diz  kabı  

(1) 126 guruş 
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17 guruş 

Kuşâne ma‘a kapak  

(1) 25 guruş 

Atkı (1) diz kabı (1) Bohça (1) 
40,10 guruş  

Hurde kilim  

(1) 20,20 guruş  

Hurde entârî (2) Perde (3) 
25,20 guruş  

Bel entârîsi  

(2) 22 guruş 

Havlu 

 (2) 57 guruş 

Bel entârîsi (1) Yelek (1) Örtü 
(1) 25 guruş 

Baş yastığı (1) Hurde bez 
parçası ma‘a fes 10 guruş 

Seccâde  

(1) 30,20 guruş  

Bel entârîsi  

(2) 22 guruş 

Havlu 

 (2) 57 guruş 

Bel entârîsi  

(2) 27 guruş 

Entârî  

(2) 48,20 guruş  

Başlık (1) Külâh (1)  

16 guruş 

Çorap çift 

 (2) 11 guruş 

Merku  

(1) 50 guruş 

Pencere perdesi  

(4) 60 guruş 

Tente parça 

 (2) 4  guruş 

Kırab  

 (1) 2,10 guruş  

Tenteli ma‘kad üstü (1) Yastık 
çarşafı (1) 90,20guruş 

Kahve cağı  

(1) 22 guruş 

Tevarik(?)  bir mikdar  

6 ,10guruş  

Hurde kırab  (3) duvak (1) Kese 
(1) 15 guruş  

Perde (1) tülü örtü (1) 50,20 
guruş  

Diz  kabı (1) Yelek (1) Gömlek 
ma‘a ceyfi(?)   

45 guruş 

Peşkir (1) Bel entârîsi (1) 
Bohça (1) 

 10 guruş 

İspirto  

(1) 2 ,10guruş  

Fes (1) Hurde yelek (1)  

4 guruş 

Yastık yüzü (2) Bir parça bel 
entârîsi (1) 20 guruş 

Piş(?) diz kabı (1) yastık astarı  
(1) 32 guruş 

Çevre (1) Yazma (1) Havlu (1) 
ceyfi (1)  

30 guruş 

Diz  kabı (1) Entârî (1)  

28 guruş 

Hırka  

(2) 18 guruş 

Tahta sandık  

(1) 41 guruş 

Yorgan  

(1) 200 guruş 

Semaver  

200 guruş 

Havlu (3) Bohça (1) 

 88,20 guruş  

Müsta‘mel lapçin ceket  

çift (1) 20 guruş 

Ot yastık  

(11) [fî 15] 165 guruş 

Sîm yüzük  

(2) 77 guruş 

Hurde bel saati  

(1) 10 guruş 

Tarak (2) Tesbih (1) Takım (1) 
22 ,20guruş  

Fanile hırkalık  

(1) 31 guruş 

Yorgan 

 (1) 171 guruş 

Şal hırka  

(1) 171 guruş 
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İç donu (1) Fanila gömlek (1) 
40,10 guruş  

Futa perde  

(1) 20,10 guruş  

Diz kabı (1) Hırkalık (1) 40 
guruş 

Basma entârî (1) canfur entârî 
(1) 29 guruş 

Hurde battaniye 

 (1) 19 guruş 

Yastık 

 (6) 60 guruş 

Sagîr bakraç ma pekmez  

85 guruş 

Hamam tası (1) İbrik (1) 66,20 
guruş  

İlistir   

(1) 60 guruş 

Sagîr bakraç  

(1) 35 guruş 

Ağzı kapaklı çinko sahan (3) 
Çorba tası (1) 35 guruş 

Tencere 

 (1) 40 guruş 

Çinko sahan (2) Kapak (1) 21 
guruş 

Tencere  

(2) 50 guruş 

Def‘a tencere  

(1) 20 guruş 

Hurde siyah makreme 

(1) 5 guruş 

Çaput şilte (2) Yastık (1) 14 
,20guruş  

Mekki  Tepsi ve şişe  

7 guruş 

Başlık 

 (1) 20,20 guruş  

Diş   

(1) 29,30guruş  

Zenbil ve hırdavat 

 4,30 guruş  

Sagîr sandık 

 (1) 13 guruş 

Pamuklu yastık  

(1) 111 guruş 

Müsta‘mel ma‘kad üstü (2) 20 
guruş 

Hurde cehâşub  

(2) 40 guruş 

Müsta‘mel yorgan 

 (1) 53 guruş 

Def‘a müsta‘mel yorgan (1) 
113 guruş 

Def‘a yorgan  

(1) 106 guruş 

Def‘a yorgan  

(1) 240 guruş 

Hurde çaput yapağı 

 (1) 30 guruş 

Müsta‘mel zeyli 

 (1) 82 guruş 

Hurde ma‘kad üstü  

(1) 30 guruş 

Def‘a hurde ma‘kad üstü (1) 20 
guruş 

Frenk yaygısı 

 (2) 135 guruş 

Halı kırpıntısı şilte (1) Yastık 
(1) 31 guruş 

Pamuk memlû döşek  

(1) 300 guruş 

Def‘a pamuk memlû döşek (1) 
280 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 391 guruş 

Sahan (2) Çinko (1)  

28 guruş 

Kapaklı kuşâne  

(1) 34 guruş 

İç memlû döşek  

(1) 140 guruş 

Zeyli kilim  

(1) 260 guruş 

İç memlû şilte  

(1) 420 guruş 

İç memlû döşek  

(1) 371 guruş 

Def‘a iç memlû döşek  

(1) 310 guruş 

Hurde kilim 

 (1) 43 guruş 

İç memlû döşek  

(1) 161 guruş 

Basma diz kabı  

(1) 5 guruş 
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Soba ma‘a boru  

(1) 30 guruş 

Asma fanus  

(1) 26,20 guruş  

Def‘a soba ma‘a boru 

 (1) 41 guruş 

Ayna  

(1) 199 guruş 

Sagîr tekne vesâire  

15 guruş 

Tahta masa vesâire  

16 guruş 

Karyola ma‘a edevât  

441 guruş 

Makreme  ve tahta  

2 ,20guruş  

Duvar saati 

 (1) 120 guruş 

Diş  ve eldiven 

 15 guruş 

Rahle ma merkuc 

6,10 guruş  

Kahve değirmeni 

 (1) 115 guruş 

Kaz baca 

(3) 13 guruş 

Pamuk ma‘a şilte  

10 guruş 10 para 

Tekne (1) Sofra (1)  

18 guruş 

Otrak  lanba  

(2) 31,20 guruş  

Satır tara  

(1) 17 guruş 

El lanbası  

(2) 10 guruş 

Def‘a lanba  

(2) 20 guruş 

Sagîr şişe  

(5) 5,,10 guruş  

Def‘a şişe  

(5) 10 guruş 

Fanus 

 (2) 13 guruş 

Ustura  

(1) 10 guruş 

İzmir küfe   

(2) 29,30 guruş  

Zenbil matara 

 (1) 17 guruş 

Bacasız  lanba  

(4) 22 guruş 

Şişe  

(3) 5 guruş 

Arara  (1) Kâse (2) 2 Sele 

 (1) 14 guruş 

Sepet (1) çay tepsi(1)  

16 guruş 

Kupa kâse  

(2) 6 guruş 

Şişe (1) Sepet (1)  

14 guruş 

Müsta‘mel hasır  

(6) 27 guruş 

Küp  

(2) 40 guruş 

Def‘a küp 

 (1) 30 guruş 

Def‘a küp  

(2) 20,20 guruş  

Su teneke (1) Çömlek (1) 3,30 
guruş  

Def‘a küp  

(2) 32 guruş 

Hurde teneke (1) Çömlek (1) 
18 ,20guruş  

Çıkrık ve haşhaş taşı  

(1) 25 ,20guruş  

Balta kürek  

(2) 12,20 guruş  

Çaput kilim (2) Fes (1)  

30 guruş 

Sofra  

(1) 61 guruş 

Küp ma‘a erişde  

50 guruş 

Küp ma‘a hamur aşı 

171 guruş 

Sicim  

(1) 40,20 guruş  

Sagîr sofra  

(2) 6 guruş 

Küp ma‘a herki?? 

300 guruş 

Sac (1) tabla mangâl (2) 

 6 guruş 
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Testi ve mercimek ve fasulye 
26 guruş 

Şinik ma‘a hurde  

30 guruş 

Tava (3) dığan (1) 

 16 guruş 

Tuz ve çömlek  

(1) 11 guruş 

Def‘a tava  

(6) 20 guruş 

Sepet ve çömlek 

 (1) 5,10 guruş  

Teneke ve hırdavat  

17 guruş 

Kalbur ve hurda ve kaşık 7 
,30guruş  

Teneke derûnunda  

hırdavat 7 guruş 

Fasulye kurusu ma‘a hırdavat 
28 guruş 

çanak (1) dığan (1) 

 5 ,20guruş  

Su iskemle  fanusu  

(1) 16 guruş 

Hurde teneke 

 (1) 7 guruş 

Nalın çift  

(3) 25 guruş 

Tarhana ma‘a çömlek  

55,20 guruş  

İç memlû şilte  

20 guruş 

Sagîr tekne  

(1) 5 guruş 

Kalbur ma‘a teferruat  

(1) 32 guruş 

Ocak güğümü  

(1) 25 guruş 

Teneke ma‘a teferruat  

19,20 guruş  

Yastık  

(1) 4,10 guruş  

Bir mikdar sabun  

10 guruş 

Kahve dirhem  

(100) 50 guruş 

Kibrit  

(5) 5 guruş 

Elma kurusu bir mikdar 20 
guruş 

Vişne kurusu bir mikdar 20 
guruş 

Don yağı bir mikdar 

 35 guruş 

kavurma   

15 guruş 

Kıyye (?)  

10 guruş 

Revgan-ı sade 

 (300 dirhem) 40 guruş 

Mercimek demir  

 (1) 60 guruş 

Bulgur keyl 

 (1) 130 guruş 

Nişasta bir mikdar  

30 guruş 

Afyon keyl 

 (7) 1008 

Haşhaş yağı  

(2) 60 guruş 

Bir şinik  haşhaş  

(1) 60 guruş 

Çömlek  

(1) 3 ,10guruş  

Bohça (1) Yastık yüzü (1) 
önücek (1) 46 guruş 

Zenne cedid gömlek 

 (2) 109,20 guruş  

Tente yastık yüzü (1)bohça (1) 
45,20 guruş  

Zenne gömleği  

(1) 45 ,20guruş  

Peşkir  

 (2) 10 guruş 

İlik  parça  

(8) 191 guruş 

Def‘a peşkir  

 (2) 25,20 guruş  

Münakkaş önücek 

(2) 61,20 guruş  

Sagîr hırka 

 (1) 25 guruş 

Önücek  

(2) 70 guruş 

Kapak  

(3) 25,20 guruş  
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Dokuma top  

(1) 191 guruş 

Kapak  

(3) 26 guruş 

Alaca top 

 (2) 120 guruş 

Perde (1) Bohça (1) 

 50 guruş 

İlik parça  

(6) 136 guruş 

Önücek (3) çur? (1) 

 110 ,10guruş 

Elek (1) 2,20 guruş  Süpürge 20 para Sele küfe 2 ,20guruş  

Kalbur (2) 4 guruş Köhne sele (1) 10 para Tava (2) 2 ,20guruş  

Çekmece (1) 9 guruş Hurde perde (1) 1 guruş Taba Sepet (1) 1 guruş 

Hurde elek  

(1) 10 para 

Kırık testi  

(2) 2 guruş 

Çuval (1) Hurde cezbe 

(1) 5 guruş 

Kırık testi 

 (1) 1 guruş 

Tahta oturak 

 (1) 1 guruş 

Kapak 

 (2) 32 ,20guruş  

Kırık fanus  

2 ,20guruş  

Kerabih (?) teneke  

(1) 5 guruş 

Hurde muşanba 

 (3) 2 guruş 

Amme  cüzü 

(1) 20 para 

Hayak (?) 

(1) 20 para 

Hizar Tahtası 

 (8) 112,20 guruş  

Su tası  

(1) 8 guruş 

Soba borusu 

 (1) 5 guruş 

Gazyağı tahtası 1) çıra  

10 guruş 

Tahta parçası  

(2) 20 para 

Kömür araba  

(2) 400 guruş 

Hatab araba 

 (2) 330 guruş 

Nakd-i mevcûdu  

1624 guruş 

Dokuma top 

 (1) 130 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

 16505,30 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

1903guruş  

Sulhu’l-bâkî 

14602,30 guruş  

 

Minhâ el-İhrâcât 

247 ,20guruş    Dellâliye 

47,20 guruş     Kaydiyye 

20 ,20guruş     Yol baha ma‘a varaka  

395,35 guruş   Resm-i kısmet 

500 guruş        Techîz-i tekfîn 

587 guruş         Ziraat Bankası’na deyni olub bâ-makbûz verilen 

70 guruş           Eşyânın çarşıya nakli içün araba kirâsı 

33 guruş           Posta ücreti ve dükkân kirâsı 

            El-mâl külle lehâ ibn-i gâ’ib-i mezbûr Abdülkâdir 14602,30 guruş  
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Ber-vech-i bâlâ hisse-i gâ’ib-i mezbûr Abdülkâdir’in mal-ı mevrûsu olan on 

dört bin altı yüz iki guruş otuz parası merkûmn vürûduna değin li-ecli’l-hıfz Eytâm 

Sandığı’na vaz‘ u teslîmi içün müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’ye teslîm ol dahi 

bâ-makbûz-ı resmî tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ 

olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fî 25 Kânûnuevvel sene 1334 

Mukayyid        Başkâtib      Kadı 

651/84 

Sicil Numerosu: 74/765 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Fakıpaşa Mahallesi sâkinlerinden 

şahan oğulları Mehmed ve Mustafa ve şahan  kerîmesi Şerife’nin tesviye-i 

umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbları sigâr-ı mezbûrûnun babaları 

mahalle-i mezkûreli Cılız oğlu Osmân bin Ali medîne-i mezkûr mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i 

kelâm eyledi Vasî-yi mansûbları bulunduğum evlâd-ı sigârım Mehmed ve Mustafa 

ile Şerife’nin mahalle-i mezkûrede kâ’in bâ-tapu taht-ı tasarruf ve temellüklerinde 

bulunan ve yemini Sâdeoğlu Bekir ve yesârı Yağcıoğlu müteveffâ Abdullah kerîmesi 

Dudu hâneleri arkası Kacaroğulları Hasan ve İsmail’in müşterek hâneleri cebhesi 

tarîk ile mahdûd olan sarf-ı mülk bir bâb hânedeki yüz kırk dört sehmden kırk iki 

sehmi hisse-i ırsiyyeleri pek cüz’î ve kalîl olmağla menzil-i mezkûr müşrif-i harâb ve 

mâ’il-i inhidâm ve turâb olub ta‘mîr ve termîmine veresenin iktidârı olmamasından 

ta‘mîr idilemeyüb ifrâz ve taksîmi dahi kabil olmamasından müştereken tasarrufları 

dahi hiçbir menfaat-i maksûd hâsıl olamadığından ve vergi-yi senevîsi terâküm 

itmekde ve verese içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir suretle 

intifâ‘ mümkin olamadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini 

müctemi‘an âhire bey‘ ideceklerinden ol vechile sigâr-ı mezbûrunun hisse-i 

ırsiyyeleri pek cüz’î ve kalîl olmasına binâen verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an 

âhire bey‘ ü füruht edilmeyüb alâ-hâlihi ibkâ edildiği takdîrde mazarratdan ma‘ada 

hiçbir menfaat temin itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî mucib olacağından 

binaenaleyh sigâr-ı mezbûrunun hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an 

âhire bey‘ ü füruht ve esman-ı hâsılaları li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sandığına 
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vaz‘ u teslîmi sigâr-ı mezbûrân haklarında her vechile enfe‘a ve evlâ olmağla vech-i 

meşrûh üzere kıbel-i şer‘den bey‘e bana izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu 

takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ 12 Kânûnuevvel sene 1334 târîhli bir kıta ilmühaber 

mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimînin alâ-tarîki’ş-

şehâde meclis-i şer‘de vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

olmağın sigâr-ı mezbûrun Mehmed ve Mustafa ve Şerife’nin menzil-i mezkûrda ber-

vech-i muharrer pek cüzi ve kalil olan verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an bi’l-

müzayede ve gıbbe-inkıtaü’r-rağbe takarrur idecek semen misilleriyle âhire bey‘ ü 

ferâğa ve esmân-ı hâsılalarının li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sândığına vaz‘ u 

teslîmi içün vasî-yi mezbûr Osman Ağaya kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ı şrîn min şehri Rebîülûlâ li-

seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Fakıpaşa Mahallesi’nden Fakıoğlu Ali bin Ömer 

ve Hacı Eyyub Mahallesi’nden Bayrakdar oğlu Halil bin Süleyman 

651/85 

Sicil Numerosu: 74/765 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Dairecep Mahallesi ahâlîsinden 

Hacı Arif-zâde Niyazi Efendi ibn Hacı Arif Ağa ile Akmescid Mahallesi ahâlîsinden 

Tiryaki Hacı Mehmed Efendi bin Ahmed nâm kimesnelerden her biri medîne-i 

mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i 

mezkûre da‘vâ vekîllerinden Gâlib-zâde Hacı Bekir Efendi mahzarında ber-vech-i âtî 

takrîr-i kelâm eyledi Şimdiye kadar leh ve ‘aleyhimizde vukû‘ bulmuş ve fîmâ ba‘d 

vâki‘ olacak her nev‘-i de‘âvînin â’id olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve 

mehâkim-i nizâmiyenin hukûk ve ticâret kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve 

mecâlis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i sâ’irede müdde‘î ve müdde‘â aleyh ve şahs-ı 

sâlis ve i‘tirâzı ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânûniyye 

ile bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve 

da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve murâfa‘a ve redd-i cevâba ve ikâme-i şuhûda 

ve ta‘n-ı şühûd vürûduna ve teblîğ ve tebelluğ ve keşf ve yemin talebine ve ehl-i 
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hibre ve erbâb-ı vukûf ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ talebine ve 

müsted‘âyât ve levâyıh ve tezkire ve muhtıra tanzîm ve imzâsı tahtında icâb eden 

makâmâta takdîme ve muhtıra keşîdesine ve makâmât ve mehâkimden sudûr edecek 

bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını 

taleb ve ta‘kîbe ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve hacz vaz‘ u fekkine ve’l-hâsıl 

husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son dereceye kadar îfâya 

me’zûn olmak üzere tarafımızdan hâzır-ı mûmâ-ileyh Hacı Bekir Efendi dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşere 

min şehri Rebîülevvel li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid     Başkâtib    Kadı 

 

651/86 

Sicil Numerosu: 75/766 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahâllatından Hacıarab Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât eden tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden 

Gültoros oğlu Ohannes veledi Toros’un verâseti zevcesi Serbuhi veledi Maydiros ile 

sulbiye-i kebîre kızları Agoni Kalliya Anna ve sulbiye sagîre kızları Zaruhi ve 

Azaduhi ve Arusyak ve ibni’l-‘âmm lehâ Artin’e munhasıre ve mesele-i mîrâsları bi-

hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye yetmiş iki sehmden olub sihâm-ı mezbûreden dokuz 

sehmi zevce-i mezbûreye ve sekiz sehmden cem‘an kırk sehmi benâtü’l-mezbûrâta 

ve on beş sehmi ibni’l-‘âmm lehâ mezbûr Artin’e isâbeti nümâyân oldukdan sonra 

verese-i muharrere-i mezbûreden benâtü’l-mezbûrât Zaruhi ve Azaduhi ve 

Arusyak’ın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâl ve emlâkini 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete 

kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan verese-i muharrere-i mezkûreden zevce-i 

mezbûre ve sigâr-ı mezbûrânın anaları olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Serpuhi veledi Maydiros medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî takrîr-i 

kelâm eyledi Vasîleri olduğum sigâr-ı mezbûrât Zeruhi ve Azaduhi ve Arusyak’ın 

babaları müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs ve müntakil mahalle-i mezkûrede vâki‘ 
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ma‘lûme’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb sarf-ı mülk hânenin etrâf-ı erba‘ası yemini 

çıracı oğlu Ali Çavuş yesârı Hacı Agob arkası Köklüoğlu İsteban hâneleri cephesi 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb mülk menzil müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında ile’l-

vefât yedinde malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i muharrere-i mezkûresine 

mevrûs ve müntakil olmağla ber-vech-i muharrer bir bâb hâne müşrif-i harâb ve 

mâ’il-i inhidâm u turâb olub hâne-i mezkûrun verese beyninde ifrâz ve taksîmi kâbil 

olmamasından ve müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfa‘at-ı maksûd hâsıl 

olamadığından virgü-yi senevîsi dahi terâküm etmekde ve verese içlerinde yetim 

bulunması dolayısıyla hisselerinden hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin olmadığı cihetle 

verese-i kibârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini müctemi‘an âhire bey‘ ü ferâğ 

edeceklerinden ol vechile sigâr-ı mezbûrâtın hisseleri pek cüz’î ve kalîl olmasına 

binâ’en verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht edilmeyüb alâ-hâlihi 

ibkâ edildiği takdirde mazarratdan ma‘adâ hiçbir menfa‘at temîn etmeyüb eytâm 

hakkında zarar-ı küllî mûcib olacağından binâ’en aleyh sigâr-ı mezbûrâtın hisse-i 

ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht ve esmân-ı 

hâsılasını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi sigâr-ı 

mezbûrâtın haklarında her vechile enfa‘ ve evlâ olmağla vech-i meşrûh üzere bana 

kıbel-i şer‘den bey‘a izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûh-ı 

vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü Câmi’-i Kebîr Mahallesi heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ yirmi beş Kânûnuevvel bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olmağın sigâr-ı mezbûrât Zaruhi ve Azaduhi ve Arusyak’ın ber-vech-i 

muharrer hâne-i mahdûd-ı mezkûreden pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyeleri 

verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an bil’-müzâyede ve gıbbe’l ‘inkıt’a-il-rağbe takarrur 

edecek semen misliyle âhire bey‘ ü ferâğa ve esmân-ı hâsılasını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-

istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi içün vasî-yi mezbûre Serbuhi’ye vech-i 

meşrûh üzere kıbel-i şer‘den bey‘a izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ı şrîn min şehri Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Kadınana Mahallesi’nden İva oğlu Makran veledi Maydiros 
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SobToros Mahallesi’nden Ayyâli oğlu Takor veledi İsteban 

Mukayyid    Başkâtib   Kadı 

651/87 

Sicil Numerosu: 75/767 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Şuhûd Nahiyesi’nin İplik Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât eden Karlıklı oğlu Hacı İbrahim Ağa ibn 

Abdullah’ın sulbiye-i sagîre kızı Mükrime’nin babası müteveffâ-yı merkûmdan 

mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla emânetle 

mevsûfe ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden gelmeye 

kâdire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ on Kânunuevvel bin 

üç yüz otuz dört tarihli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesânın alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtı ile zâhir ve nümâyân olan 

mahalle-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı kezâlik müslimîn-i mûmâ-ileyhim 

ta‘rifleriyle mu‘arrefe sagîre-i mezbûrenin anası Emine bint-i Mustafa kızı sagîre-i 

mezbûre Mükerreme’nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min şehri Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve mümeyyiz 

Helvacı-zâde İsmail Efendi 

Mu‘arrif ve mümeyyiz 

Cansız Mahallesinden Bekir Ağa oğlu Mehmed Ağa 

Mukayyid    Başkâtib   Kadı 
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651/88 

Sicil Numerosu: 76/768 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sorop-Toros Mahallesi 

sâkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden iken bundan akdem 

vefât eden Hacıyan çakır  İsador’un sulbü sagîr oğlu Hayk sulbiye-i sagîre kızları 

Satenik ve Agavni ile müteveffâ-yı merkûmeden sonra vefât eden sulbü kebîr oğlu 

Mıgırdiç ve sulbiye-i sagîre kızı seperpekin babaları ve cedleri müteveffiyân-ı 

mezbûrândan mevrûs ve müntakil emvâl ve emlâk ve arazilerini hıfz u siyânete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u tayini ehemm ve elzem olmağla sigâr-ı mezbûrânın veli-yi mücbir ve vasî-yi 

muhtârları bulunmamağla emanetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile 

vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdir idüğü Canbaba Mahallesi teşkilat azalarından 

memhûr ve mu‘tâ bir Kânûnusânî sene 335 tarihli bir kıta ilmühaber mündericâtı ve 

zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehade 

ihbârâtıyla zahir ve mütehakkik olan müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin oğluna işbu bâisü’l-

vesika Agob Efendi müteveffiyân-ı mûmâ-ileyhîmâdan mevrûs ve müntakil mallarını 

hıfz u siyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete 

kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olundukta vesâyet-i merkûmeyi kabul ve hidmet-i 

lazımelerini kemâ-yenbaği ifaya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin Rebiülahire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf  

Mümeyyiz 

Canbaba mahallesinden Balav oğlu Aydis veledi Kigorok Ağa 

Hacımurad mahallesinden Aşlıyan Makran Efendi veledi Ohannes Ağa 

Mukayyid    Başkâtib     Kadı 

651/89 

Sicil Nnumrusu: 77/769 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zaptı içün savb-ı şer‘i enverden bi’l-iltimas me’zûnen i‘zâm olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Işıklar karyesinde kâ’in tekke-nişîn oğlu Mehmed 
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Ağa ibn Hasan’ın müsafür odasına varub zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân huzûruyla akd-i meclis-i şer‘i âlî ettiğimde karye-i mezkûre sâkinelerinden 

iken bundan akdem vefât eden Kara Ali kızı Ayşe bint-i Ali’nin sadrı sagîr oğlu 

Mevlüd’ün vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden mevrûs malını hıfz u siyânete ve vakt-

i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u tayini 

ehemm ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı 

olmadığından emanetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her 

vechile uhdesinden gelmeğe kâdire idüğü kezâlik zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ ş-şehade ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘i’l-enver zahir ve nümayân olan sagîr-i mezbûrun min-kabli’l-ümm teyzesi zâtı 

zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer kesân tarifleriyle mu‘arrefe Emine bint-i 

İbrahim nam hatun sagir-i mezbûrun vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden mevrûs 

malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûruna kıbel-i şer‘den vasî 

nasb u tayin olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve 

hidmet-i lazımesini kemâ-yenbaği ifaya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi ‘ve’l-ı şrîn min şehr-i Rebiülûlâ li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz  

Tekke-nişin oğlu Musa bin Hasan 

Muhtâr tekke-nişin oğlu Mehmed bin Hasan 

İmamverdi oğlu Mehmed Efendi ibn Hüseyin 

Mukayyid    Başkâtib   Kadı 

651/90 

Sicil Numerosu: 77/770 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zaptı içün savb-ı şer‘i enverden bi’l-iltimas me’zûnen irsal olunmağla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Işıklar karyesinde ka‘in tekke-nişîn oğlu Mehmed 

bin Hasan’ın müsafür odasına varub zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer 

müslimîn huzûruyla akd-i meclis-i şer‘-i âlî ettiğimde karye-i mezkûre 

sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Kalak oğlu kerimesi Ümmühan bint-i 
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Süleyman’ın sadrı sagîr oğlu Hüseyin’in vâlidesi müteveffiye-yi mezbûreden mevrûs 

malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb ve tayini ehemm ve elzem olduğuna binâ’en sagîr-i mezbûr 

Hasan’ın veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları olmadığından emanetle ma‘rûfe ve 

istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüğü zeyl-i 

vesikada muharrerü’l-esâmî kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehade 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zahir ve nümayân olan sagîr-i mezbûrun min-kabli’l-

ümm ceddesi olub zâtı kezâlik zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

tarifleriyle mu‘arrefe olan Atike bint-i Mehmed nam hatun sagîr-i mezbûrun vâlidesi 

müteveffiye-i mezbûreden mevrûs malını hıfz ve sair umûr-ı lazımesini tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u tayin olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i merkûmeyi kabul ve hidmet-i lazımesini kemâ-yenbaği ifaya ta‘ahhüd ve 

iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

ışrîn min şehr-i Rebiülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz  

Karye imamı Vezirdi oğlu Mehmed Efendi  

Karye muhtârı tekke-nişin oğlu Mehmed bin Hüseyin  

Ve tekke-nişin oğlu Musa bin Hasan 

Ve Hacı Ömer oğlu Ahmed bin Mehmed 

Mukayyid   Başkâtib     Kadı 

651/91 

Sicil Numerosu: 78/771 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât eden Molla-zâde Amil Bey ibn Hüsnü 

Bey bin Osman Beyin babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Amil Beyden ve ceddi Sarı 

Hacı Ali -zâde müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Efendiden mevrûs ve müntakil 

emvâl ve emlâk ve arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin 

umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u tayini ehemm ve elzem 

olmağla sagîr-ı mezbûrun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı bulunmamağla emanetle 

ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdir idüğü 
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Akmescit mahallesi heyet-i ihtiyariyyesinden mu‘tâ yirmi beş Kanunuevvel bin üç 

yüz otuz dört tarihli bir kıta ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesikada ism ü 

şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehade ihbârâtıyla zahir 

ve mütehakkik olan sagîr-i mezbûrun dayısı Sarı Hacı Ali -zâde Tal‘at Bey ibn el-

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Ahmed sagîr-i mezbûrun babası ve ceddi 

müteveffiyân-ı mûmâ-ileyhimâdan mevrûs ve müntakil emvâl ve emlâk ve arazilerini 

hıfz u sıyânet ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u tayin ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabul ve hidmet-i lazımesini 

kemâ-yenbaği edâ ve ifaya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrîn min şehr-i Rebiülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn 

ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz  

Mecidiye Mahallesi’nden Geneli-zâde Hacı Emin Efendi ibn Hacı Hüseyin 

Ağa 

Fakıpaşa Mahallesi’nden Turunc-zâde Ali Bey ibn Yusuf Bey 

Mukayyid   Başkâtib   Kadı 

651/92 

Sicil Numerosu: 78/772 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istima‘-ı takrîr ile zaptı ve neticeye raptı içün savb-ı şer‘-i şerîf-i enverden 

bi’l-iltimas me’zûnen i ‘zâm olunmağla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallatından 

Sop-toros mahallesinde ka‘in Hacıyan müteveffa Cafer İsador Ağa’nın veresesinin 

mukîm olduğu hanesine varub zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

tarifleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi Anna bint-i İsteban sulbiye 

kebîre kızı Maryen sulbu kebîr oğlu İsteban’dan her biri ve babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan evvel vefât eden oğlu Mıgırdiç Efendi’nin zevcesi olub zâtı kesân-ı 

mûmâ-ileyhim tarifleriyle mu‘arrefe Agaduhi veledi Nazaret hâzıratün bi’l-meclis 

olduğu halde meclis-i makûd-ı mezkûrda sulbu kebir oğlu ve li-ebeveyn er karındaşı 

Agob Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelam eyledi gerek leh ve 

aleyhimizde ve gerekse müteveffa peder ve mûresimiz terekesine bigayri hakk vaz‘-ı 
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yed edenler aleyhine aid olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i 

nizamiyyenin hukûk ve ticaret kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve mecâlis-i 

idare ve belediye ve emvâl-i metrûke ve devâir-i saire-i resmiyede müdde‘î ve 

müdde‘â aleyh ve şahsı-ı sâlis sıfatıyla ve sıfât-ı saire-i resmiyye ile bidâyeten ve 

itirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve iadeten ve tashîhen taleb ve dava ve muhakeme 

ve muhâsama ve mürafa‘a ve müdafaa ve redd-i cevâba ve şühûd ikamesine ve ta‘n-ı 

şühûd ve reddine ve keşf ve yemin talebine ve tebliğ ve tebelluğa ve ehl-i hibre ve 

erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve azline ve hükm-i vicâhî ve 

gıyâbî ve sukût-ı da‘va talebine ve lede’l-iktiza âhiri tevkil ve terfik ve azle ve emlâk 

ve arazilerimizi tefrîk ve taksime ve ahz u kabza ve makbûzâtı bizlere irsal ve isâle 

ve lede’l-hâce sulh ve ibraya ve zimem-i nâsda olan alacaklarımızın tahsîline velhâsıl 

kavânin-i mevzu‘anın bahşettiği salahiyetlerle kâffe-i deâvî ve münâza‘âtın son 

derecesine kadar ifaya tarafımızdan me‘zûnen olmak üzere işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh 

Agob Efendiyi vekâlet-i âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekil ve nâ’ib-i münâb nasb u 

ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hidmet-i lazımesini kemâ-yenbağî edâ ve ifaya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdi min şehr-i Rebiü’l-âhire li-seneti 

seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şuhûdü’l-hâl  

Mecidiye Mahallesi’nden Kara Begos oğlu Agob veledi Nazaret  

Kadınana Mahallesi’nden Kudsi oğlu Hacı Maksud veledi Ohannes 

Ve gayrıhim  

Başkâtib    Na’ib-i kadı    Hazâ-sakk  na’ibi 

651/93 

Sicil Numerosu: 79/773 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Canbaba Mahallesi sâkinelerinden 

ve Devlet-i Aliye’nin Ermeni milleti nisvânından Certan kızı ve zâtı zeyl-i vesikada 

ism ü şöhretleri muharrer kesân tarifleriyle Eksabet bint-i İstepan medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zikri âtî müteveffânın 

emvâl-i gayri menkulesini emlâk-ı mîriyyeden istirdâdı zımnında verâseti olduğunu 
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ber-vech-i âtî takrîr-i kelam eyledi Karahisâr-ı Sâhib Canbaba Mahallesi ahalisinden 

ve tebaa-i Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden iken Deyri Zor’da on beş Eylül bin 

üç yüz otuz iki tarihinde bilâ-veled vefât eden Çertan oğlu Bogos veledi İstepan’ın 

verâseti li-ebeveyn kız karındaşı olmam hasebiyle yalnız bana munhasıradır deyu 

takrîr ve mahalle-i mezkûreye mülhak Akmescid Mahallesi heyet-i ihtiyariyyesinden 

mu‘tâ otuz bir Kanunuevvel bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıta ilmühaber ihrâz ile 

mündericatı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh 

üzere idüğü her biri medîne-i mezkûre ahalisinden Gül Mahalleli Oskan oğlu Karabet 

veledi Oseb ve Canbaba Mahallesinden Varabet oğlu Arton veledi Arakil ve Hacı 

Nureddin Mahallesi’nden Kesbar oğlu Agob veledi Murad nâm kimesnelerin meclis-

i şer‘de vaki olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘-i enver zahir ve mütehakkik bulunmuş 

olmağın bu suretde mes’ele-i mirasları bi hükmi’l-farizati’ ş-şer‘iyye el-mâl külle 

lehâ malik-i umûmî mukirre-i mezbûre Eksabet’e isâbeti iktizâ etmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-ışrîn min Rebiülûlâ li-seneti seb‘a ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf  

Mukayyid    Başkâtib   Kadı 

651/94 

Sicil Numerosu: 80/774 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Fakıpaşa Mahallesi ahâlîsinden ve 

Asâkir-i Şâhâne efrâdından iken silâh altında vefât etdiği Birinci Kolordu Birinci 

Fırka ve yetmiş birde dördüncü alayın dördüncü bölüğü efrâdından olub Talas 

Şifayurdu Hastanesi’nde iltihâb-ı imhadan teşrinevvel üç yüz otuz iki târîhinde vefât 

eden Hacı Bâkî-zâde Mahmud Bey ibn Sâbit Bey ibn Abdullah’ın verâseti li-ümm er 

karındaşları sagîr İhsân ve Nûri ve li-ebeveyn ammîsinin oğulları Hacı İsmail ve Faik 

Beylere munhasıre olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver zahir ve mütehakkik 

oldukdan sonra mesele-i mirâsları bi-hükmi’l-farîzati’ ş-şer‘iyye altı sehmden olub 

sihâm-ı mezkûreden ikişer sehmden dört sehmi mezbûrân Hacı İsmail ve Faik 

Beylere ve birer sehmden iki sehmi mezbûrân İhsan ve Nuri’ye isâbet etmekle 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesi mezbûrân İsmail ve Faik Beylerin bâ-istid‘â taleb ve 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Fehmi Efendi ibn el-Hâc 

Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese 
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bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defter-

i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-‘ı şrîn min 

Saferi’l-hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Çömlek (1) 10 guruş Sofra (1) 21 guruş Hurde yastık (4) 6 guruş 

Satır (1) Sele (1) 25 guruş Hurde yastık (1) 50 guruş Çömlek (3) 11 guruş 

Hurde çocuk yorganı  

(3) 15 guruş 

Hurde yastık yüzü 

 (1) 25 guruş 

Hurde kilim  

(1) 40 guruş 

Müsta‘mel yorgan  

(1) 280 guruş 

Hurde yorgan  

(1) 11 guruş 

Hurde masa 

 (1) 5 guruş 

Def‘a hurde masa 

 (1) 4 guruş 

Hurde masa üstü 

 (1) 136 guruş 

Hurde yastık 

 (3) 14 guruş 20 para 

Def‘a hurde yastık  

(7) 276,20 guruş  

Testi (2) Levha (1)  

26 guruş 

Hurde tabla (1) Mangal(1) 30 
guruş 

Sandık ma‘a pamuk  

220 guruş 

Halı seccâde  

(1) 460 guruş 

Yastık 

 (1) 31 guruş 

Ma‘kad kilimi  

(2) 401 guruş 

  

Yekûnü’t-tereke 

  2260guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

83,10 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

2176,30 guruş 

Li’t-taksîmibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

11,10guruş   Dellâliye 

2 guruş                 Kaydiye yol baha 

70 guruş               Hamâliye 

Hisse-i mezbûr İhsan 

362,31 guruş  

Hisse-i mezbûr Nûrî 

362 ,31guruş  

Hisse-i mezbûr Hacı İsmail Bey 

725,23 guruş  

Hisse-i mezbûr Faik Bey 

725 guruş 23 para 

Kâbil-i taksîm olmayan kesir 2 para  

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr iki bin 

yüz yetmiş altı guruş otuz paradan verese-i mezbûr Hacı İsmail Bey ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan yedi yüz yirmi beş guruş yirmi üç parasını ve mezbûr Faik Bey 
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ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yedi yüz yirmi beş guruş yirmi üç parasını her 

biri bi’l-isâle ve ve bi’l-vesâye bâ-makbûz ahz u kabz idüb sagîrân-ı mezbûrân İhsan 

ve Nuri’nin hisse-i ırsiyyeleri olan yedi yüz yirmi beş guruş yirmi iki paraları li-

ecli’l-hıfz Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Fehmi 

Efendi hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed 

Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fî 28 Kânûnuevvel sene 334 

Mukayyid   Başkâtib    Kadı 

651/95 

Sicil Numerosu: 80/775 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacımustafa Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât eden Tersoturan-zâde Mehmed Efendi 

ibn el-Hâc Ahmed Efendi’nin verâseti zevce-i metrûkesi Zeliha bint-i Hacı İsmail ile 

sulbiye-i kebîre kızı İsmihan ve sulbü kebîr oğulları Mustafa ve Sabri ve Hacı 

Ahmed’e munhasıredir deyu verese-i mezkûreden ibn-i kebîr Hacı Ahmed meclis-i 

şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ sekiz 

Kânûnuevvel bin üç yüz otuz dört tarihli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ile takrîr-i 

meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri 

mahalle-i mezkûreli Sandıkçı oğlu Mustafa bin Abdullah ve Kazaklı oğlu Molla 

Hasan bin Mehmed ve Nurcu Mahallesi’nden Mahmûd Vâkıf-zâde Azîz Efendi ibn 

Mahmûd Efendi nâm zevâtın meclis-i şer‘de vâki‘ olan ihbârları ile lede’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve mütehakkik olmağın bu sûretde mesele-i mîrâsları bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden bir sehmi zevce-i 

mezbûreye ve bir sehmi bint-i kebîre-i mezbûreye ve ikişer sehmden cem‘an altı 

sehmi bünûn-ı mezbûrûna isâbeti iktizâ etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâdis min Rebîülâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid      Başkâtib  Kadı 
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651/96 

Sicil Numerosu: 81/776 

Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kadınana Mahallesi sekenelerinden olub 

Deyri Zor meskenesinde on beş Kânûnuevvel bin üç yüz otuz üç târîhinde bilâ-veled 

vefât eden Devlet-i Aliyye tebaasından ve Ermeni milleti nisvânından Hacı Hacek 

zevcesi Hâce Horobsima bint-i hacı Artin’in verâseti li-ebeveyn kız karındaşı olub ve 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arref Hâce 

Sultane bint-i Hacı Artin meclis-i şer‘de müteveffiye-i mezbûrenin vferâseti li-

ebeveyn kız karındaşı bulunduğum hasebiyle verâseti yalnız bana munhasıre olub 

benden gayrı vârisi ve terekesine müstehak âhiri bulunmadığını takrîr ve mahalle-i 

mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ otuz Kânûnuevvel bin üç yüz otuz dört 

târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ile takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i 

mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri Hacımurad Mahallesi ahâlîsinden Toros 

oğlu Kigorok veledi Toros ve Canbaba Mahallesi ahâlîsinden Varbet oğlu Artin 

veledi Arakil ve Kilise Mahallesi ahâlîsinden Hırabet oğlu Karnik veledi Hırabet 

meclis-i şer‘de vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

olmağın bu sûretle mesele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye (el-mâl külle lehu) 

bigayri mâlik-i küllîsi işbu fıkra-i mezbûreye isâbeti iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Rebîülâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mezbûr Karnik veledi Hırabet 

Mezbûr Kigorok veledi Toros 

Mezbûr Artin veledi Arakil 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/97 

Sicil Numerosu: 81/777 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Nurcu Mahallesi sâkinlerinden 

iken on dört Kânûnuevvel bin üç yüz otuz dört târîhinde vefat eden liva ma‘ârif 

başkâtibi Esrâr Efendi ibn Murâd’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe 

Hanım ibnetü Ali ile sulbü kebîr oğlu Pertev Efendi ve sulbü sagîr oğlu Rızâ ve 
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sulbiye-i sagîre kızları Zümrüd ve Adâlet’e munhasıre olduğunu vereseden ibn-i 

kebîr-i mezbûr meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden 

mu‘tâ bir Kânûnusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâzıyla 

mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh 

üzere idüğü her biri medîne-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsûkü’n-nizâm zevâtdan 

Nurcu Mahallesi Seyfeddin Efendi ibn Mustafa ve Kâhil Mahalleli Hâfız Nedîm 

Efendi ibn Sâlih Efendi ve Efecik(?) Mahalleli Şeyh Said oğlu Yahya Efendi ibn 

Şeyh Said nâm zevâtın alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretle mesele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

kırk sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden altı sehmi zevce-i mezbûreye ve 

yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi benân-ı sagîretân-ı mezbûretân ve on dörder 

sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi mukirr-i mezbûr ile ibn-i sagîr-i mezbûre isâbet 

etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehri Rebîülâhire li-

seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid    Başkâtib     Kadı 

651/98 

Sicil Numerosu: 82/778 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sob-Toros Mahallesi’nden ve 

Devlet-i Aliyye tebaasının Ermeni milletinden iken on beş Ağustos bin üç yüz otuz 

iki târîhinde Hama’da vefât eden Makaryan Agob veledi Hacı Artin’in verâseti sulbü 

sagîr oğlu Takor’a munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr Takor dahi bilâ-evlâd vukû‘-ı 

vefâtıyla verâseti li-ebeveyn ammusunun kızı ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mahalle-i mezkûrede sâkine Horobsima bint-i 

Bedros meclis-i şer‘de müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn kızı bulunduğum hasebiyle 

yalnız bana munhasıre olub benden gayrı vârisi ve terekesine müstehak âhiri 

bulunmadığını takrîr ve mahalle-i mezkûre mülhak Molla Bahşi Mahallesi heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ beş Kânûnusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ile takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-

i meşrûha üzere idüğü her biri Hacı Nureddin Mahallesi’nden Mızrak oğlu Sadak 

veledi Agob ve Gül Mahallesi’nden Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet ve Gül 

Mahallesi’nden Tekbıçak oğlu Hayk veledi Karnik’in meclis-i şer‘de vâki‘ olan 
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ihbârlarıyla lede’ş-şer‘’il-enver zâhir ve mütehakkik ve bu sûretle mesele-i mîrâsı bi-

hükmi’l-münâhasati’ş-şer‘iyye (el-mâlu külle lehâ) bigayr-i mâlik-i küllîsi işbu 

mukirre-i mezbûreye isâbeti iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis min Rebîülâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid    Başkâtib     Kadı 

 

651/99 

Sicil Numerosu: 82/779 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmûd Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ömer oğlu hasan bin Ömer’in sulbü 

sagîr oğlu Hasan’ın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlını hıfz u sıyânete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun veli-yi mücbire ve vasî-yi 

muhtârları bulunmamağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile 

sıyânet uhdesinden gelmeye kâdire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesinden mu‘tâ on dört Kânûnusânî bin üç yüz on  beş târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan sagîr-i mezbûrun 

vâlidesi ve müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i menkûhası olub zâtı kesân-ı mezbûrenin 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe işbu bâ‘isü’l-vesîka Ayşe bint-i Hasan nâm hatun sagîr-i 

mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını hıfz u sıyânete 

ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb 

u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşere min Rebîülâhir li-seneti 

seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve mümeyyiz 

Nurcu Mahallesi’nden Halil oğlu Ömer bin Halil 

Hacı Mahmûd Mahallesi’nden Hoca-zâde Süleymân Efendi ibn Mehmed 

Efendi  
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Mukayyid    Başkâtib    Kadı 

651/100 

Sicil Numerosu: 82/780 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla Bahşi Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât eden Ahakin oğlu Hacı Artin veledi Hectorun sulbü sagîr 

oğulları Hector ve Kirkor’un babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u tayini ehemm ve elzem olmağla sagîrân-ı 

mezbûrânın veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları bulunmamağla emanetle ma‘rûfe ve 

istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüğü 

mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ on iki Kânûnusânî bin üç yüz otuz 

beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik 

olmağın sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olub zâtı 

kesân-ı mezbûrânın ta‘rifleriyle mu‘arrefe işbu bâ‘isü’l-vesîka Piroznik bint-i Hacı 

Artin nâm hatun sagîrân-i mezbûrânın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarıına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşere min Rebîülâhir li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve mümeyyiz 

Molla Bahşi Mahallesi’nden Çarıkçı oğlu Artin veledi Nazaret 

Gül Mahallesi’nden Mesrob oğlu Agob veledi Avdis 

651/101 

Sicil Numerosu: 83/781 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sob-Toros Mahallesi’ne mülhak 

Zâviye Sultan Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milletinden iken bundan akdem fevt olan Bikasoğlu Avdik veledi Artin veledi 

Kigorok’un sulbü sagîr oğlu Serkiz’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 
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müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ve elzem olmağla sagîr-i 

mezbûrun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı bulunmamağla emanetle ma‘rûfe ve 

istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüğü Sob-

Toros Mahallesi’ne mülhak sâlifü’z-zikr Zâviye Sultân Mahallesi heyet-i 

ihtiyâriyyesi ile millet-i merkûme kethüdâsından mu‘tâ fî 17 Kânûnusâni sene 335 

târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkik olan 

sagîr-i mezbûr Serkiz’in vâlidesi ve müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olub zâtı kesân-ı 

merkûmân tarifleriyle mu‘arrefe işbu bâisü’l-vesika Lusiye bint-i Serkiz nâm hatun 

sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl 

ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim 

dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşere min şehri 

Rebîülâhir li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Akmescid Mahallesi’nden Emin Efendi-zâde Vâsıf Efendi ibn Ahmed Efendi 

ve mahalle-i mezbûreden Şifâkî -zâde Mehmed Vâhid Efendi ibn Ömer 

Efendi 

Mukayyid   Başkâtib   Kadı 

651/102 

Sicil Numerosu: 83/782 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Eyyub Mahallesi ahalisinden 

ve Asakir-i Şâhâne efrâdından iken silah altında vefât eylediği mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyariyyesinin ihbarından anlaşılan Etmekçioğlu Ali Osman bin Ahmed bin 

Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Mehmed ve vâlidesi 

Emetullah bint-i Edhem ile li-ümm kız karındaşı Emine ve li-ümm er karındaşları 

Mehmed ve Abdullah ve li-ebeveyn ammûsu Abdurrahman’a ba‘dehû ümm-i 

mezbûre Emetullah dahi vefat idüb verâseti sadriye kebîre kızı Emine ve sadrı kebîr 

oğulları Mehmed ve Abdullah’a munhasıre olduğu bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver 

zahir ve mütehakkik oldukdan sonra mesele-i mirâsları alâ-tarîki’l-münâsahat yüz 
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seksen sehmden olub sihâm-ı mezbûreden kırk beş sehmi zevce-i mezbûre Ayşe’ye 

yirmi altı sehmi mezbûre Emine’ye ve otuz ikişer sehmden cem‘an altmış dört sehmi 

mezbûrân Mehmed ve Abdullah’a ve kırk beş sehmi mezbûr Abdurrahman’a isâbet 

etmekle müteveffâ-yı mezbûrun terekesi verese-i mezbûr Abdurrahman’ın taleb ve 

iltiması ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed 

Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Ali Osmân’ın 

terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i 

Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Gök ve beyaz öküz  

çift (1) 22000 guruş 

Döşek (1) yorgan (1) yastık (1) 
300 guruş 

Müsta‘mel geri  

(1) 1000 guruş 

Orta kazgan  

(1) 1000 guruş 

Çavdarlı hınta kîle  

(3) 900 guruş 

Def‘a hınta kîle  

(3) 900 guruş 

Tepsi  

(1) 120 guruş 

İlistir (1) sahan (1)  

120 guruş 

Hurde küp (4) küpecik (1)  

100 guruş 

Delece  (1) kravat (1) teker (1) 
1500 guruş 

Kıl çuval (2) ta‘lîs çuval (1) 
225 guruş 

Saman araba (5)  

1300 guruş 

Nühas  leğen  

(1) 200 guruş 

Yağ bakracı  

(1) 200 guruş 

Hırdavat menzil 

 200 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

30065 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

967,10 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

29147,20 guruş 

Li’t-taksîmibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

17,20 guruş Varaka bahası ve yol 

500 guruş    Mihr-i mü’eccel-i zevce-i mezbûre Ayşe 

400 guruş    Araba ücretiyle harmanlarını nezaret ücreti 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 

7286,35 guruş 

Hisse-i mezbûre Emine 

4210,7  guruş  

Hisse-i mezbûr Mehmed  

5181,31  guruş  

Hisse-i mezbûr Abdullah 

5181,31  guruş  

Hisse-i mezbûr Abdurrahman 

7286,35  guruş  

Kesir para  

1 
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Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yirmi 

dokuz bin yüz kırk yedi guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Ayşe ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan yedi bin iki yüz seksen altı guruş otuz beş parasını ve mezbûre 

Emine ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan dört bin iki yüz on guruş yedi parasını 

ve mezbûr Abdurrahman ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yedi bin iki yüz 

seksen altı guruş otuz beş parasını bâ-makbûz bi’l-isâle ve ve bi’l-verâse ahz u kabz 

ettikleri gibi âmiyân-ı mezbûrân Mehmed ve Abdullah’ın hisse-i ırsiyyeleri olan on 

bin üç yüz altmış üç beş guruş yirmi iki paraları li-ecli’l-hıfz Eytâm Sandığı’na vaz‘ 

u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emane ve hasbe’l-me’mûriyye 

tesellüm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine 

işbu mahalle şerh verildi  

Mukayid     Başkâtib     Kadı 

651/103 

Sicil Numerosu: 84/783  

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi Hacıbeyli Karyesi ahalisinden olub 

Zonguldak mevki‘-i müstahkem müfrezesi efrâdından iken fî 22 Ağustos sene 333 

tarihinde ordu cânibinde vefat eden Halilcikoğlu İbrahim bin Hacı İsmail bin Halil’in 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Kezban bint-i Osman ile sulbiye sagîre kızı 

Fatma ve sulbü sagîr oğulları Ali ve İsmail’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-i inde’ş-

şer‘i’l-enver zahir ve nümâyân oldukdan sonra tashih-i mesele-i mirâsları bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye kırk sehmden olub sihâm-ı mezbûreden beş sehmi zevce-i mezbûre 

Kezban’a ve yedi sehmi sagîre-i mezbûre Fatma’ya ve on dörder sehmden cem‘an 

yirmi sekiz sehmi binân-ı mezbûrân Ali ve İsmail’e isâbet etmekle sigâr-ı mezbûrun 

Fatma ve Ali ve İsmail’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına ve 

kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlideleri mezbûr Kezban’ın taleb taleb ve 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi hâzır olduğu halde tahrîr 

ve bi’l-müzâyede bey‘ ve taksîm ve beyne’l-verese tevzi‘ve taksîm edilen müteveffâ-

yı merkûmun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşere 

min şehr-i Cumâdelâhire li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Oğlak re‘s  Ana koyun re‘s  Er keçi  re‘s  
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(9) [fî 470] 4230 guruş (60) [fî 900] 54000 guruş (8) [fî 705] 5640 guruş 

Ana tiftik keçi re‘s 

 (34) [fî 760] 25840 guruş 

Toklu re‘s  

(11) [fî 600] 6600 guruş 

Koca öküz çift (1) araba ma‘a 
takım 7000 guruş 

Kuke 

(1) 1000 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(2) 1000 guruş 

Kancık merkeb  

(1) 1000 guruş 

İki yaşlı tosun  

(1) 3510 guruş 

Kuşâne  

(2) 600 guruş  

Tepsi  

(1) 80 guruş 

Sahan 

 (3) 60 guruş 

Köhne geri 

 (1) 150 guruş 

Koca inek 

 (1) 2400 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

 112570 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

2529,30 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

110040,10 guruş  

Li’t-taksîmibeyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

1629,30 guruş     Ağnam rüsûmu olub bâ-makbûz  

                                tahsildarına verilen 

900 guruş                Üç günlük araba kirası olub arabacı  

                                İbrahim’e bâ-makbûz verilen 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Kezban 

13755,20 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Ali 

28514,3 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr İsmail 

28514,3 guruş  

Hisse-i bint-i sagîr-i mezbûre Fatma 

19254,1 guruş  

Kesir para 1  

Sernâme-i defterde ismi muharrer zevce-i mezbûre Kezban ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan on üç bin yedi yüz elli beş guruş yirmi parasını bâ-makbûz ahz 

u kabz ve istîfâ-yı hak idüb sigâr-ı mezbûrûn Ali ve İsmail ve Fatma’nın hisse-i 

ırsiyyeleri olan cem‘an doksan altı bin iki yüz seksen beş guruş yedi paraları li-ecli’l-

irbâ‘ Eytâm Sandığı’na resmî makbûz mukâbilinde teslîm ve müdîr-i mûmâ-ileyh 

Hasan Efendi hasbe’l-me’mûriyye fî Kanunuevvel sene 334 tarih ve 178 numerolu 

makbûz mukabilinde ve tesellüm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin 

vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi  

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/104 

Sicil Numerosu: 85/784 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlîsinden ve 

‘Asâkir-i Şâhâne efrâdından olub hidmet-i mukaddese-i ‘askeriyyesini îfâ itmekde 

iken ordusu cânibinde vefât iden Musaddin oğlu Hüseyin bin Hasan bin Abdullah’ın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Süleymân ile sulbiye sagîre kızı 

Emine ve sulbiye kebîre kızı Sâbire ve anası diğer Ayşe bint-i Mustafa ve li-ebeveyn 

kız karındaşı Hanife bint-i’l-mezbûre Hasan’a munhasıre ba‘dehu bint-i mezbûre 

Emine dahi vefât idüb verâseti anası mezbûre Ayşe ve li-ebeveyn kız karındaşı 

mezbûre Sâbire ve ibn-i ‘ammi’l-ibn silâh altında bulunan Ahmed’e munhasıre 

olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan tashîh-i mes’ele-i 

mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye yetmiş iki sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden on yedi sehmi zevce-i mezbûre Ayşe’ye ve on altı sehmi bint-i mezbûre 

Sâbire’ye ve on iki sehmi dahi ümm-i mezbûre Ayşe’ye ve üç sehmi uht-i mezbûre 

Hanife’ye ve dört sehmi dahi ibn-i ‘ammi’l-ibn-i merkûm Ahmed’e isâbet 

eyledikden sonra ümm-i mezbûre Ayşe ile uht-i mezbûre Hanife’nin bi’l-isâle taleb 

ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı evvel-i merkûmun 

terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehri 

Cemâziyelûlâ li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Kıl denk  

(4) 800 guruş 

Bakraç  

(1) 450 guruş 

Müsta‘mel kepenek 

 (1) 360 guruş 

Araba ma‘a takım (1) delici (1) 
düğen (1)  

820 guruş 

Köhne çuval  

(1) 25 guruş 

Köhne dolap  

(1) 30 guruş 

Kırık küp  

(3) 100 guruş 

Hurde tüfek demiri 

 (1) 100 guruş 

Saman araba  

(1) 120 guruş 

Hurde nühas mangal 

 (1) 200 guruş 

Köhne anbar  

(1) 550 guruş 

Köhne döşek (1) Yorgan (1) 
100 guruş 

Yekûnü’t-tereke3580 guruş 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe Hisse-i ümm-i mezbûre diğer Ayşe 
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840 ,11 guruş  596,26 guruş  

Hisse-i uht-i mezbûre Hanife 

149 ,16 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre Sâbire 

1790 guruş 

İbn-i ‘ammi’l-eb-i gâ’ib-i mezbûr Ahmed   

198 ,35guruş  

 

Sernâme-i defterde ismi muharrer zevce-i Ayşe’nin ber-mûcib-i bâlâ hissesi 

olan sekiz yüz kırk beş guruş on bir parayı ve ümm-i mezbûre diğer Ayşe ber-mûcib-

i bâlâ beş yüz doksan altı guruş yirmi altı parayı bint-i kebîre Sâbire ber-mûcib-i bâlâ 

bin yedi yüz doksan guruş ve uht-i mezbûre Hanife yüz kırık dokuz guruşu her biri 

hisselerine makbûl mukâbilinde teslim idildiği gibi gâ’ib-i mezbûr Ahmed’in ber-

mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yüz doksan sekiz guruş otuz beş parası vürûdune 

değin li-ecli’l-hıfz Eytâm Sandığı’na vaz‘ ve müdîr Hasan Efendi dahi tesellüm ve 

kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine ve müdîr-i 

mûmâ-ileyhin tasdîki işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid     Başkâtib     Kadı 

651/105 

Sicil Numerosu: 86/785 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmut Mahallesi’nden 

sâkinelerinden iken bundan akdem vefât iden Nurumalı -zâde Hüseyin Ağa bin Halîl 

zevcesi ve Hacı Ahmed-zâde Hasan Ağa kerîmesi Şerîfe bint-i Hasan’ın verâseti 

zevc-i metrûku Hüseyin bin Halîl ve vâlidesi Ayşe bint-i İsmâil Efendi ile sadriye 

sagîre kızı Hayriye ve li-ebeveyn kız karındaşları Zehra ve Hayriye ve li-ebeveyn er 

karındaşları Ahmed ve gâ’ibün ‘ani’l-beled silah altında bulunan Mehmed’e 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘-i enver zâhir ve mütehakkik oldukdan 

sonra mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye yetmiş iki sehmden sihâm-ı 

mezkûreden on sekiz sehmi zevc-i mezbûr Hüseyin’e ve on iki sehmi ümm-i 

mezbûre Ayşe’ye ve birer sehmden cem‘an iki sehmi mezbûretân Hayriye ve 

Zehra’ya ve otuz altı sehmi bint-i mezbûre Hayriye’ye ve ikişer sehden cem‘an dört 

sehmi ah-ı mezbûrân Ahmed ve Mehmed’e isâbeti nümâyân olmağla sagîre-i 

mezbûre Hayriye’nin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olunan ve mahmûdü’l-hâl idüğü ihbâr olunan babası ve velîsi 
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merkûm Hüseyin’in taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan 

Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffiye-yi 

mezbûrenin terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşere min şehr-i Rebîülâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

İç memlû şilte  

(2) 450 guruş 

İç memlû döşek 

 (1) 550 guruş 

Yorgan  

(1) 950 guruş 

Def‘a döşek 

 (1) 505 guruş 

Cedîd çehârşub  

çift (1) 1195 guruş 

Cedîd entari (1) bulka (1) 4400 
guruş 

Cedîd çehârşub  

çift (1) 1250 guruş 

Kadife ceket (1) bulka (1) 2500 
guruş 

Kurun  ceket (1) bulka (1) 2150 
guruş 

Şal ceket (1) bulka (1) 4005 
guruş 

Nühas  güğüm  

çift (1) 760 guruş 

Kadife ceket (1) bulka (1) 1600 
guruş 

Kumaş bulka  

(1) 1001 guruş 

Bindallı entari (1) bulka (1) 
4600 guruş 

Havlu (3) Ma‘a bohça (1) 125 
guruş 

Nalın çift  

(1) 501 guruş 

İç donu  

(2) 625 guruş 

Bohça  

(2) 450 guruş 

İç donu  

(2) 401 guruş 

Çehârşub  

(1) 360 guruş 

Tente bir parça  

335 guruş 

Münakkaş uçkur 

 (12) 750 guruş 

Def‘a uçkur (3) Havlu (1) 275 
guruş 

Sandık 

 (1) 500 guruş 

Yastık yüzü ma‘a basma 650 
guruş 

Fincan takımı 

70 guruş 

Sigara tablası  

(5) 60 guruş 

Lamba çift  

(1) 100 guruş 

Yastık  

(2) 450 guruş 

Kuşâne   

400 guruş 

Sandık  

(1) 650 guruş 

Leğen ma‘a ibrik  

(1) 1105 guruş 

Kundura ma‘a lapcin 

(1) 1205 guruş 

Ağzı kapaklı kuşâne  

(2) 515 guruş 

Sahan ma‘a kapak 

 (5) 400 guruş 

Tepsi 

 (1) 100 guruş 

Çinko şebi? (2) Tas ma‘a kapak 
(1) Hamam tası (1) 155 guruş 

Ot yastık  

(4) 200 guruş 

Car-ı mahreme 

(1) 1800 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

29088 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

1342guruş  

Sulhu’l-bâkî 

27747 guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

436,10 guruş  Dellaliye 

85,25  guruş  Kaydiye 

25,20 guruş    Yol baha ma‘a varaka  

713,25  guruş  Resm-i kısmet 

20 guruş   Araba kirası 

60 guruş                Dükkân kirası 

Hisse-i zevc-i metrûk Hüseyin 

6936,20  guruş  

Hisse-i ümm-i mezbûr Ayşe 

4624 ,20 guruş  

Hisse-i bint-i sagîre Hayriye 

13873 ,20 guruş  

Hisse-i uht-i mezbûre Zehra 

385 ,10 guruş  

Hisse-i uht-i mezbûre diğer Hayriye 

385,10  guruş  

Hisse-i ah-ı mezbûr Ahmed 

770 ,30 guruş  

Hisse-i ah-ı gâ’ib-i mezbûr Mehmed 

770 ,30 guruş  

 

 

651/106 

Sicil Numerosu: 87/786 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla Bahşi Mahallesi ahalisinden 

iken bundan akdem vefat Ahkin oğlu Hacı Artin veledi hacator veledi Atam’ın 

veraseti zevce-i metrukesi Perozik bint-i Artin ve sulbü kebîr oğlu Agob ve sulbü 

sagîr oğulları Hacator ve Kirkor ve sulbiye-i kebîre kızı Anik Meronke münhasıre ve 

mesele-i mirasları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye altmış dört sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden sekiz sehmi zevce-i mezbûre Perozik ve on dörder sehmden ceman kırk 

iki sehmi bünun-u mezbûrun Agob ve Hacator ve Kirkor’a ve yedişer sehmden 

ceman on dört sehmi bintan-ı mezbûretan Anik Meronkeye isâbeti nümayan 

oldukdan sonra verese-i muharrere-i mezkûreden ibnan-ı mezbûran Hacator ve 

Kirkor’un babaları müteveffa-yı merkûmdan mevrus ve müntakil emval ve emlak ve 

arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan verese-i muharrere-i mezkûreden 

zevce-i metrukası ve sagîran-ı mezbûran Hacator ve Kirkor’un anaları olub zatı zeyl-

i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân tarifleriyle muarrefe mezbûre Perozik 
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bint-i Artin meclis-i şer‘de ber-vech-i ati takrir-i kelam eyledi vasileri olduğum 

sagîran-ı mezbûran Hacator ve Kirkor’un babaları müteveffa-yı mezbûrdan mevrus 

ve müntakil Merkez Bahçe Altı mevkiinde vaki etraf-ı erbaası şarken Topbaş oğlu 

Apil ve garben Hacı Mustafa ve şimalen Paskal oğlu Hacı Ali cenuben yol ile 

mahdud güruhu mülk bir dönüm mikdarı bağ müteveffa-yı mezbûrun hayatında ile’l-

vefat yedinde müstakilen malı ve mülkü olub bade-vefatihi verese-i muharrere-i 

mezkûresine mevrus ve müntakil olmağla ber-vech-i muharrer bağ müşrif-i harab ve 

imar edilememekle viran olub bağ-ı mezkûrun verese beyninde ifraz ve taksimi kabil 

olmamasından ve müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfaat-i maksud hasıl 

olamayacağından vergi-yi senevisi dahi teraküm etmekde ve verese içlerinde yetim 

bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir suretle intifa mümkin olamadığı cihetle 

verese-i kibarın cümlesi hisse-i ırsıyyelerine müctemian ahire bey ü ferağ 

edeceklerinden ol vechile sagîran-ı mezbûranın hisseleri pek cüzi ve kalil olmasına 

binaen verese-i kibarın hisseleriyle maan ahire bey ü füruht edilmeyüb ala-halihi ibka 

edildiği takdirde mazarratdan maada hiçbir menfaat temin etmeyüb eytam hakkında 

zarar-ı külli mucib olacağından binaenaleyh sagîran-ı mezbûranın hisse-i ırsıyyeleri 

verese-i kibarın hisseleriyle maan ahire bey ü füruht ve esman-ı hasılaları li-ecli’l-

irba ve’l-istirba Eytâm Sândığına vaz u teslimi sagîran-ı mezbûranın haklarında her 

vechile enfaa ve evla olmağla vech-i meşruh üzere bana kıbel-i şerden beya izin 

verilmek bi’l-vesaye matlubumdur deyu takrir-i meşrûh vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-

emre muvafık idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyariyyesinden mu‘tâ on altı 

Kanunusani bin üç yüz otuz beş tarihli bir kıt’a ilmühaber mündericatı ve zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de ala-tariki’ş-şehade vaki 

olan ihbaratı ile lede’ş-şeri’l-enver zahir ve mütehakkik olmağın sagîran-ı mezbûran 

Hacator ve Kirkor’un ber-vech-i muharrer bağ-ı mezkûrda pek cüzi ve kalil olan 

hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibarın hisseleriyle bi’l-müzayede ve gıbbe inkıt’ai’r-

rağbe takarrur edecek semen misliyle ahire bey u ferağ ve esman-ı hasılalarını li-

ecli’l-irba ve’l-istirba Eytâm Sândığına vaz u teslimi içün vasi-yi mezbûre Perozik 

vech-i meşruh üzere kıbel-i şer‘den beya izin verilmeğin ma vakaa bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebiülahire li-seneti seba ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Muarrif ve mümeyyiz  
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Sob-Toros Mahallesi’nden İsayi  oğlu Kigorok veledi İsteban 

Kırklar makamı Mahallesi’nden Yazıcı oğlu Artin veledi Nazaret  

ve gayrıhim  

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/107 

Sicil Numerosu: 88/787 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sob-toros Mahallesi’ne mülhak 

Zaviye Sultan Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefat iden Bikas 

oğlu Avadik veledi Artin veledi Kigorok’un verâseti her biri tebaa-i Devlet-i 

Aliyye’nin millet-i merkûmesinden zevce-i metrûkesi Lusiye bint-i Heci Serkiz ile 

zulbiye-i kebîre kızları Maryem ve Luseper ve sulbü kebîr oğlu Artin ve sulbi sagîr 

oğlu Serkiz’e munhasıre ve mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye kırk 

sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden altı sehmi zevce-i mezbûre Lüsiye’ye ve 

yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi bintân-ı mezbûretân Maryem ve Luseper ve 

on dörder sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi bibnân-ı mezbûrân Artin ve Serkiz’e 

isâbeti nümâyân oldukdan sonra ibn-i sagîr-i mezbûr Serkiz’in vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi 

mansûbesi anası olub şahsı zîrde isimleri kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezbûre 

Lusiye medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi vasîsi olduğum sagîr-i mezbûr Serkiz’in 

Muratlı Mahalle-i mezkûrede kâ’in cânib-i yemini Ömer Efendi veresesi ve Ehad 

Efendi ve arkası tekke bahçesi ve yesârı Topal oğlu Ohannes menzilleri ve cebhesi 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk menzil 

müteveffâ-yı mezbûrun hayatında ile’l-vefât malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi 

benimle vasîsi olduğum sagîr-i mezbûr Serkiz ve verese-i muharrere-i mezkûresine 

mevrûs ve müntakil olmuşken menzil-i mahdûd-ı mezkûr kâbil-i taksîm 

olmadığından beni verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her biri menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda olan hisse-i şâyi‘alarını âhire bey‘ murâd itmeleriyle ve sagîr-i mezbûrun 

bir sehmi mezkûr hisse-i şâyi‘alarıyla ma‘an âhire bey‘ ve esmân-ı hâsılası sagîr-i 

mezbûrun nafaka ve kisve ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarf sagîr-i 

mezbûrun hakkında her her vechile enfa‘a ve evlâ olmağla vech-i meşrûh üzre kablu 
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şerden bana bey‘e izin virilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûhu 

vakı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesinden ve millet-i merkûme kethüdâsından mu‘tâ on yedi Kanunusânî bin 

üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve belediye kalfası tarafından 

mu‘tâ yirmi bir Kanunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a rapor mündericâtı ve 

zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârlarıyla lede’ş-şeri’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağın sagîr-i mezkûrun 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan bir sehmi mezkûr hisse-i şâyi‘a cüz’î ve kalîl olub 

verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an semen misliyle âhire bey‘e ve esmân-ı hâsılası 

sagîr-i mezbûrun nafakasına harc u sarfa vasiye-i mezbûre Lusiye’ye kıbel-i şer‘den 

bey‘e izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşere min 

şehri Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Mümeyyiz 

Akmescid Mahallesi’nden Emin Efendi-zâde Vasıf Efendi ibn Ahmed 

Hacı Yahya Mahallesi’nden Hacı Mülâzım-zâde Tâhir Efendi ibn Hacı İsmail 

ve Belediye Kalfası Ahmed bin Ömer 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/108 

Sicil Numerosu: 89/788 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sob-Toros Mahallesi sâkinlerinden 

ve Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milleti nisvânından zâtı zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Enise bint-i Heci Artin medîne-i 

mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zikri âtî 

müteveffânın emvâl-i gayri menkûlesini emlâk-ı miriyyeden istirdâdı zımnında vâris 

olduğunu ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Sâlifü’z-zikr Sob-Toros Mahallesi 

sâkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken Deyr-i Zor’da 

bin üç yüz otuz iki senesi târîhinde vefât iden Mimaryan Bakkal Artin veledi Avadik 

veledi Atam’ın verâseti sulbiye kızı olan benimle sulbü kebîr oğlu Parnak’a 

munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr Parnak dahi vefât idüb verâseti zevce-i metrûkesi 

Aksabet bint-i Markar ile li-ebeveyn kız karındaşı olan bana ve li-ebeveyn ‘ammileri 
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Sohomun ve Oseb’e munhasıre ba‘dehu mezbûr Oseb dahi vefât idüb verâseti zevce-

i metrûkesi Maryem bint-i Karabet ile sulbiye-i kebîre kızları Nazlı ve diğer Maryem 

ve sulbü kebîr oğulları Takor ve Avadis’e munhasıre olub bizden gayrı vârisi ve 

terekesine müstahak âhiri bulunmadığını takrîr ve mahalle-i mezkûreye mülhak 

Molla Bahşi Mahallesi heyet-i ihtiyariyyesiyle millet kethüdâsından mu‘tâ bin üç yüz 

otuz iki senesi Kanunusani’sinin on ikinci günü tarihli bir kıt’a ilmühaber ibrâz 

eylediği Sob-toros Mahallesi sâkinlerinden iken bin üç yüz otuz iki senesi târîhinde 

Deyr-i Zor’da vefât iden Mimaryan Bakkal Heci Artin veledi Avadik veledi Atam’ın 

verâseti sulbiye-i kebîre kızı işbu işbu mukirre-i mezbûre Enise ile sulbü kebîr oğlu 

Parnak’a munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr Parnak dahi vefât idüb verâseti zevce-i 

metrûkesi Maryem bint-i Karabet ile sulbiye-i kebîre kızları Nazlı ve Maryem ve 

sulbü kebîr oğulları Takor ve Avadis’e munhasıre olduğunu ihbâr ve imzâ eyleriz 

deyu her biri Hacı Nureddin Mahallesi ve tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i 

merkûmesinden Karaoğlu Suret Ağa veledi Mosis ve Hacı oğlu Ohannes veledi 

Mosis ve Hacek oğlu Sahak veledi Mıgırdiç nâm kimesneler ihbâr ve imzâ eylediler 

ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü mübrez ilmühaber mündericâtı ve 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın ihbâr ve imzalarıyla lede’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve mütehakkik olmağın bu sûretle mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-

münâsahati’ş-şer‘iyye beş yüz yetmiş altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden üç yüz 

seksen dört sehmi mezbûre Enise ve doksan altı sehmi mezbûre Aksabet’e ve kırk 

sekiz sehmi mezbur Sohomun ve altı sehmi mezbûre Maryem’e ve yedişer sehmden 

cem‘an on dört sehmi mezbûretân Nazlı ve diğer Maryem’e ve on dörder sehmden 

cem‘an yirmi sekiz sehmi mezbûrân Takor ve Avadis’e isâbeti iktizâ eylediği mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşere min şehri Rebiulâhir li-seneti 

seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/109 

Sicil Numerosu: 89/789 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Fethibey Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Molla İsmail oğlu İbrahim bin Ahmed bin İsmail’in sulbiye 

sagîre kızı Nazike’nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını 
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hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem sagîre-i mezbûrenin veli-yi mücbir ve 

vasî-yi muhtârı bulunmamağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile 

vesâyet uhdesinden gelmeye kadir idüğü karye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden 

mu‘tâ yirmi bir Kanunusânî bin üç yüz otuz beş tarihli bir kıt’a ilmühaber 

mündericatı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan sagîre-i 

mezbûrenin ‘ammîsi ve müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı işbu bâ‘isü’l-

vesîka Osmân bin Ahmed sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min şehri Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Marulcu Mahallesi’nden Tahir Ağa-zâde Hüseyin Efendi ibn Mehmed Ağa 

Hacı Abdurrahman Mahallesi’nden Evliyâ-zâde Ömer Efendi ibn Ahmed 

Efendi 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/110 

Sicil Numerosu: 90/790 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘iye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ve zabtı ve neticeye rabtı zımnında canib-i şer‘-i şerîf-i 

enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Akmescid Mahllesi’nde kâ’in Molla-zâde Hacı Selahaddin Bey’in 

mukîm bulunduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer zevât 

huzûrunda ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan 

Mahallesi sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Molla-zâde Hacı Rüşdi 
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Bey ibnü’ş-Şeyh Mehmed Nuri Paşa’nın sulbü sagîr oğulları Cemal ve Danyal 

Beylerin peder ve cedleri müteveffiyân-ı mûmâ-ileyhimâdan mevrûs mallarını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den mukaddemâ vasî nasb u ta‘yîn buyurulan sagîrân-ı mezbûrânın li-eb er 

karındaşı Nazif Bey’in vesâyet-i mezkûreyi îfâya vakti müsaid olmamasına ve kendü 

hasbe’l-vazîfe taşrada bulunmasına binâ’en vesâyet-i mezkûreden bâ-istid‘â fî 23 

Kanunusânî sene 335 târîhinde istifâ itmiş olduğuna binâ’en vesâyet-i mezkûre 

inhilâl etmiş ve ma‘a-hâzâ sagîrân-ı mezbûrânın peder ve cedleri müteveffiyân-ı 

mûmâ-ileyhimâdan mevrûs ve müntakil bi’l-cümle emvâl ve emlâk ve arazilerini 

hıfz u hırâsete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete 

kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem bulunmuş olmağla emânetle 

ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyeti her vechile tesviye ve rü’yete 

kadire idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer zevâtın ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olan sagîrân-ı mezbûrânın anası olub menzik-i 

mezkûrda sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Zeyneb Hanım bint-i Osmân Efendi oğulları sagîrân-ı 

mezbûrân Cemal ve Danyal Beylerin ber-vech-i muharrer emval ve emlak ve 

arazilerinin hıfz u sıyânetine ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye 

ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olukdukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımeslerini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehri 

Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Molla-zâde Hacı Selahaddin Bey 

Molla-zâde Tayyar Bey 

ve gayrihim 

Mukayyid      Başkâtib      Kadı 
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651/111 

Sicil Numerosu: 90/791 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmûd Mahallesi 

sâkinlerinden Hacı Yunus-zâde müteveffâ Hacı Yunus Ağa’nın sulbü sagîr oğlu 

Abdurrahman’ın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi 

mansûbu mahalle-i mezkûreli Hacı Yunus-zâde Salih Efendi ibn el-Hâc İbrâhîm 

medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

sagîr-i mezbûr Abdurrahman’ın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs emvâline 

bi’l-emâne vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti  re’y olunan medîne-i 

mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-

vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Vasî-yi mansûbu olduğum sagîr-i mezbûr 

Abdurrahman’ın babası müteveffâ-yı mezbûr terekesi esmânından bâ-defter-i kassâm 

hisse-i ırsiyyesine isâbet iden elli beş bin iki yüz seksen guruş nakdi li-ecli’l-irbâ‘ 

ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm kılınmış ve sagîr-i mezbûrun başkaca 

malı ve îrâdı ve bir cihetden muhassas maaşı olmadığı cihetle nafaka ve kisveye 

eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmağla bulunmuş olduğundan nukûd-ı mevcûdenin 

re’sü’l-mal ve nemâsından olarak kadr-ı ma‘rûf nafaka farz u takdîr buyrulmak ve 

sarfa bana izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur didikde lede’s-su’âl müdîr-i 

mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında sagîr-i mezbûr Abdurrahman’ın ol mikdâr 

guruş nukûd-ı mevrûsesine bi’l-emâne vaz‘-ı yedini ikrâr u itiraf idüb îcâb-ı şer‘înin 

icrâsı murâdımdır didikde vasî-yi mezbûrun takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve 

nefsü’l-emre muvâfık olduğu her biri medîne-i mezkûrenin Hacı Cafer 

Mahallesi’nden Aşkar-zâde Ali Efendi ibn el-Hâc Abdurrahman ve Burmalı 

Mahallesi ahâlîsinden Teke Ahmed oğlu Tâhir bin Ahmed erbâb-ı vukûf olarak 

hâzırun bi’l-meclis olmağla mezbûrânın şerde alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla kadr-i 

ma‘rûf idüğü zâhir ve nümâyân olan sagîr-i mezbûr Abdurrahman’ın nafakası içün 

beher şehr iki yüz elli guruş snadık-ı mezkûrda taht-ı irbâ‘da bulunan nukûd-ı 

mevcûdesi re’sü’l-mâl ve nemâsından olarak farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûru beher şehr ahz ile sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve levâzım-ı 

zarûriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer sagîr-i mezbûrun 

sandık-ı mezbûrdaki nukûd-ı mevcûdesi re’s’ül-mâl ve nemâsına mürâca‘ata kıbel-i 

şer‘den vasî-yi mezbûr Salih Efendi’ye izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 
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olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşere min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/112 

Sicil Numerosu: 91/792 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmûd Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Onatlı oğlu Osmân bin Ali’nin 

sulbü sagîr oğulları Mehmed ve Bekir ve sulbiye-i sagîre kızı Şerife’nin babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz u hırâsete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîn 

ehem ve elzem olmağla emânetle ma‘rûfe  ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet 

her vechile uhdesinden gelmeye kâdire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesinde mu‘tâ yirmi sekiz Kanunuevvel bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârâtı ile zâhir ve nümâyân olan sigâr-ı mezbûrûnun anaları olub 

mahalle-i mezkûrede sâkine ve zâtı müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

Safiye bint-i oğulları sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şer ‘den vasî nasb u ta ‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta ‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ı şrîn min Rebiülûlâ li-seneti 

seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Hacı Mahmûd Mahallesi’nden Berber Bekir oğlu Hacı Derviş Efendi 

Bu dahi Hüseyin oğlu Mustafa 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/113 

Sicil Numerosu: 91/793 

Nefs-i Sandıklı Kazâsının Cafer Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

mukaddem vefât iden Manav-zâde Hüseyin Agâh bin Ali’nin sulbiye-i sagîre kızı 

Hasna’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbesi 

mim-kabli’l-ümm ceddesi ve ………. olub Karahisâr-ı Sâhib Câmi‘-i Kebîr 

Mahallesi’nde sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hacehan Hanım ibnetü el-Hâc Osmân medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sagîre-i mezbûre 

Hasna’nın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûduna bi’l-emâne vaz‘-ı yedi 

mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti re’y olunan medîne-i mezkûre Eytâm Müdîri 

Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

eyledi Bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbesi olduğum sagîre-i mezbûre Hasna’nın 

nafakası içün fî 15 Şevval sene 334 târîhli ve seksen dört sicil numerolu Sandıklı 

kazâsı mahkeme-i şer‘iyyesinden mu‘tâ işbu bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye mûcibince 

şehrî yüz guruş farz u takdîr buyurulmuş ve ol vechile meblağ-ı mezbûru mah-be-

mah ahz ve sagîre-i mezbûrenin nafakasına sarf itmekde bulunmuş isem de ahvâl-i 

hâzıra ve gâlâ-yı es‘âr dolayısıyla meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîre-i mezbûrenin 

nafakasına kifâyet itmemekde olduğundan şehrî yüz guruş nafakaya tezyîd daha yüz 

guruş zam u ilâve ile iki yüz guruşa iblâğ idilerek ol vechile kıbel-i şer‘den farz u 

takdîr buyurulmak bi’l-vesâye matlûbumdur didi Lede’-su’âl müdîr-i mûmâ-ileyh 

Hasan Efendi dahi cevâbında sagîre-i mezbûre Hasna’nın babası müteveffâ-yı 

mezbûr Hüseyin Agâh Efendi’nin trerekesi esmânından kırk üç bin guruş nakdi 

Sandıklı Eytâm Sandığı’ndan naklen Karahisâr Eytâm Sandığı’nda mevcûd idüğünü 

ve meblağ-ı mezbûra vâzı‘u’l-yed bulunduğunu ikrâr u itirâf idüb muktezâ-yı 

şer‘înin ifâsı matlûbumdur didikde sagîre-i mezbûre ehl-i vukûf olarak meclis-i şer‘e 

ihzâr ve ikâme eylediği Câmi‘-i Kebîr Mahallesi’nden Sarı oğlu Ali A ğa ibn İsmail 

ve Cami Kebir Mahallesi’nden Merdan oğlu Ömer bin Ahmed nâm kimsene ayru 

ayru istişhâd olunduklarında sagîr-i mezbûre Hasna’nın kabli’l-ümm ceddesi vasî-yi 

mezbûre Hâcehan’ın nezdinde olub sagîre-i mezbûrenin Eytâm Sandığı’nda mevcûd 

olan nukûdundan başka malı olmamağla maişetinin te’mîni sandık-ı mezkûrda 

mevcûd nukûda munhasıre olduğundan ve sagîre-i mezbûre Hasna’ya mukadder olan 
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şehrî yüz guruş nafakasına kifâyet itmemekde olduğuna ve ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı 

es‘âr dolayısıyla sagîre-i mezbûrenin nafaka-i mukadderesine şehrî yüz guruş zam ve 

tezyîd ile ancak şehrî iki yüz guruş ile ta‘ayyüş ve telebbüs idebileceği ve meblağ-ı 

mezkûr kadr-i ma‘rûf idüğü makâm-ı şehâdetde ihbâr ideriz didiklerinde mezkûr 

erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde vukû‘ bulan ifâdeleri vechile nafaka-i 

mukaddere-i mezkûre yüz guruşa beher şehr yüz guruş zamm ve tezyîd sûretiyle 

şehrî iki yüz guruşa iblâğ idilerek kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan meblağ-ı mezkûr 

iki yüz guruş beher şehr sagîre-i mezbûrenin nafakası içün farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr Eytâm Sandığı’ndan ahz ile sagîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve bahasına harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve 

‘inde’z-zafer sag4re-i mezbûrenin nukûd-ı mevcûdesine mürâca‘ata vasî-yi mezbûre 

Hacehan Hanım’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-râbi‘ ve’l-‘ı şrîn min şehri Rebiülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Câmi‘-i Kebîr Mahallesi’nden Sarı oğlu Ali A ğa ibn İsmail 

Medli  Mahallesi’nden Merdan oğlu Ömer bin Ahmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/114 

Sicil Numerosu: 92/794 

Karaağaç Karyesi’nden Hacı Ahmed oğlu Salih bin Hacı Süleyman’ın altı 

yüz seksen sicil numerolu defter-i kassâmına zeyldir. 

Bint-i sagîre-i mezbûre Saliha fevtiyle hissesi     11888,7  guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

340,25 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

11547,22 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

8 guruş                Yol 

35 ,25guruş     Kaydiyye 

297 guruş  Resm-i kısmet 

Ümm-i mezbûre Meryem bint-i Osmân hissesi  Uht-ı li-eb-i mezbûre Zeliha hissesi 
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1924,23  guruş  1924,23  guruş  

Uht-ı li-eb sagîre Nesibe hissesi 

1924,23  guruş  

Uht-ı li-eb-i mezbûre sagîre Ayşe Dudu hissesi 

1924,23 guruş  

Ah-i li-eb-i mezbûr İsmail hissesi 

3849,7  guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan kesir  

 3 

Sernâme-i kassâmda merkûm sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr on bir bin beş 

yüz kırk yedi guruş yirmi iki paradan ümm-i mezbûre Meryem ber-vech-i bâlâ hisse-

i ırsiyyesi olan bin dokuz yüz yirmi dört yirmi üç parasını bi’l-isâle ve bi’l-verâse ve 

bâ-makbûz ahz u kabz idüb sigâr-ı mezbûrûn Zeliha ve Nesibe ve Ayşe ve İsmail’in 

hisse-i ırsiyyeleri olan cem‘an dokuz bin yedi yüz yirmi iki guruş otuz paraları li-

ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan 

Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi 

Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/115 

Sicil Numerosu: 93/795 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Garipce Karyesinde kâ’in Ayan oğlu Mehmed 

Ağa’nın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

huzûruyla akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Hacı Ahmed oğlu Hüseyin ibn İbrahim’in sagîre kızları Akile ve 

Habibe ve Fatma ve sulbü sagîr oğulları Abdullah ve Eyüb’ün pederleri müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem 

olmağla sigâr-ı mezbûrûnun velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları olmamağla 

emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye 

kâdire idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olan sigâr-ı mezbûrûnun vâlideleri zâtı kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Fatma bint-i Ali nâm hatun 
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sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevcrûs ve müntakil mallarını 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min 

şehri Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Mısırlı-zâde İsmail Efendi ibn Osmân 

Ayan oğlu Mehmed Ağa 

ve Karaosmân oğlu Veli 

Mukayyid    Başkâtib     Nâ’ib-i Kadı      Hazâ-sakk Nâ’ibi 

651//116 

Sicil Numerosu: 93/796 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Garipce Karyesi’nde kâ’in Ayan oğlu Mehmed 

Ağa’nın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

huzûruyla akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden Hacı Ahmed oğlu Hacı Kadir bin Hacı İbrâhîm bin Hüseyin’in 

sulbü sagîr oğlu İbrâhîm’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîr-ı mezbûrun velî-yi 

mücbir ve vasî-yi muhtârları olmamağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve 

her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye kâdire idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olan sagîr-i mezbûrun vâlidesi zâtı zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Nazike bint-i Ahmed nâm 

hatun sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl 
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ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim 

dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehri Rebiulâhire 

li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Karye imamı Mısırlı-zâde İsmail Efendi 

Muhtar Mehmed Ağa 

Koca Osmân oğlu Veli bin Mehmed 

Mukayyid      Başkâtib      Nâ’ib-i Kadı    Hazâ-sakk Nâ’ibi 

651/117 

Sicil Numerosu: 94/797 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mustafa Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Caylı oğlu Hacı Arif bin Yusuf’un sulbü 

sagîr oğulları Mehmed ve Kadir ve sulbiye-i sagîre kızı Münevvere’nin vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vasî-yi mansûbeleri anaları olub mahalle-i mezkûrede sâkine ve zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rifleriyle mu ‘arrefe Rabia bint-i Ahmed 

medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûdune bi’l-emâne 

ve hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti re’y 

olunan medîne-i mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed mahzarında 

ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Vasî-yi mansûbeleri olduğum sigâr-ı mezbûrdan 

Mehmed ve Kadir ve Münevvere’nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub 

Eytâm Sandığı’nda mevcûd bulunan nakd re’sü’l-mâl ve nemâsından fî 17 Zilhicce 

sene 335 târîhli ve üç yüz yirmi sekiz sicil numerolu bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye 

mûcibince beherine yetmiş beşer guruşdan cem‘an iki yüz yirmi beş guruş nafaka 

farz u takdîr buyurulmuş ve ol vechile meblağ-ı mezbûru sigâr-ı mezbûrûnun 

nafakalarına sarf itmekde bulunmuş isem de ahvâl-i hâzıra ve gâlâ-yı es‘âr 

dolayısıyla meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sigâr-ı mezbûrûnun nafakalarına kifâyet 

itmemekde olduğundan şehrî nafaka-i mukaddere-i mezkûreye mikdâr-ı münâsib 

zamm ve ilâve ile tezyîden kadr-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyurulmak bi’l-
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vesâye matlûbumdur didi Lede’s-se’âl müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi 

cevâbında fi’l-hakîka sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

nukûd-ı mevcûdelerine bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vâzı‘u’l-yed bulunduğunu 

ikrâr u itiraf idüb lâkin icâb-ı şer‘înin îfâsı murâdımdır didikde müdde‘iyye sagîre-i 

mezbûre erbâb-ı vukûf olarak meclis-i şer‘e ihzâr ve ikâme eylediği Hacı Mustafa 

Mahallesi ahâlîsinden Sai oğlu Mehmed bin İbrâhîm ile Medli Mahallesi ahâlîsinden 

Merdan oğlu Ömer bin Ahmed nâm kimesneler istihbâr olundukda sigâr-ı 

mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûd-ı mevcûdlarının 

re’sü’l-mâl nemâsından nafakaları içün mukaddemâ mukadder olan beherine şehrî 

yetmiş beşer guruş üzerine ahvâl-ı hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla birer misli 

zamm ve ilâvesi zarûretiyle beherine şehrî yüz ellişer guruş nafaka kadr-ı ma‘rûf 

idüğünü ve sigâr-ı mezbûrûnun başkaca malları ve bir gûnâ îrâdı ve bir cihetden 

muhassas maaşları olmayub idâre-i ta‘ayyüşleri sandık-ı mezkûrda mevcûd nukûda 

munhasıre bulunduğunu ve meblağ-ı mezbûr ile ancak idâre olabileceklerini ihbâr 

ideriz didiklerinde erbâb-ı vukûfun ihbârı üzerine kadr-ı ma‘rûf idüğü beyân ü ifâde 

olunan sigâr-ı mezbûrdan Mehmed ve Kadir ve Münevvere’nin nafaka-i 

mukadderelerine şehrî yetmiş beş guruş beherine zamm ve ilâve ile cem‘an şehrî dört 

yüz elli guruşa tezyîden iblâğ idilerek beherine yüz ellişer guruş nafaka farz u takdîr 

olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr sigâr-ı mezbûrûnun Eytâm 

Sandığı’nda mahfûz bulunan nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-mâl nemâsından olarak ahz 

u kabz ile sigâr-ı mezbûrûnun nafaka ve kisve ve levâzım-ı zarûriyyelerine harc u 

sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer sigâr-ı mezbûrûnun ber-vech-i 

muharrer nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-mâl nemâlarına rücû‘a kıbel-i şer‘den 

müdde‘îye sagîre-i mezbûre vaî Rabia Hatun’a izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşere min şehri Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin 

ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Mezbûr Ömer Ağa 

Mezbûr Mehmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/118 

Sicil Numerosu: 95/798 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kâhil Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden İradi -zâde Ali Ağa ibn Hamza bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Hüseyin ile kendüden mukaddem vefat 

iden zevcesi Havva bint-i Mustafa’dan mütevellidler sulbiye-i kebîre kızları Pembe 

ve Emetullah ve sulbü kebîr oğlu Ömer’e munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr Ömer 

dahi vefat idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi diğer Hatice bint-i Hacı 

Süleyman ile sulbiye-i sagîre kızları Fatma ve Havva ve sulbü sagîr oğlu Hamza’ya 

munhasıre ba‘dehu bint-i sagîre-i mezbûre Fatma dahi vefât idüb verâseti anası 

mezbûre Hatice bint-i Hacı Süleyman ile li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Havva ve 

li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Hamza’ya munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i-l 

enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra mesele-i mîrâsları alâ-tariki’l-

münâsahati’ş-şer‘iyye dokuz bin iki yüz on altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden 

bin yüz elli iki sehmi zevce-i mezbûre Hatice bint-i Hüseyin’e ve iki bin on altışar 

sehmden ceman dört bin otuz iki sehmi bintan-ı mezbûretan Pembe ve Emetullah’a 

ve altı yüz elli bir sehmi zevce-i mezbûre diğer Hatice bint-i Hacı Süleyman’a ve bin 

yüz yirmi yedi sehmi mezbûre Havva’ya ve iki bin iki yüz elli dört sehmi mezbûr 

Hamza’ya isâbet etmekle sagîrân-ı mezbûran Havva ve Hamza’nın vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i şer‘den vasi nasb u ta‘yîn olunan 

valideleri mezbûre diğer Hatice bint-i Süleyman ve mezbûretan Pembe ve 

Emetullah’ın taleb ve marifetleri ve marifet-i şer‘le ve Eytan Müdîri Hasan Efendi 

ibn El-Hâc Mehmed Efendi hazır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı evvel-i 

mezbûrun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-

yevmi’s-sânî min şehr-i Rebiülâhire li-seneti seba ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Hurde tekne 

 (1) 77 guruş  

Hurde kâse  

(10) 58 guruş 20 para 

Nargile  

 (1) 101 guruş 

Kepenek  

(1) 505 guruş 

Müsta‘mel geri  

(1) 315 guruş 

Kıl tobra  

(1) 90 guruş 

Kıl heybe  Def‘a kıl heybe  Fanus  
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(1) 285 guruş (1) 151 guruş (1) 70 guruş 

Mangal  

 (1) 220 guruş 

Kazgan  

(1) 836 guruş 

Kazgan  

(1) 3588,30 guruş  

Kıyye 13 dirhem  

[fi 261] 700 guruş 

Nuhas  bağçe  

(1) 400 guruş 

Nuhas  mangal 

(1) 275 guruş 

Kebîr ayna  

(1) 1405 guruş 

Zarflı nuhas  mangal 

 (1) 1055 guruş 

Müsta‘mel zeyli   

(1) 675 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 860 guruş 

Kazgan (1) [11 kıyye fi 161] 
1771guruş 

Hurde palaz  

(1) 710 guruş 

Müsta‘mel halı seccade (1) 
1000 guruş 

Cedid zeyli 

 (1) 2000 guruş 

Def‘a palaz  

(1) 525 guruş 

Kilim  

(1) 605 guruş 

Halı seccade  

(1) 790 guruş 

Halı seccade  

(1) 1605 guruş 

Halı ma‘kad  

(1) 1350 guruş 

Zeyli  kilim 

 (1) 1770 guruş 

Hurde kıl palaz  

(1) 31 guruş 

Sandalye 

 (4) 184 guruş 

Tekne  

(2) 510 guruş 

Tepsi  

(1) 175 guruş 

Def‘a tepsi 

 (1) 200 guruş 

Sini  

(1) 490 guruş 

Kebîr sini  

(1) 900 guruş 

Tekne  

(1) 185 guruş 

Müsta‘mel halı heybe 

 (1) 400 guruş 

Hurde yastık  

(3) 41 guruş 

Ot yastık  

(11) [fi 60] 660 guruş 

Def‘a ot yastık 

 (5) [fi 80] 400 guruş 

Def‘a ot yastık 

 (11) [fi 80] 880 guruş 

Şilte (2) yastık (3)  

780 guruş 

Tek tüfek   

(1) 475 guruş 

Çift tüfek  

(1) 1000 guruş 

Döşek 

 (1) 510 guruş 

Def‘a döşek  

(1) 235 guruş 

Köhne yorgan  

(1) 160 guruş 

Döşek 

 (1) 500 guruş 

Köhne yorgan  

(1) yastık (1) 370 guruş 

tüfek 

(1) 510 guruş 

Def‘a tüfek  

(1) 450 guruş 

Seccade  

(1) 250 guruş 

Ot yastık  

(8) [fi 85] 680 guruş 

Tek tüfek Ot yastık Hurde ip keçesi 
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 (1) 505 guruş  (6) 720 guruş (1) 276 guruş 

Bel  kerdeval  

(1) 205 guruş 

Kerdeval  

(1) balta (1) 261 guruş 

Ölçek demiri 

 (1) 60 guruş 

Hurde dığan  (1) kahve tepsi (1) 
102,20  guruş  

Bakraç                           (1) 105 
guruş 

Mertebani                      (1) 300 
guruş 

Sahan  

(1) 250 guruş 

Sahan  

(5) 188 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(1) 200 guruş 

Def‘a kuşane  

(1) 200 guruş 

Def‘a kuşane  

(1) 185 guruş 

Def‘a kuşane  

(1) 177 guruş 

Tava  

(1) 130 guruş 

Tencere 

 (1) 300 guruş 

Mertebani  

(3) 160 guruş 

Tencere  

(1) 66 guruş 

Sahan  

(1) 66 guruş 

Bakraç  

(1) 126 guruş 

İlisdir şorba tası  

(1) 113 guruş 

Mertebani (2) sahan (1) tepsi 
(1) 425 guruş 

Tepsi (1) mertebani (1) 116 
guruş 

Havan (1) cezve (1) kahve 
değirmeni (1) 39 guruş 

Kantar  

(1) 81 guruş 

Kam  Başlık  

(1) 129 guruş 

Sandık 

 (1) 20 guruş 

Seccade  

(1) 516 guruş 

Masa  

(1) 52 guruş 

Sandık 

 (1) 101 guruş 

Hrude çuval 

 (1) 41 guruş 

Ot yastık  

(14) 2100 guruş 

Soba maa boru 

(1) 400 guruş 

Ma‘kad örtüsü  

(2) 351 guruş 

Ot ma‘kad  

(2) 50 guruş 

Ma‘kad yorganı 

 (1) 120 guruş 

Esb eğeri 

 (1) 320 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

  43115,30 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

2276,10 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

40839,20 guruş 

li’t-taksimi beyne’lverese 

Minhâ el-İhrâcât 

  646,30  guruş        Dellaliye 

  126       guruş        Kaydiye 

    33       guruş       Yol baha maa varaka  

1050,20  guruş       Resm-i kısmet 

  120       guruş       Eşyanın çarşıya nakli içün hamaliye  

                               ve araba kirası 

  300      guruş    Dinar  Karyesine iki def‘a azimet  

                                ve avdet içün araba kirası 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice 

5104,37  guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Pembe 

8933 ,20 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Emetullah 

8933,20  guruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre diğer Hatice 

2884,32  guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Havva 

4994 ,6 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Hamza 

9988,12  guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhu’l-bâkî meblağ-ı mezkûr kırk 

bin sekiz yüz otuz dokuz guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Hatice ber-mûcib-i 

bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan beş bin yüz dört guruş otuz yedi parasını ve bint-i kebîre-i 

mezbûre Pembe ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan sekiz bin dokuz yüz otuz üç 

guruş yirmi beş parasını ve bint-i kebîre-i mezbûre Emetullah ber-mûcib-i bâlâ hisse-

i ırsiyyesi olan sekiz bin dokuz yüz otuz üç guruş yirmi beş parasını ve zevce-i 

mezbûre diğer Hatice bint-i Hacı Süleyman ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan iki 

bin sekiz yüz seksen dört guruş otuz iki parasını her biri bâ-makbûz bi’l-emâne ve 

bi’l-verâse ve bi’l-vesâye ahz u kabz ettikleri gibi sagîrân-ı mezbûran Havva ve 

Hamza’nın ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan ceman on dört bin dokuz yüz 

seksen iki guruş on altı paraları li-ecli’l-irba Eytâm Sândığına vaz u teslim müdîr-i 

mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz 

eylediği tereke kâtibi Ahmet Efendinin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi 

Fi 26 Kânunusani sene 335 

Mukayyid      Başkâtib      Kadı   
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651/119 

Sicil Numerosu: 97/799 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sinanpaşa Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât iden Manav-zâde Helvacı İzzet Usta bin Hüseyin bin Hacı 

İzzet’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Gültar bint-i Mehmed ile vâlidesi 

Şerife bint-i Bekir pederi Hüseyin ile sulbiye kebîre kızı Firdevs ve sulbiye sagîre 

kızı Zehra ve sulbü sagîr oğulları Mehmed ve Bekir ve İzzet’e munhasıre ba‘dehu 

ibn-i sagîr-i mezbûr İzzet dahi vefât idüb verâseti vâlidesi Gültar ile min-kabli’l-eb-i 

ceddi mezbûr Hüseyin Efendi’ye munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye beş yüz yetmiş altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden doksan 

sekiz sehmi zevce-i mezbûre Gültar’a ve doksan altı sehmi ümm-i mezbûre Şerife’ye 

ve yüz kırk sekiz sehmi eb-i mezbûr Hüseyin’e ve otuz dokuz sehmden cem‘an 

yetmiş sekiz sehmi Firdevs ve Zehra’ya ve yetmiş sekiz sehmden cem‘an yüz elli altı 

sehmi mezbûrân Mehmed ve Bekir’e isâbet itmekle sigâr-ı mezbûrun Zehra ve 

Mehmed ve Bekir’in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şerden vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlideleri mezbûre Gültar Hatun ve ümm-i mezbûre 

Şerife ve eb-i mezbûr Hüseyin’in taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm 

Müdîri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen 

müteveffâ-yı evvel-i mezbûrun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-hâdî min şehri Rebiülâhire li-seneti sitte ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

 

Dökme soba ma‘a boru (1) 500 
guruş 

İki kuplu kazgan (1) 
[kıyye14fî123]1722 guruş 

Eğer ma‘a keçe 

(1) 410 guruş 

Zenbil (1) Çuval (1)  

20 guruş 

Koyun cildi (7) Çuval (1) 50 
guruş 

Et makinesi  

(1) 38 guruş 

Karyola kolu 

 (1) 22 guruş 

Fıçı  

(1) 31 guruş 

Plak 

(1) 21 guruş 

Boş teneke Kebîr hasırlı şişe  Sepet  
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 (15) 405 guruş (1) 75 guruş (8) 81 guruş 

Tabla parça 

 (3) 41 guruş 

Tel   

(1) 40 guruş 

Tahta sandık (2) Çinko (3) 41 
guruş 

Ot yastık  

(12) [fî 35] 420 guruş 

Şilte 

 (2) 105 guruş 

Döşek 

 (1) 200 guruş 

Puşi  

(4) 230 guruş 

Zili   

(1) 650 guruş 

Kilim  

(1) 1000 guruş 

Ma‘kad halısı  

(1) 1760 guruş 

Halı seccade  

(1) 1000 guruş 

Halı seccade  

(1) 810 guruş 

Ma‘kad halısı  

(1) 1702 guruş 

Halı seccade  

(1) 450 guruş 

Def‘a halı seccade  

(1) 780 guruş 

Boş teneke  

(14) [fî 201] 287 guruş 

Camuz ineği  

(1) 3500 guruş 

Kancık merkeb  

(1) 3550 guruş 

Kısır inek  

(1) 4855 guruş 

Merkeb sıpası  

(1) 2000 guruş 

Sığır düvesi  

(1) 1420 guruş 

Bota (?) 

(3) 1500 guruş 

Döşeme  

(119) [fî 41] 4879 guruş 

Boş teneke  

(25)[fî 400] 1012,20 guruş 

Yağmurluk 

 (1) 45 guruş 

Küfe (2) Fanus (1)  

200 guruş 

Def‘a boş teneke  

(5) [fî 40] 202,30  guruş  

Hırdavat dükkân  

150 guruş 

Helva tahtası  

(1) 101 guruş 

Asma lamba  

(1) 50 guruş 

Coğan  çuval 

(2)[kıyye46 fî 3]138 guruş 

Tabla mangal  

 (1) 20 guruş 

Sagîr güğüm  

(1) 60 guruş 

Eski tulum  

(2) 61 guruş 

Şişe 

 (2) 8 guruş 

Def‘a şişe (1) Ma‘a limon tuzu 
60 guruş 

Karabiber 

bir kıyye 195 guruş 

Kase (3) Çinko (1)  

38 guruş 

Baca  

 (1) 5 ,20guruş  

Şişe  

(4) 101 guruş 

Teneke  

(1) 40,20 guruş 

Dahin (50kıyye)  

[dirhem fî 113]6695guruş 

Soğan (28 kıyye) 

[fî 5] 142,20 guruş 

Susam(452kıyye) [dirhem 120 
fî 80] 36184 guruş 

burulmuş üzüm (527 kıyye) [fî 
39] 20553 guruş 

Hurde teneke  Oturak mizan ma‘a dirhem (1) Tahta sandık  
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(5) 80 guruş 582 guruş (1) 50 guruş 

Camlı dolap  

(2) 140 guruş 

Çinko tepsi (4) Sagîr tepsi (7) 
Sahan (5) 77 guruş 

Kürek (1) Cam (1)  

50 guruş 

Hurde teneke 

 (3) 91 guruş 

Kantar  

(1) 501 guruş 

Teneke parça  

(10) 251 guruş 

Revgan-i zeytun (14 kıyye) [fî 
120] 168 guruş 

Teneke 

 (3) 150 guruş 

Çinko tepsi  

(2) 90 guruş 

Dolap 

 (1) 32 guruş 

Def‘a dolap  

(1) 32 guruş 

Camlı dolap  

(1) 80 

Masa 

 (1) 141 guruş 

Ağda  ma‘a çömlek  

200 guruş 

Nacak  sandalye  

55 guruş 

Kova (1) Tahta (1)  

95 guruş 

Camlı teneke  

(1) 18 guruş 

Hatab (229 kıyye) 

[fî 111 paradan]635 guruş 

Def‘a hatab (228 kıyye) 

[fî112paradan]638,15guruş 

Def‘a hatab(561 kıyye) 

[fî 3]1683 guruş 

Çeşni(32 kıyye) 

[fî60paradan]786,20 guruş 

Çıra (212 kıyye) 

 [fî 3] 773,3 guruş  

Def‘a çeşni (32 kıyye) 

 [fî 60] 1920 guruş 

Tuz çuval  

(2) 245 guruş 

Def‘a tuz (101 kıyye) 

 [fî 3] 303 guruş 

Def‘a tuz çuval  

(1) 187 guruş 

Hatab (40 kıyye)  

[fî 3] 120 guruş 

Nargile  

(1) 215 guruş 

Oturak saat  

(1) 405 guruş 

Müteveffânın pederi Hüseyin 
Efendi yediyle nakden 10997 
guruş 

Müteveffânın zevcesi Gültar 
yediyle nakden 3000 guruş 

Zemmamından tahsil olunan 
166,20 guruş  

Saman araba  

(4) 800 guruş 

Hatıl  

(14) 100 guruş 

 

Döşeme 

 (2) 60 guruş 

Boş teneke  

(7) 173 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(1) 635 guruş 

Def‘a ağzı kapaklı kuşane (1) 
750 guruş 

Def‘a ağzı kapaklı kuşane (1) 
700 guruş 

Def‘a ağzı kapaklı kuşane (1) 
750 guruş 

Def‘a kuşane  

(1) 750 guruş 

Kıl çuval  

(4) 101 guruş 

Nuhas  sini  

(1) 399 guruş 

Talis çuval 

 (4) 350 guruş 

Def‘a çuval 

 (4) 400 guruş 
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Def‘a çuval  

(1) 395 guruş 

Sini (1) 

 305 guruş 

Def‘a çuval  

(4) 380 guruş 

Def‘a sini  

(1) 322 guruş 

Def‘a çuval 

 (5) 500 guruş 

Def‘a talis çuval  

(8) 201 guruş 

Nuhas . baskı 

(1) 1033,20 guruş  

Def‘a baskı  

(1) 271,10  guruş  

Tahta masa 

 (1) 356 guruş 

Def‘a baskı  

(1) 825 guruş 

Teneke (1) Sac (4) Çinko 
bakraç (1) 61 guruş 

Yağ tenekesi  

(1) 71 guruş 

Dökme soba 

 (1) 285 guruş 

Hurde halı ortalık 

 (1) 420 guruş 

Susam (13 kıyye) 

 [fî 50] 650 guruş 

Karyola 

 (1) 245 guruş 

Sandalye  

(3) 450 guruş 

Def‘a susam  

(2 kıyye) 100 guruş 

Pencere perdesi  

(1) 300 guruş 

Kantar  

(1) 554 guruş 

Tulumba  

(1) 340 guruş 

Def‘a kantar 

 (1) 150 guruş 

Çinko sahan  

(3) 30 guruş 

Levha   

(1) 195 guruş 

Kebîr ayna  

(1) 600 guruş 

Hamam tası (1) Kahvetepsi (1) 
102 guruş 

Kebîr leğen  

(1) 500 guruş 

Loverver  

(1) 1800 guruş 

Et makinesi  

(1) 351 guruş 

Loverver  

(1) 450 guruş 

Bakraç  

(1) 73 guruş 

Def‘a bakraç  

(1) 70 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(1) 173 guruş 

Ağzı kapaklı çorba tası (1) 
Sahan (1) 60 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(1) 320 guruş 

Def‘a ağzı kapaklı kuşane (1) 
Kapak (1) 106 guruş 

Def‘a kuşane  

(1) 337 guruş 

Ütü  

(1) 60 guruş 

Tepsi  

(6) 165 guruş 

Def‘a tepsi  

(1) 251 guruş 

Sini  

(2) 665 guruş 

Levha   

(4) 110 guruş 

Ma‘kad üstü  

(4) 310 guruş 

Maçerli halı seccade  

(1) 850 guruş 

Def‘a halı seccade  

(1) 1000 guruş 

Hurde talis  

(5) 201 guruş 

Helvacı bıçağı  

(2) 45 guruş 

Sepet  

(1) 30 guruş 
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Hacı Kadir Ağa-zâde Hacı 
Kadir Efendi zimmetinde alacak 
olub tahsil olunan 200 guruş 

Hatab esmânı olub belediyeden 
gelen 8219,20 guruş  

Dinar Kadılığı’ndan vürûd iden 
6704,20 guruş  

Baskı (2) kepçe  (2) Ocak 
kazganı(1) [27 kıyye]  

5575 guruş 

Fıçı    

(2) 500 guruş 

Dükkan hurdesi 

 200 guruş 

Dahin fıçısı  (2) Ma‘a bir 
mikdar dahin 700 guruş 

Döşeme ve hatıl  

(40) [fî 241] 980 guruş 

Pencere çerçevesi  

(4) Dolap (1) 350 guruş 

Kuyu  makinesi ma‘a boru (1) 
255 guruş 

Tel bağ   

(2) 820 guruş 

Tek araba  

(1) 1500 guruş 

Helvacı kazganı (1)  

[15kıyyefî100] 1500 guruş 

Hurde sandık  

(3) 146 guruş 

Toprak dağir  

(4) 100 guruş 

Hurde tahta hurde sandık 300 
guruş 

Tuz (1869 kıyye) [dink 21 fî 
8,10 guruş] 15419,10 guruş  

Tuz çuvalı 

 (21) 850 guruş 

Tek koşum  

(1) 605 guruş 

Panayır fıçısı  

(1) 300 guruş 

Def‘a fıçı  

 (1) 311 guruş 

Kebîr fıçı  

(1) 700 guruş 

Def‘a küçük  fıçı  

(1) 336 guruş 

Def‘a fıçı  

(1) 650 guruş 

Def‘a büyük fıçı  

(1) 700 guruş 

Küçük fıçı   

(1) 600 guruş 

Bir senelik bağ icarı olub 
…..reisinden tahsil olunan 
14500 guruş 

Keneli-zâde Eminde 

 alacağı olub tahsil olunan 

387 guruş 

Müteveffânın biraderi 

 Hasan yediyle  

166 guruş 

Neşet Bey zimmetinde 

 alacak olub tahsil olunan 

 921 guruş 

Cezâ Reisi Nusret Bey 
zimmetinde alacak olub tahsil 
olunan 236 guruş 

Çam odunu (1229 kıyye) [fî 10] 
1888 guruş 

Meşe odunu (666 kıyye) [fî 2] 
1336 guruş 

Talis çuval hurde  

(10) 410 guruş 

Dedeoğlu Hacı Abdullah 
Efendi zimmetinde alacakolub 
tahsil olunan  

1700 guruş 

Ağra toprağı (105 kıyye) 

 Ağra tenekesi  

(1) 665 guruş 

Yekûnü’t-tereke                   221270,10 guruş  

   Minhâ el-İhrâcât 

3301,5 guruş   Dellaliye 

459 guruş         Kaydiyye 
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125,20 guruş Yol baha ma‘a varaka 

 3824 guruş  Resm-i kısmet 

135 guruş  Eşyayı çarşıya götürmek içün araba ve hamaliye ücreti 

200 guruş Bağda olan eşyasını tahrîr etmek üzere araba kirası 

1720,20 guruş Sarayönü’nden vürûd iden tuz tulumu ile tuzu şehre nakil içün araba ve hamaliye 
ücreti 

186 ,50guruş Vergiye deyni olub bâ-makbûz tahsildarına verilen 

53 guruş  Bağdan tel ve hatılları getiren araba kirası 

200 guruşKemerkahve(?) altında odun mağazası kirası olub kahveciye verilen  

55000 guruşDerdest-i muhâkeme olub netice-i muhâkemeye kadar tevkifi lazım gelen siyahi  Hasan 
Efendi’ye 

1200 guruş Derdest-i muhâkeme olub tevkifi lazım gelen Turunc-zâde Cevad Bey’e 

5000 guruş katib oğlu İsmail’e derdest-i muhâkeme olub tevkifi lazım gelen  

Yekûnü’d-düyûn ve’l-ihrâcât     71.423,20 

Sulhü’l-bâkî    148.702,20 guruş     li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gültar 

25300,9 guruş  

Hisse-i ümm-i mezbûre Şerife 

24782 ,36guruş  

Hisse-i eb-i mezbûr Hüseyin Efendi 

38208 ,21 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Firdevs 

10068,18  guruş   

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Zehra 

10068,18 guruş   

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mehmed 

20136,36  guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Bekir 

20136,36  guruş  

Kabil-i taksîm olmayan kesir para 6 

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî yüz kırk sekiz bin yedi 

yüz üç guruşdan zevce-i mezbûre Gültar ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yirmi 

beş bin üç yüz guruş dokuz parasını ve ümm-i mezbûre Şerife ber-mûcib-i bâlâ hisse-

i ırsiyyesi olan yirmi dört bin yedi yüz seksen üç guruş yirmi altı parasını ve eb-i 

mezbûr Hüseyin Efendi ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan otuz sekiz bin iki yüz 

sekiz guruş yirmi parasını ve bint-i mezb5re Firdevs ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan on bin altmış sekiz guruş on sekiz parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-

verâse bâ-makbûz tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledikleri gibi sigâr-ı mezbûrun 
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Zehra ve Mehmed ve Bekir’in hisse-i ırsiyyeleri olan ber-mûcib-i bâlâ elli bin üç yüz 

kırk bir guruş on paraları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ ve teslîm 

ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye fî 25 

Kanunuevvel sene 334 tarihli bir kıt‘a makbûz mukâbilinde tesellüm ve kabz 

eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi 

Mukayyid     Başkâtib    Kadı 

651/120 

Sicil Numerosu: 100/800 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Çavuşbaşı Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan mukaddem vefât iden Abdil Bey ibn Hüseyin bin Mehmed’in sulbiye-i 

sagîre kızları Nimet ve Hatice’nin babaları mütevvefâ-yı mezbûrdan mevrûs 

mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şerden bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîran-ı 

mezbûranın veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları bulunmamağla emânetle ma‘rûfe ve 

istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden gelmeye kadire idüğü 

mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ fî 15 Kanunusânî sene 335 târîhli 

bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve nümâyân olan 

sagîretân-ı mezbûretânın anaları ve müteveffâ-yı merkûmun zevce-i metrûkesi olub 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Emine Hanım ibnetü Yusuf Ağa kızları sagîretân-ı mezbûretânın babaları 

mütevvefâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şerden vasî nasb u ta‘yîn 

olundukda ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizam itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrin min şehri Rebiülâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl ve mu‘arrif 

Efecik Mahallesi’nden Gökoğlu Mustafa bin Ali 

Çavuşoğlu Mahallesi’nden Mustafa bin Hacı Osmân Efendi 
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Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/121 

Sicil Numerosu: 100/801 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Sadıkbey Karyesi sâkinlerinden olub 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Emine 

bint-i Hasan medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-

i enverde sadriye-i sagîre kızı ÜmmüKeziban  hâzıratün bi’l-meclis olduğu halde 

ber-vech-i âtî da‘vâ eyledi Karye-i mezkûre sâkinlerinden Receb oğlu Mehmed Ali 

bin Receb yirmi üç Eylül bin üç yüz otuz dört târîhine musâdif Pazartesi günü 

mahkeme-i şer‘iyyeye gelmek üzere beş Eylül bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

da‘vetiye varakası tastîr ve ale’l-usûl kendisine tebliğ etdirilerek nüsha-i sâniyye-i 

muhassanası evrâk meyânında mevcûd olduğu hâlde yevm-i mezkûrda bizzat 

mahkeme-i şer‘iyyeye gelmediği ve tarafından usûlen bir vekîl gönderilmediği gibi 

ma‘zeret-i şer‘iyyesi olduğuna dâ’ir de mahkemeyi haberdar eylemediğinden müsmir 

va‘diyle müdde‘iyye-i mezbûre zikri âtî da‘vânın müdde‘â-aleyh-i merkûm Mehmed 

Ali’nin gıyâbında rü’yet ve tedkîki ile hall u fasl idilmesini taleb idüb taleb-i vâki‘ 

muvâfık-ı muvâfık-ı şer‘ ve ahvâl olmağla ol vechile zikri âtî da‘vânın müdde‘â-

aleyh-i mezbûr Mehmed Ali’nin gıyâbında rü’yet ve tedkîkine karar verilerek 

müdde‘iyye-i mezbûre ber-vech-i âtî da‘vâ eyledi müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûr 

Mehmed Ali ile mukaddemâ zevciyet beynimizde kâ’ime iken merkûmun feraşından 

hâsıla ve benden mütevellide olub bi-hakki’l-hidâne hacr u terbiyemde bulunan 

sulbiye-i sagîre kızı Ümmü Kezban’ın nafakası içün üç Ramazan bin üç yüz otuz iki 

târîhli ve yüz yetmiş üç sicil numerolu bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye mûcibince kıbel-i 

şer‘den şehrî yetmiş beş guruş farz u takdîr olunmuş ve ol sûretle meblağ-ı mezbûru 

istîfâ ve sagîre-i mezbûrenin nafakasına sarf itmekde bulunmuş isem de ahvâl-i 

hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla nafaka-i mukaddere-i mezkûre sagîre-yi 

mezbûreye kifâyet itmemekde ve babası müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûr dahi hâl-i 

sîrde bulunduğundan nafaka-i mefrûze-i mezkûreyi tezyîd ve kadr-i ma‘rûfa iblağ ile 

takdîr buyurulmak ve bu bâbdaki masârif-i muhâkemenin müdde‘â-aleyh gâ’ib-i 

mezbûra bi’t-tahmîl tahsil kılınması matlûbumdur didikde müdde‘iyye-i mezbûre 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsı ile ehl-i hibreye havâle  olundukda Karahisâr-ı 
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Sâhib’in Karaman Mahallesi ahâlîsinden Erbâb oğlu Mahmûd bin Alişan bin 

Mahmûd Kayadibi Mahallesi ahâlîsinden Kırkalıoğlu Ahmed bin Süleyman bin 

Abdullah nâm kimesneleri li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr ve ikâme idüb 

merkûmân münferiden istişhâd olunduklarında müdde‘iyye-i mezbûre Emine’nin bi-

hakki’l-hidâne hacr u terbiyesinde bulunan sadriye-i sagîre kızı Ümmü Kezban’ın 

nafakası içün mukaddemâ babası mezkûr Sadıkbey Karyesi ahâlîsinden Receb oğlu 

Mehmed Ali bin Receb üzerine yevmî yüzer para nafaka kıbel-i şer‘den farz u takdîr 

buyurulmuş ise de ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla meblağ-ı mezbûr sagîre-

yi mezbûre âmâ Kezban’a kifâyet itmemekde olduğuna ve sagîre-i mezbûre 

Kezban’ın nafakası içün babası gâ’ibün ani’l-meclis Mehmed Ali yevmi onar guruş 

vermeye muktedir olduğuna ve kendisi hâl-i sîrde bulunduğuna ve meblağ-ı mezkûr 

on guruş ile yevmî sagîre-i mezbûre ancak idâre olabileceğine ve bu sûretle nafaka-i 

mukaddere-i mezkûre yetmiş beş guruşa iki yüz yirmi beş guruş tezyîd ve ilâve ile 

şehrî üç yüz guruş kadr-i ma‘rûf idüğüne şâhidiz şehâdet dahi ideriz deyu her biri 

bi’l-muvâcehe ber-nehc müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 

eylemeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîken mezbûr Mahmûd 

evvelâ mensûb olduğu mezkûr Karaman Mahallesi imamı Terzi Osmân oğlu Osmân 

Efendi ibn Halil Efendi ve muhtârı Demirci Eyüb oğlu Nuri bin Halil’den ve diğer 

şâhid-i mezbûr Ahmed dahi kezâlik mensûb olduğu mezkûr Kayadibi Mahallesi 

Osmân Efendi ibn Ahmed Efendi ibn Abdullah ve muhtârı Zehra oğlu Süleyman bin 

Ahmed nâm kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu şâhidân-ı 

mezbûrândan mezbûr Mahmûd yine mensûb olduğu mezkûr Karaman Mahallesi 

ahâlîsinden Halil İbrahim oğlu Necati Efendi ibn Bekir ve Dellal Hüseyin oğlu 

Hüseyin bin Hasan’dan ve diğer şâhid-i mezbûr Ahmed dahi kezâlik mensûb olduğu 

mezkûr Kayadibi Mahallesi ahâlîsinden Hacı Kadri oğlu Hasan bin Ahmed ve 

Kırkalı oğlu Yahya bin Ahmed nâm  kimesnelerden müdde‘iyye-i mezbûre hâzıra 

olduğu hâlde şâhidân-ı mezbûrân bi’l-muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri iş‘âr u ihbâr olunmağın mûcibince kadr-i ma‘rûf idüğü 

ihbâr u beyân olunan nafaka-i mukaddere yetmiş beş guruşa şehrî iki yüz yirmi beş 

guruş tezyîd ve ilâve sûretiyle şehrî üç yüz guruş sagîre-i mezbûre Kezban’ın 

nafakası içün babası gâ’ib-i mezbûr Mehmed Ali üzerine farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr sagîre-i mezbûre Kezban’ın nafaka ve kisve 
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ve levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer 

sagîre-i mezbûrenin babası gâ’ib-i mezbûr Mehmed Ali üzerine rücû‘a kıbel-i 

şer‘den müdde‘iyye-i mezbûre Emine’ye izin verildiği ve zîrde müfredâtı muharrer 

yüz yetmiş iki guruş yirmi para masârif-i muhâkemenin dahi müdde‘â-aleyh-i 

mezbûr Mehmed Ali üzerine bi’t-tahmîl tahsili iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşere min şehri Rebiülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Kayadibi Mahallesi’nden Mangaloğlu Osmân bin Mehmed 

Bu dahi Yakuboğlu Abdullah bin Yakub 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

Masârif-i muhâkeme 

Aslına harc  25 guruş 

Sûrete harc  20 guruş 

Varaka baha  20 guruş 

Aslına pul  01 guruş 

Sûrete pul  05 guruş 

Makbûz pul  01 guruş 

Tebliğ pul  00 guruş 20 para 

Tebliğ ücreti           100 guruş______              

            172 guruş 20 para 

Yalnız yüz yetmiş iki guruş yirmi paradan ibaret idüğü tasdik olunur 

Başkâtib Kadı 

651/122 

Sicil Numerosu: 102/802 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Hıramcı İbiş  oğlu Münîre bint-i Ahmed’in sadrı sagîr 
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oğlu Mehmed’in anası müteveffât-ı mezbûreden mevrûs ve müntakil malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun veli-yi mücbir ve 

vasî-yi muhtârı olmamağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve umûr-ı vesâyet 

uhdesinden gelmeye kadir idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ 

fî 28 Kânunusânî sene 335 târîhli bir kıt’a ilmühaber mündericatı ve zeyl-i zabtda 

ism ü şöhretleri muharrer kesânın alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtıyla zâhir ve nümâyân 

olan sagîr-i mezbûrun babası olub mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Selim oğlu Osmân 

bin Mustafa oğlu sagîr-i mezbûr Mehmed’in anası müteveffât-ı mezbûreden mevrûs 

ve müntakil emvâl ve emlâk ve arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizam itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ı şrin min 

şehri Rebiülâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Karaman Mahallesi’nden Dikdik Hasan oğlu Abdullah bin Hasan 

Bu dahi Rabia oğlu İsmail 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib  kadı 

651/123 

Sicil Numerosu: 102/803 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Abdurrahman Mahallesi’nde 

müste’ciren sâkin iken yirmi dört Teşrînievvel bin üç yüz otuz dört târîhinde vefât 

iden Bolvadin Kaymakamı esbak Mehmed Aziz Efendi ibn Bekir Efendi ibn Sıdkı 

Efendi’nin verâseti anası Fatma Gülşah Hanım ibnetü Abdullah Efendi ile li-ümm er 

karındaşı Yunus Efendi ibn Yusuf’a munhasıre olduğu vereseden mezbûr Yunus 

Efendi meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ 

otuz Kânûnusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı 

takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her 

biri mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsûkü’l-kelim zevâtdan Hondu-zâde Osmân 
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Efendi ibn Süleymân Izzi Efendi ve Mehmed Salih Efendi ibn el-Hâc Emin Efendi 

ve Beyli Mahmûd oğlu Arif A ğa bin Halil nâm kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-

tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârlarıyla zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i 

mîrâsları mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye üç sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden iki sehmi ümm-i mezbûreye ve bir sehmi dahi mukirr-i mezbûre isâbet 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ı şrin min şehri 

Rebiülâhire li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/124 

Sicil Numerosu: 103/804 

Dersaadet Polis Birinci Sınıf Komiseri Hüseyin Efendi’nin zevcesi Mesude 

Hanım ibnetü Hasan Efendi’nin fî 18 Kanunuevvel sene 332 târîhinde vukû‘-ı 

vefâtıyla verâseti sadrı kebîr oğlu Karahisâr-ı Sâhib medrese mu‘allimlerinden 

Ahmed Refik Efendi ibn Hüseyin Efendi’ye munhasıre olduğu vereseden ibn-i kebîr-

i mûmâ-ileyh meclis-i şer‘de takrîr ve Karahisâr-ı Sâhib medrese müdiriyetinden 

mu‘tâ fî 2 Şubat sene 335 târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-ı 

meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü medrese-ü 

mezkûre müdîri Mehmed Cemal Efendi ibn Hasan Efendi ve mu‘allimlerinden 

Mehmed Emin Efendi ibn Yusuf Efendi’nin vâki‘ olan ihbârâtıyla lede’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı (el-mâlu küllehu lehu) 

mâlik-i küllîsi ibn-i kebîr mukirr-i mûmâ-ileyhe isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-sânî min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/125 

Sicil Numerosu: 103/805 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Efecik Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Tataroğlu kerîmesi Münire bint-i Mustafa’nın verâseti 

sadrı kebîr oğlu Mehmed bin Ahmed’e munhasıre olduğu vereseden ibn-i kebîr-i 
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mezbûr meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ 

yirmi dokuz Kânunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile 

mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh 

üzere idüğü mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsûkü’l-kelim zevâtdan Hacı 

Osmân oğlu Fahri bin Lütfi ve Gökoğlu Mustafa bin Ali ve medli Mahallesi 

ahâlîsinden Merdan oğlu Ömer Ağa ibn Ahmed nâm kimesnelerin meclis-i şer‘de 

alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân 

olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye (el-mâlu küllehu 

lehu) mâlik-i küllîsi ibn-i sagîr-i mezbûra isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-selâsin min şehri Rebiülâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

651/126 

Sicil Numerosu: 103/806 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Nuh Karyesi ahâlîsinden 

Topsakaloğlu Halil bin Abdullah medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde karye-i mezkûre sâkinlerinden olub zâtı medîne-i 

mezkûrenin Hacıalioğlu Mahallesi sâkinlerinden Kundakçı-zâde Ali Efendi ibn 

Ahmed ve Medli Mahallesi sâkinlerinden Merdan oğlu Ömer Ağa ibn Ahmed nâm 

kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefe İmamoğlu kızı Emine bint-i İsmail muvâcehesinde 

mezbûre Emine’nin sadrı sagîr oğlu Mehmed hâzır bulunmuş olduğu hâlde ber-vech-

i âtî da‘vâ eyledi müdde‘â-aleyha hâzıra-i mezbûre Emine ile mukaddemâ zevciyet 

beynimizde kâ’ime iken feraşından hâsıl ve mezbûre Emine’den mütevellid olub bi-

hakki’l-hidâne hacr u terbiyesinde bulunan sulbü sagîr oğulları işbu hâzırun bi’l-

meclis Mehmed ile gâ’ibün ani’l-meclis Hüseyin’in nafakası içün kıbel-i şer‘den altı 

Şaban bin üç yüz otuz dört târîhli ve üç yüz elli üç sicil numerolu hüccet-i şer‘iyye 

mûcibince şehrî otuzar guruşdan cem‘an altmış guruş nafaka üzerine farz u takdîr 

buyurulmuş ve ol vechile nafaka-i mezkûreyi dâ’ire-i icrâya tesviye ve îfâ itmekde 

bulunmuş isem de oğullarım sagîrân-ı mezbûrdan hâzırun bi’l-meclis bulunan 

Mehmed el-hâletü-hâzihi sekiz yaşını ikmâl idüb dokuz yaşında bulunduğundan 

nafakadan sâkıt olduğuna binâ’en sagîr-i mezbûr Mehmed içün mukaddemâ 

mukadder olan şehrî otuz guruş nafakanın kat‘ıyla oğlum sagîr-i mezbûr Mehmed’in 
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hasbe’l-velâye yedime teslîmine kıbel-i şer‘den hükm olmak matlûbumdur didi 

lede’s-su’âl müdde‘â-aleyha mezbûre Emine dahi cevâbında hâzırun bi’l-meclis 

bulunan sadr-ı sagîr oğlu Mehmed ile diğeri Hüseyin müdde‘î-yi merkûmun 

feraşından hâsıl ve kendüsünden mütevellidler olduğunu ve mezbûr Mehmed hâlâ 

sekiz yaşında bulunduğunu ikrâr u itiraf idüb ibn-i sagîr-i mezbûr Mehmed’in velîsi 

bulunan babası müdde‘î-yi mezbûr huzûr-ı şer‘de teslim ile îcâb-ı şer‘înin îfâsını 

talebi derim dimekle müdde‘â-aleyh mezbûre Emine müdde‘î-yi mezbûrun da‘vâ-yı 

mezkûresini tamâmen tasdîk ile sadrı sagîr oğlu hâzırun bi’l-meclis bulunan 

Mehmed’in babası müdde‘î-yi mezbûr huzûr-ı şer‘de teslîm ve müdde‘î-yi mezbûr 

Halil dahi sulbü sagîr oğlu hâzır-ı mezbûr Mehmed teslîm ve kabûl eylemekle ibn-i 

sagîr-i mezbûr Mehmed içün kıbel-i şer‘den mukaddemâ mukadder olan şehrî otuz 

guruş nafakanın ol vechile kat‘ına hükm olunduğu tescîl ve i‘lâm olundu fi’l-

yevmi’l-erba‘a ‘aşere min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve 

elf 

651/127 

Sicil Numerosu: 104/807 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kubbeli Mahallesi sâkinlerinden 

ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken on Kânunuevvel bin üç yüz 

otuz iki târîhinde Deyr-i Zor Kasabasında vefât iden Kilyos oğlu Kilyos veledi 

Kigorok veledi Kilyos’un vârisi li-ebeveyn er karındaşı Karabet veledi Kigorok’un 

meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesi ve millet kethüdâsı 

tarafından mu‘tâ yirmi dokuz Kânunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber ibrâzı ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre 

vech-i meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i 

merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi sâkinlerinden Corcalı oğlu 

Agob veledi Artin veledi Agob ve Canbaba Mahallesi’nden Varbet oğlu Artin veledi 

Arakil veledi Mardiros ve Gül Mahallesi’nden Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet 

nâm kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla ve bu sûretde mes’ele-i mîrâsı (el-mâlu 

küllehu lehu) mâlik-i küllîsi mukirr-i ah-i mezbûra isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-
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taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Gül Mahallesinden Corcalı oğlu Agob veledi Artin 

Mahalle-i mezkûreli Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet 

ve Canbaba Mahallesi’nden Varbet oğlu Artin veledi Arakil ve gayrihim 

 

651/128 

Sicil Numerosu: 104/808 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Nureddin Mahallesi sâkinlerinden 

ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken on beş Temmuz bin üç yüz 

otuz iki târîhinde Deyr-i Zor kasabasında bilâ-veled vefât iden Avakresyan Artin 

Efendi veledi Ohannes veledi Ohannes’in verâseti li-ebeveyn er karındaşı olub 

mahalle-i mezkûrede sâkin ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Horobsima bint-i veledi Ohannes’e munhasıre olduğu 

vereseden uht-ı mezbûre olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe uht-ı mezbûre meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyyesi namına ahâlîsi tarafından mu‘tâ üç Şubat bin üç yüz otuz beş 

târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri her biri tebaa-i devlet-i 

muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Kırklar Makamı  

Mahallesi’nden Makar oğlu Heci Artin veledi Gazar ve Sob Toros Mahallesi’nden 

İsalı oğlu Kigorok veledi İsteban ve  Kırklar Makamı Mahallesi’nden Heci Artin 

oğlu Serkiz veledi İsteban nâm kimesnelerin alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i 

mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye el-mâlu küllehu lehu mâlik-i küllîsi mukirre uht-

i mezbûreye isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min 

Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 
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Kırklar Makamı Mahallesi’nden Makaryan Artin veledi Gazar 

Sop Toros Mahallesi’nden İsalı oğlu Kigorok veledi İsteban 

651/129 

Sicil Numerosu: 105/809 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Çavuşbaşı Mahallesi sâkinlerinden 

olub askerî firârından iken maktûlen vefât iden Emir oğlu Ali bin osmân’ın verâseti 

babası Osmân Efendi ile anası Fatma bint-i Mehmed’e munhasıre olduğunu 

vereseden eb-i mezbûr Osmân Efendi meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ yirmi dokuz Kânunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli 

bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i 

mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsûkü’l-

kelim zevâtdan Karıkoğlu Osmân bin Mehmed bin Osmân ve Kalaycıoğlu Hasan bin 

Mehmed bin Hasan ve teslimci  oğlu Ali bin Mehmed bin Ali’nin  meclis-i şer‘de 

alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârlarıyla zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde 

mes’ele-i mîrâsları mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye üç sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden bir sehmi ümm-i mezbûreye ve iki sehmi eb-i mezbûra isâbet itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a 

ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

651/130 

Sicil Numerosu: 105/810 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı ile neticeye rabtı içün savb-ı şer‘i’l-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen 

i‘zam olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesi’nde 

kâ’in Aşçı Hacı Ahmed oğlu müteveffâ Ali Ağa’nın veresesinin sâkin olduğu 

menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrrer kesân huzûruyla ‘akd-i 

meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde menzil-i mezkûrda mukîme ve zâtı müslimîn-i mûmâ-

ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı mezbûrun kayınvâlidesi Havva Hatun 

ibnetü Hüseyin Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

eyledi Mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden damadım 

Aşçı Hacı Ahmed oğlu Ali A ğa bin Hacı Ahmed’in sulbü sagîr oğulları Ahmed ve 
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Latif ve sulbiye-i sagîre kızı Emine’nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil emvâllerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla beni 

vasî nasb u ta‘yîn buyurulmak murâdımdır didikde emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle 

mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden gelmeye kadire idüğü Kâhil 

Mahallesi imam ve muhtâr ve heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ otuz Teşrînisânî bin üç 

yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i zabtda ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın ihbârâtı ile zâhir ve nümâyân olan sâlifü’z-zikr Kâhil 

Mahallesi’nde sâkine olub zâtı müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

müteveffâ-yı mezbûrun kayınvâlidesi ve sigâr-ı mezbûrûnun min-kabli’l-ümm 

ceddeleri işbu bâ‘isatü’l-vesîka Havva Hatun ibnetü Hüseyin Efendi sigâr-ı 

mezbûrûnun babaları mütevvefâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şerden vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizam itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-sâbi‘ ve’l-‘ışrin min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsin 

ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl  

Ekeste Mahallesi’nden hacı Hüseyin Ağa bin Ahmed Efendi 

Marulcu Mahallesi’nden Taşkapulu-zâde Mehmed Emin Efendi 

Karaman Mahallesi’nden Helvacı Hacı Bekir oğlu İbrahim Çavuş 

ve gayrihim 

651/131 

Sicil Numerosu: 106/811 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kubbeli Mahallesi sâkinlerinden 

ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken on Kânunuevvel bin üç yüz 

otuz iki târîhinde Deyr-i Zor kasabasında vefât iden Kilyos oğlu Nazaret veledi 

Kigorok veledi Kilyos’un verâseti li-ebeveyn er karındaşı Karabet veledi Kigorok 

meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden ve millet 

kethüdâsı tarafından mu‘tâ yirmi dokuz kânunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli bir 
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kıt‘a ilmühaber mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre 

vech-i meşrûh üzere idüğü her biri her biri tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i 

merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi’nden Corcali oğlu Agob 

veledi Artin veledi Agob ve mahalle-i mezkûreli Oskan oğlu Karabet veledi Hosab 

veledi Karabet ve Canbaba Mahallesi’nden Varbet oğlu Artin veledi Arakil veledi 

Mardiros nâm kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile 

lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olmağın bu sûretle mes’ele-i mîrâsı el-mâlu 

küllehu mâlik-i küllîsi ah-ı lehâ mezbûra isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebîülâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Gül Mahallesi’nden Corcalı oğlu Agob veledi Artin 

Mahalle-i mezkûreli Oskan oğlu Karabet veledi Hosab 

ve Canbaba Mahallesi’nden Varbet oğlu Artin veledi Arakil 

651/132 

Sicil Numerosu: 106/812 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i’l-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Ablak Karyesi’nde kâ’in Gözün oğlu Hacı Halil 

Ağa ibn Süleyman’ın ile’l-vefât sâkin olduğu müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Halil Ağa’nın sulbiye-i sagîre kızı Nazike’nin babası 

müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den mansûbe vasîsi karye-i mezkûre 

sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe olan Şerife bint-i Hüseyin nâm Hatun meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda sagîre-i 

mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malına bi’l-emâne ve hasbe’l-

me’mûriyye vaz‘-ı yedi mütehakkik olan ve kıbel-i şer‘den hususi re’y olunan 

medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi 

mahzarında ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i kelâm eyledi Vasîsi olduğum sagîre-i 
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mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub bâ-kassâm-ı şer‘iyye 

Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyesinden başka aslâ malı ve akar 

ve îrâdı ve hazîneden muhassas maaşı olmadığından el-hâletu-hâzihi nafaka ve 

kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmağla Eytâm Sandığı’nda taht-ı istirbâ‘da 

bulunan hisse-i ırsiyyesi nafaka-yi mezbûresi olan seksen sekiz bin guruşun re’sü’l-

mâl ve nemâsından olarak nafakası içün kadr-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr 

buyurulmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi 

dahi sagîre-i mezbûrenin ol mikdâr hisse-i ırsiyyesine bi’l-emâne vâzı‘u’l-yed 

bulunduğunu ikrâr ve vasiye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhunu te’yîd itmekle vasiye-i 

mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğunu zeyl-

i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkik olan sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs Eytâm Sandığı’nda mahfûz nakd-i mevcûdesi re’s’ü’l-mâl ve 

nemâsından olarak kadr-i ma‘rûf idüğü ihbâr olunan şehrî iki yüz guruş nafaka farz u 

takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve baha 

ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidâneye ve ‘inde’z-

zafer babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil nakd-i mevcûdesi re’s’ü’l-

mâl ve nemâsından rücû‘a vasiye-i mezbûre Şerife Hatun’a kıbel-i şer‘den izin 

verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Saferi’l-Hayr li-

seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Lengerlioğlu Hacı bin Hacı Ahmed 

ve Denizli oğlu Hüseyin bin Ali 

Salahi-zâde Sadık Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi 

ve gayrihim 

651/133 

Sicil Numerosu: 107/813 

Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Çatkuyu nâm-ı diğer Madet Karyesi ahâlîsinden 

Halkoğlu Mehmed bin Hüseyin bin el-Hâc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde medîne-i mezkûreye tâbi‘ kezâ çatkuyu nâm-ı diğer Madet Karyesi 
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ahâlîsinden Halkoğlu Hacı Mehmed bin Ali mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

li-ebeveyn er karındaşım Molla Ali İzmir Vilâyeti dâhilinde Tuberilli Karyesi’nden 

Darbende Karyesi’nde vefât idüb verâseti bana munhasıre olduğu lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümâyân olmağla müteveffâ-yı mezbûra aid bi’l-cümle emvâl-i menkûle ve 

gayrı menkûleyi vâzı‘u’l-yed idenlerden aid olduğu  mahkeme-i şer‘iyye ve 

nizamiyyenin hukûk ve ticâret ve meccânen sulh kısımlarında ve devâ’ir-i sâ’ire-i 

resmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itirazü’l-gayr sıfatlarıyla 

bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyizen ve tashihen ve iadeten taleb ve da‘vâ 

ve muhakeme ve muhasema ve murâfa‘a ve müdafaa ve husûmet ve redd-i cevâba ve 

şuhûd ikâme ve ta‘n-ı şuhûda ve hacz ve icrâ ve fekkine ve tebliğ ve tebelluğa ve 

hükm-i gıyabi talebine ve istihsâl ideceği i‘lâmâtı ahz ile mevki-i icrâya vaz‘a ve ahz 

u kabza ve bi’l-cümlemakbûzâtını bana irsal u îsâle ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve 

âhiri tevfîl ve terfîk ve ‘azline ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsini son derecesine kadar îfâ ve icrâsına tarafımdan vekâlet-i ‘âmme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile hâzır-ı mezbûr Hacı Mehmed Ağa’yı vekîl nasb u 

ta‘yîn eyledim didikde mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa dahi ber-vech-i muharrer 

vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizam itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrin min 

Şa‘bâni’l-Azîm li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Mıllik oğlu Hacı Hüseyin ibn Ali 

Mahkeme-i şer‘iyye ketebesinden Ahmed Efendi 

Mahkeme-i şer‘iyye ketebesinden Hacı Osmân Efendi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/134 

Sicil Numerosu: 107/814 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Burmalı Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden İhyaoğlu Hacı Bekir bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Safiye bint-i Halil ile sulbü kebîr oğlu Mehmed Arif’e 

munhasıre ba‘dehu ibn-i kebîr mezbûr Mehmed Arif dahi vefât idüb verâseti zevce-i 
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menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Mustafa ile anası mezbûre Hanife ve sulbü sagîre 

kızı Akile ve li-ebeveyn kız karındaşları Ayşe ve Nimet ve Hanife’ye munhasıre 

ba‘dehu mezbûre Hanife dahi vefât idüb verâseti oğlunun kızı mezbûre Akile ile li-

eb kız karındaşı Şerife’ye munhasıre ba‘dehu mezbûre Şerife dahi vefât idüb verâseti 

li-ebeveyn kız karındaşı oğlu İsmail’e munhasıre ve mes’ele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-

münâsahati’ş-şer‘iyye bin beş yüz otuz altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden bin iki 

yüz dokuz sehmi mezbûre Akile’ye ve kırk iki sehmi mezbûre Safiye’ye ve on 

dörder sehmden cem ‘an kırk iki sehmi dahi mezbûrât Ayşe ve Nimet ve Hanife’ye 

ve iki yüz kırk üç sehmi dahi li-ebeveyn kız karındaşı oğlu İsmail’e isâbeti nümâyân 

oldukdan sonra verese-i muharrere-i mezkûreden sulbiye-i sagîre mezbûre Akile’nin 

babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil emvâl ve emlâk ve arazilerini 

malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî nasb u ta‘yîn olunan ………. olub zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Ayşe Hatun ibnetü Mustafa 

medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Vasî-yi mansûbesi olduğum sagîre-i mezbûre 

Akile’nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil medîne-i mezkûrenin 

Burmalı mahallesinde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası şarken Bilaloğlu Hacı Nesib garben İnad 

oğlu Mehmed bin Osmân ve şimâlen Demirci oğlu Salih bin Abdullah hâneleri 

cebhesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb sarf-ı mülk hâne müteveffâ-yı mezbûrun 

hayâtında ile’l-vefât yedinde müstakillen malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i 

muharreresine mevrûs ve müntakil olmağla ber-vech-i muharrer menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr müşrif-i harâb ve mâ’il-i inhidâm ve turâb olub hâne-i mezkûrun verese 

beyninde ifrâz ve taksîmi kâbil olmamasından ve müştereken ve müştereken 

tasarrufları dahi hiçbir menfa‘at-i maksûd hâsıl olamadığından vergi-yi senevîsi dahi 

terâküm itmekde veresenin içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir 

sûretle intifâ‘ mümkin olmadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini 

müctemi‘an âhire bey‘ ü ferâğ ideceklerinden ol vechile hisseleri pek cüz’î ve kalîl 

olmasına binâ’en verese-i kibârın hisseleri ile ma‘an âhire bey‘ ü füruht idilmeyüb 

alâ-hâlihi ibkâ idildiği takdîrde mazarratdan başka hiçbir menfaat te’mîn itmeyüb 

eytâm hakkında zarar-ı küllî mûcib olacağından binâ’en-aleyh sagîre-i mezbûrenin 

hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht ve esmân-ı 
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hâsılasını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi sagîre-i 

mezbûrenin haklarında her vechile enfa‘a ve evlâ olmağla vech-i meşrûh üzre bana 

kıbel-i şer‘den bey‘e izin virilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûhu 

vakı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü Burmalı Mahallesi heyet-i 

ihtiyâriyesinden mu‘tâ yirmi sekiz Kânunuevvel bin üç yüz otuz dört târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olmağın sagîre-i mezbûre Akile’nin ber-bech-i muharrer hâne-i mahdûd-

ı mezkûrda pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyesi verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an 

bi’l-müzâyede ve gıbbe inkıtâ‘u’r-rağbe takarrur idecek semen misliyle âhire bey‘ ü 

ferağa ve esmân-ı hâsılası li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi 

içün vasî-yi mezbûre Ayşe Hatun’a vech-i meşrûh üzre kıbel-i şer‘den bey‘e izin 

virilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrin min şehri 

Rebiulâhir li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Devedede  Mahallesi’nden Muytab Hacı Hüseyin bin Ahmed 

Arab Mescidi Mahallesi’nden Ekşioğlu İbrahim bin Mehmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/135 

Sicil Numerosu: 109/815 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Akmescid Mahallesi’nde sâkine 

tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Rum milleti nisvânından olub zâtı Medli Mahallesi 

sâkinlerinden Merdan oğlu Ömer bin Ahmed ve Hacıalioğlu Mahallesi ahâlîsinden 

Kundakçı-zâde Ali Efendi ibn Ahmed nâm kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

Şeytanoğlu Yordan zevcesi Katerina bint-i Nikola medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i ….. lazım……. Akşehir Kazâsı’na Berminde(?) 

Karyesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden 

Şeytanoğlu Yorgi veledi Lazari ve li-ebeveyn kız karındaşı Kalliopi bint-i el-merkûm 

Lazari nâm kimesneler dokuz Kanunusânî bin üç yüz otuz beş târîhine musâdif Pazar 

günü mahkeme-i şer‘iyyeye gelmek üzere iki Kanunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli 
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birer kıt‘a da‘vetiyye varakaları ale’l-usûl tastîr ve ayru ayru kendilerine tebliğ 

itdirilerek nüsha-i sâniyye-i mahfiyyeleri evrâk meyânında mevcûd olduğu hâlde 

merkûmân yevm-i mezkûrda bizzat mahkeme-i şer‘iyyeye gelmedikleri ve 

taraflarından bir vekîl göndermedikleri gibi ma‘zeret-i meşrû‘aları olduğuna dâ’ir de 

mahkeme-i şer‘iyyeyi haberdar eylemediklerinden müste‘mir adıyla  zikri âtî 

da‘vâmın müdde‘â-aleyhâ merkûmânın gıyâbında rü’yet ve tedkîki ile hall u fasl 

idilmesini taleb idüb müdde‘iyye-i mezbûrenin taleb-i vâki‘i muvâfık-ı şer‘ ve kânûn 

olmağla ol vechile zikri âtî da‘vânın müdde‘â-aleyhâ merkûmânın gıyâbında rü’yet 

ve tedkîki ile hall u fasla karar virilerek müdde‘iyye-i mezbûre Katerina ber-vech-i 

âtî da‘vâ ve takrîr-i kelâm eyledi Karahisâr-ı Sâhib’in mârü’z-zikr Akmescid 

Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i 

merkûmesinden iken bundan altı mâh mukaddem bilâ-veled vefât iden zevc-i dâhilim 

Şeytanoğlu Yordan veledi Lazari’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi olmam 

hasebiyle benim ile li-ebeveyn er karındaşları Eftim ve müdde‘â-aleyh merkûm 

Yorgi ve li-ebeveyn kız karındaşı müdde‘â-aleyhâ mezbûre Kalliopi’ye munhasıre 

olmağla zevcim müteveffâ-yı merkûmun terekesine müte‘allik bi’l-cümle emvâl-ı 

menkûle ve gayrı menkûlesinden hisse-i ırsiyyelerine muâdil ve mukâbil vereseden 

müdde‘â-aleyh mezbûr Yorgi nâm kimesne Döşemecioğlu Yordanaki yediyle altı bin 

guruş kıymetli altmış aded lira ile bin guruş kıymetli bir seccade ki cem‘an yedi bin 

guruş müdde‘â-aleyhâ mezbûre Kalliopi’ye dahi Haralambos Ankarayadi Efendi 

yediyle beş bin guruş kıymetli elli aded lira ile beş yüz guruş kıymetli bir seccade ki 

cem‘an beş bin beş yüz guruş bedelât-ı makbûze ile mahzar-ı şuhûda her biri ayrı 

ayrı birer kıt‘a beyyin senedi ve yediyle teslîm ile tereke-i mezkûreden dolayı kâffe-i 

de‘âvî ve matâlibâtdan benim zimmetimi ibrâ-i ‘âmm-ı sahîh-i şer‘î ibrâ eyledikleri 

halde zevcim müteveffâ-yı merkûmun terekesine müdde‘â-aleyhima gâ’ibân-ı 

mezbûrân hâlâ bi-gayri hakk müdâhale itmekde olduklarından müdâhale-i 

vâkı‘alarının men‘i husûsunda kıbel-i şer‘den gıyâben hükm olunmak matlûbumdur 

da‘vâ eyledi Müdde‘iyye-i mezbûre ber-vech-i muharrer müdde‘âsıyla beyâna havâle 

olundukda husûs-ı mezkûr hakkında şâhid olmak üzere meclis-i şer‘e ihzâr ve ikâme 

olunan Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan Mahallesi’ne mülhak Sob-Toros 

Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın Rum milletinden 

Oramaki Efendi veledi Yordan veledi Mihailidi ile Döşemecioğlu Yordanaki veledi 
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Yorgi veledi Mihail nâm kimesne münferiden istişhâd olunduklarında Karahisâr-ı 

Sâhib’in Akmescid Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Rum 

milletinden iken bundan altı mah mukaddem bilâ-veled vefât iden Şeytanoğlu 

Yordan veledi Lazari’nin terekesine müte‘allik bi’l-cümle emvâl-ı menkûle ve gayrı 

menkûlesine aid husûsâtdan dolayı müteveffâ-yı merkûmun veresesinden li-ebeveyn 

er karındaşı Şeytan oğlu Yorgi veledi Lazari nâm kimesne müteveffâ-yı merkûmun 

veresesinden zevce-i metrûkesi Katerina bint-i Nikola nâmına Döşemecioğlu 

Yordanaki yedinden altmış aded Osmanlı lirası ile bin guruş kıymetli bir seccade ki 

cem‘an yedi bin guruş ahz u kabz eylediğine şâhidân-ı merkûmândan merkûm 

Oramaki Efendi şehâdet etmiş ve şâhid-i diğer Döşemecioğlu Yordanaki dahi tafsîl-i 

mezkûr üzere Şeytanoğlu Yorgi veledi Lazari nâm kimesne müteveffâ-yı merkûmun 

veresesinden zevce-i metrûkesi Katerina nâmına yedi bin guruş ahz u kabz 

eylediğine şehâdet iderim şâhidân-ı merkûmândan her biri yine verese-i mezbûreden 

müteveffâ-yı merkûmun li-ebeveyn kız karındaşı Kalliopi bint-i el-merkûm Lazari 

dahi mezbûr Katerina nâmına Haralambos Ankarayadi Efendi yedinden elli aded 

Osmanlı lirası ile beş yüz guruş kıymetli bir seccade ki cem‘an beş bin beş yüz guruş 

ahz u kabz iderek her biri mezbûre Katerina’nın tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan 

zimmetini ibrâ-i ‘âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât eylediklerine ve bu bâbda 

mezbûre Katerina yedine merkûm Yorgi ile mezbûre Kalliopi ibrâyı hâvî birer kıt‘a 

sened tanzim ve temhîr ile mahzar-ı şuhûda i‘tâ eylediklerine şâhidiz şehâdet dahi 

iderüz deyu her biri bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı 

şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle usûl-i mevzû‘asına tatbîken evvelâ mensûb oldukları 

sâlifü’z-zikr Zaviye Sultan Mahallesi imamı Gümüş-zâde Hacı İsa mahdûmu Bekir 

ve muhtârı Boğa-zâde Hacı Kadir mahdûmu Mehmed Ağa’dan bâ-varaka-i mestûre 

sırren ve ba‘dehu şâhidân-ı merkûmân yine mensûb oldukları mârü’z-zikr Zaviye 

Sultan Mahallesi sâkinlerinden Çamur oğlu Bekir Ağa ibn Mehmed Ağa ve 

Karayanidi Nikola veledi Nakor ile Canbaba Mahallesi’nden Haralambo Ankarayadi 

veledi Yorgi ve Mecidiye Mahallesi’nden İstilianos veledi Nikola nâm 

kimesnelerden müdde‘iyye-i mezbûre Katerina hâzıratün bi’l-meclis olduğu halde 

şâhidân-ı merkûmân bi’l-muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiye mu‘teber ve makbûlü’ş-

şehâde idükleri iş‘âr u ihbâr olunmağın mûcibince merkûm Yorgi ile merkûme 

Kalliopi mûresleri müteveffâ-yı merkûm Şeytanoğlu Yordan veledi Lazari’nin 
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terekesine müte‘allik bi’l-cümle emvâl-ı menkûle ve gayrı menkûlesinden merkûm 

Yorgi hisse-i ırsiyyesine mukâbil zevce-i müdde‘iyye-i mezbûre Katerina’dan yedi 

bin guruş ve merkûme Kalliopi dahi kezâlik merkûme Katerina’dan altı bin beş yüz 

guruş her biri ahz u kabz etmek sûretiyle merkûme Katerina’nın zimmetini ibrâ-i 

‘âmm-ı sahîh-i şer‘î ibrâ eyledikleri ve iskât eyledikleri ber-nehc-i şer‘î sâbit olmağla 

gâ’ib-i merkûm Yorgi ile gâ’ibe-i merkûme Kalliopi’den her birinin tereke-i 

müteveffâ-yı merkûmdan dolayı zevce-i müdde‘iyye-i merkûme Katerina ber vech-i 

şer‘î mu ‘ârâzadan men‘ine hükm olunduğu tescîl ve i‘lâm olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l-‘ı şrîn min şehri Rebiülâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

    336 

Sicil  Sahife 

  2       2__   

 4       4 

Karahisâr-ı Sâhib Sancağı mahkeme-i şer‘iyyesinden fî 24 Rebiülâhir sene 

1334 târîhiyle i‘tâ olunan işbu i‘lâm ve vekîl Süleyman Sırrı mühürlü lâyıha-yı 

temyîziyye Katerina imzâlı lâyıha-yı cevâbiyye mütâla‘a olundu İ‘lâm-ı mezkûrun 

mufâdı Katerina meclisde müteveffâ Yordan’ın li-ebeveyn kız karındaşları Yorgi ve 

Kalliopi’nin gıyâblarında zevci müteveffâ-yı merkûmun terekesinden hisse-i 

ırsiyyelerine mukâbil müdde‘â-aleyhimâ merkûmâna isâbet eylediği bedel-i ma‘lûme 

mukâbilinde zimmetini ibrâ eylediklerinden bahsile merkûmânın tereke-i mezkûreye 

vâki‘ olan müdâhalelerinin men‘ini da‘vâ ve bi’l-beyyine isbât-ı müdde‘â itmekle 

mûcibince tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan dolayı merkûmânın müdde‘iyye-i 

merkûmeye mu‘ârazadan men‘ olundukları nâtık ise de da‘vâ-yı kâ’imede sıhhat ve 

şehâdet-i mezkûrede dahi kifâyet gayrı münfehim olduğu cihetle sebki hallinden hâlî 

olmadığına fî 22 Rebiülevvel sene 1338 ve 15 Kanunuevvel sene 1335 târîhinde 

müttefiken karar verildiğinden icâb-ı hâlin îfâsı zımnında mezkûr i‘lâm melfûfâtıyla 

mazrûfen liva-i mezkûr kadılığına iade kılındı 

Fî 17 Rebiülâhir sene 1338 ve fî 8 Kanunusânî sene 1336 

Mahkeme-i Şer‘iyye Dâ’iresi 
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651/136 

Sicil Numerosu: 110/816 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Nurcu Mahallesi sâkinlerinden 

Kırkalıoğlu İbrahim bin Hacı Ahmed bin Ahmed medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezkûreli li-ebeveyn er karındaşı 

Abdullah muvâcehesinde ber-vech-i âtî da‘vâ eyledi Medîne-i mezkûrenin sâlifü’z-

zikr Nurcu Mahallesi sâkinlerinden iken bundan dört sene mukaddem vefât iden 

Kırkalı oğlu babam Hacı Ahmed ibn Ahmed’in verâseti sulbü kebîr oğlu olmam 

hasebiyle benim ile diğer sulbü kebîr oğlu müdde‘â-aleyh mezbûr Abdullah ile 

Ahmed oğlu Mustafa’ya munhasıre kable’l-kısme ibn-i mezbûr Ahmed dahi asker 

iken on beş Haziran bin üç yüz otuz bir târîhinde Çanakkale Muharebesi’nde 

mecrûhen vefât itmekle verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye bint-i Mustafa 

ve sulbü sagîr oğlu Şükrü ve sulbiye-i sagîre kızı Havva’ya munhasıre olub bizden 

başka vârisi ve terekesine müstahak âhiri olmamağla babam ve mûresim müteveffâ-

yı evvel-i mezbûr Hacı Ahmed Ağa’nın hayâtında bâ-tapu ile’l-vefât müstakillen 

malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i muharrere-i mezkûresine mevrûs olub 

mezkûr Nurcu Mahallesi’nde kâ’in yemini Demircioğlu Osmân veresesi yesârı 

Oruçoğlu veresesi arkası Etmekçi Bilâl hâneler cebhesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

bâb menzil ile Demirciler Çarşısı’nda kâ’in yemini Hardaloğlu veresesi yesârı 

Şimşimoğlu Ahmed veresesi dükkânları arkası Bektaş oğlu Ömer Ağa hânesi ve 

cebhesi tarîk ile mahdûd ve yekdiğere muttasıl bir bâb dükkân ile bir bâb 

kahvehânede olan hisse-i ırsiyyemi karındaşım mezbûr Abdullah virmekden imtinâ‘ 

ider olduğundan su’âl olunub ber-vech-i muharrer emlâk-ı muharrere-i 

mezkûrelerdeki hisse-i ırsiyyelerimi bana teslîme kıbel-i şer‘den mezbûr Abdullah’a 

tenbih olunmak matlûbumdur didi lede’s-su’âl müdde‘â-aleyh mezbûr Abdullah dahi 

cevâbında emlâk-ı muharrere-i mezkûreler pederi müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

olduğunu ikrâr ve ancak kâbil-i taksîm olmadığını beyân ile diğer li-ebeveyn er 

karındaşı mezbûr Ahmed’in vefâtını külliyen inkâr eylemekle müdde‘î-yi mezbûre 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsıyla beyâna havâle olundukda Karahisâr-ı Sâhib’in 

Gökçe …………….olub me’zûnen mahallesine avdet iden Tahmas(?) oğullarından 

Abdurrahman Bali bin Halil ile Hacı Mustafa Mahallesi ahâlîsinden ve Asâkir-i 

Şâhâne İkinci Fırka’ya mensûb Sıhhiye Bölüğü efrâdından olub berây-ı tebdîl-i havâ 
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mahallesine iden Altmışdört oğlu Mehmed bin İsmail bin Mehmed nâm kimesneleri 

li-ecli’ ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr u ikâme itmekle şâhidân-ı mezbûrân tarafeyn 

muvâcehesinde münferiden istişhâd olunduklarında Karahisâr-ı Sâhib’in Nurcu 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan dört sene mukaddem vefât iden Kırkalıoğlu Hacı 

Ahmed Ağa ibn Ahmed bin mehmed’in verâseti sulbü kebîr oğulları müdde‘î-yi 

mezbûr İbrâhîm ile müdde‘â-aleyh-i mezbûr Abdullah ve diğerleri Ahmed ve Ali ve 

Mustafa’ya munhasıre ba‘dehu ibn-i kebîr-i mezbûr Ahmed dahi Asâkir-i Şâhâne 

İkinci Fırka’ya mensûb Birinci Alayın İkinci Taburunun Sekizinci Bölüğü 

Dokuzuncu Manga çavuşlarından iken bin üç yüz otuz bir sene-i mâliyesi şehr-i 

Hazîrân’ın on beşinci günü Çanakkale civârında Seddülbahir nâm mahalde düşman 

ile muhârebe esnâsında düşman tarafından endaht idilen şarapnel parçaları mezbûr 

Ahmed Çavuş’un sol meme altına ve müte‘addid yerlerine isâbet iderek sargı 

mahallinde şehîden vefât eylediğini re’yü’l-ayn müşâhede eyledik ve mezbûr Ahmed 

Çavuş’un verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye bint-i Mustafa ve sulbü sagîr 

oğlu Şükrü ve sulbiye-i sagîre kızı Havva’ya munhasıre olub bunlardan başka zâhire 

vârisi ve terekelerine müstahak âhiri olduğu bizim ma‘lûmumuz değildir biz bu 

husûslarda bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi iderüz deyu her biri bi’l-muvâcehe 

ber-nech-i şer‘î müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle 

şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîken evvelâ mezbûr Abdurrahman 

mensûb olduğu mezkûr Gökçe Mahallesi imamı Dinarlı-zâde Feyzi Efendi ibn 

Osmân Efendi ve muhtârı Gök oğlu Arif bin Murad’a ve diğer şâhid-i mezbûr 

Mehmed dahi kezâlik mensûb olduğu mezkûr Hacı Mustafa Mahallesi imamı Gani-

zâde Mehmed Efendi ibn Ahmed ve muhtârı Bozoklu oğlu Ali bin Ali Osmân nâm 

kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu şâhidân-ı mezbûrândan mezbûr 

Abdurrahman yine mensûb olduğu mezkûr Gökçe Mahallesi ahâlîsinden Tuzsuz oğlu 

Bekir bin Mahmûd ve Gala oğlu Receb bin Mehmed’den ve diğer şâhid-i mezbûr 

Mehmed dahi edâ-yı şehâdeti müte‘âkib esir feraşhânesinde hasta yatmakda olduğu 

ve sulbü münasıran  bulunduğu haber virilmekle mezbûr Mehmed kezâlik mensûb 

olduğu mezkûr Hacı Mustafa Mahallesi ahâlîsinden Yusuf oğlu Ali bin Yusuf ve 

Çavuşoğlu Osmân bin Abdullah nâm kimesnelerden merkûm Mehmed’in gıyâbında 

tarafeyn hâzır oldukları hâlde şâhid-i mezbûr bi’l-muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiye 

‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri iş‘âr u ihbâr olunmağın mûcibince mezbûr 
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Kırkalıoğlu Hacı Ahmed bin Ahmed ile oğlu Ahmed’in vefatına ve müdde‘î-yi 

mezbûrun ber-vech-i muharrer verâsetine ba‘de’l-hükm mes’ele-i mîrâsları alâ-

tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye yüz yirmi sehmden olub sihâm-ı mezkûreden yirmi 

dörder sehmden cem‘an doksan altı sehmi müdde‘î-yi mezbûr İbrâhîm ile müdde‘â-

aleyh-i mezbûr Abdullah ve diğerleri Ali ve Mustafa’ya ve üç sehmi mezbûr 

Huriye’ye ve yedi sehmi mezbûre Havva’ya ve on dört sehmi mezbûr Şükrü’ye 

isâbeti iktizâ idüb ancak emvâl-i gayrı menkûlenin taksîmi vazîfesi hâricinde 

bulunmağla bu cihet hakkında mahkeme-i iâdesine mürâca‘atda muhtâr oldukları 

tarafeyne tefhîm olunduğu tescîl ü i‘lâm olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Cemâziyelûlâ 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/137 

Sicil Numerosu: 111/817 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Ablak Karyesi’nde kâ’in Gözün oğlu Hacı Halil 

bin Süleyman’ın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrrer 

kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Gözün oğlu Hacı Ömer bin Süleyman’ın sulbiye-i sagîre 

kızı Ümmü Gülsüm’ün babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

mansûbe vasîsi karye-i mezkûre sâkinelerinden ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Fatma bint-i Musa nâm hatun 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs malına bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i 

şer‘den husumeti re’yi olan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-

Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Vasîsi olduğum 

sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub bâ-kassâm-ı 

şer‘iyye Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyesinden başka aslâ malı 

ve akar ve îrâdı ve hazîneden muhassas maaşı olmadığından el-hâletu-hâzihi nafaka 

ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce olmağla Eytâm Sandığı’nda taht-ı istirbâ‘da 
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bulunan hisse-i ırsiyyesi nukûd-ı mevcûdesi olan yüz yetmiş altı guruşun re’sü’l-mâl 

ve nemâsından olarak nafakası içün kadr-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyurulmak 

bi’l-vesâye matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi sagîre-i 

mezbûrenin ol mikdâr hisse-i ırsiyyesine bi’l-emâne vâzı‘u’l-yed bulunduğunu ikrâr 

ve vasiye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhunu te’yîd itmekle vasiye-i mezbûrenin takrîr-

i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğunu kezâlik zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla 

mütehakkik olan sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs Eytâm 

Sandığı’nda mahfûz nukûd-ı mevcûdesi re’s’ü’l-mâl ve nemâsından olarak kadr-i 

ma‘rûf idüğü ihbâr olunan şehrî iki yüz guruş nafaka farz u takdîr olunub meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûru sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve baha ve sâ’ir levâzım-ı 

zarûriyyesine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidâneye ve ‘inde’z-zafer babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûd-ı mevcûdesi re’sü’l-mâl ve nemâsından 

rücû‘a vasiye-i mezbûre Fatma Hatun’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Saferi’l-Hayr li-seneti sitte ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Halâs-zâde Sadık Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi 

Lengerlioğlu Hacı Ali bin Hacı Ahmed Ağa 

Denizlioğlu Hasan Ağa ibn Ali 

Mukayyid     Başkâtib     Nâ’ib-i Kadı       Hazâ-sakk Nâ’ibi 

651/138 

Sicil Numerosu: 112/818 

Karahisâr-ı Sâhib’in Devedede Mahallesi sâkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i 

Aliyye’nin Ermeni milletinden iken on beş Temmuz bin üç yüz otuz iki târîhinde 

Deyr-i Zor’da bilâ-veled vefât iden Nacak oğullarından Heci Artin veledi Heci 

Kigorok’un verâseti li-ebeveyn er karındaşı Dikran ile li-ebeveyn kız karındaşı 

Maryam nâm kimesnelere munhasıre ba‘dehu ah-i merkûm Dikran dahi aynı târîhde 

mahall-i mezkûrda bilâ-veled vefât idüb verâseti kız karındaşı mezbûre Maryam ile 

li-ebeveyn ‘ammîsinin oğlu İsteban veledi Gazar’a munhasıre olduğunu vereseden 
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ibni’l-ümm merkûm İsteban meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyyesi nâmına ahâlîsi tarafından mu‘tâ yirmi iki Kanunusânî bin üç yüz otuz 

beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri medîne-i mezkûre ahâlîsinden 

devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden Kırklar Makamı Mahallesi’nden 

Makar oğlu Heci Artin veledi Gazar ve Sob Toros Mahallesi’nden İsalı oğlu Kigorok 

veledi İsteban ve Gül Mahallesi’nden Corcalı oğlu Agob veledi Artin nâm 

kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mesele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-

münâsahati’ş-şer‘iyye üç sehmden olub sihâm-ı mezkûreden iki sehmi uht-ı 

mezbûreye ve bir sehmi dahi mukirr-i mezbûra isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/139 

Sicil Numerosu: 112/819 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Hacıbeyli Karyesinde kâ’in Hacı Hüseyin oğlu 

Hüseyin bin Hacı Hüseyin’in müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Halilcik oğlu İbrâhîm bin Hacı İsmail’in 

sulbiye-i sagîre kızı Fatma ve sulbü sagîr oğulları Ali ve İsmail’in babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den mansûbe vasîleri 

vâlideleri karye-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Kezban bint-i Ali nâm hatun meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

emvâline bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i 

şer‘den husumeti re’y olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-

Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i kelâm eyledi 
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Vasîleri olduğum sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub 

bâ-kassâm-ı şer‘iyye Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyelerinden 

başka aslâ malları ve akar ve îrâdları ve hazîneden muhassas maaşı olmadığından el-

hâletü-hâzihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâcla muhtâclar olmalarıyla Eytâm 

Sandığı’nda taht-ı istirbâ‘da bulunan hisse-i ırsiyyeleri nukûd-ı mevcûdeleri olan 

doksan altı bin iki yüz seksen beş guruşun re’sü’l-mâl ve nemâsından olarak 

nafakaları içün kadr-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyurulmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi sigâr-ı mezbûrûnun ol 

mikdâr hisse-i ırsiyyelerine vâzı‘u’l-yed olduğunu ikrâr vasiye-i mezbûrenin takrîr-i 

meşrûhunu te’yîd itmekle vasiye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve 

nefsü’l-emre muvâfık olduğu kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

müslimînin meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkik 

olan sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs Eytâm 

Sandığı’nda mahfûz nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-mâl ve nemâsından olarak 

nafakaları içün kadr-ı ma‘rûf idüğü ihbâr olunan beherine şehrî yetmiş beş guruşdan 

cem‘an şehrî iki yüz yirmi beş guruş nafaka farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûr sigâr-ı mezbûrûnun beher şehr nafaka ve kisve baha ve sâ’ir levâzım-ı 

zarûriyyelerine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidâneye ve ‘inde’z-zafer babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-mâl ve nemâlarına 

rücû‘a vasiye-i mezbûre Kezban Hatun’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşere min Şa‘bâni’l-azîm li-seneti sitte ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Karye imamı Bekir Efendi ibn Sâlih 

Muhtâr hacı Hüseyin oğlu Mevlüd bin hacı Hüseyin 

Bayram oğlu Osmân bin Ahmed 

ve Hacı Hüseyin oğlu Hüseyin bin Hacı Hasan 

ve gayrihim 
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651/140 

Sicil Numerosu: 113/820 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Avtal Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Pancar oğlu Mustafa Efendi ibn Ahmed bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i Murad ile sulbiye-i 

kebîre kızı Fikriye ve sulbü sagîr oğulları Bekir ve Salim ve Şükrü’ye isâbeti 

nümâyân oldukdan sonra verese-i muharrere-i mezkûreden bünûn-ı mezbûrûn Bekir 

ve Sâlim ve Şükrü’nün babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâl 

ve emlâk ve arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan verese-i muharrere-i 

mezkûreden zevce-i menkûha-i metrûkesi ve sigâr-ı mezbûrûn Bekir ve Sâlim ve 

Şükrü’nün anaları olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Dudu bint-i Murâd medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i 

kelâm eyledi Vasîleri olduğum sigâr-ı mezbûrûn Bekir ve Sâlim ve Şükrü’nün 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil Karaağaç Boğazı nâm mahalde 

vâki‘ etrâf-ı erba‘ası şarken İmamoğlu Ahmed şimâlen Öküz oğlu Ali cenûben 

Lengerci oğlu Hacı Ali bağları ile mahdûd ……..mülk-ü atik iki dönüm miktarı bağ 

müteveffâ-yı mezkûrun hayâtda ile’l-vefât yedinde müstakillen bâ-tapu malı ve 

mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i mezkûresine mevrûs ve müntakil olmağla ber-

vech-i muharrer bağ müşrif-i harâb ve i‘mâr edilememekle virâne olub bağ-ı 

mezkûrun verese beyninde ifrâz u taksîmi kâbil olmamasından ve müştereken 

tasarrufları dahi hiçbir menfaat-i maksûd hâsıl olamadığından vergi-yi senevîsi 

terâküm itmekde ve verese içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir 

sûretde intifâ‘ mümkin olamadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi hisse-i ırsiyyelerini 

müctemi‘an âhire bey‘ ü ferâğ ideceklerinden ol vechile sigâr-ı mezbûrûnun 

hisselerinin pek cüz’î ve kalîl olmasına binâ’en verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an 

âhire bey‘ ü füruth idilmeyüb alâ-hâlihi ibkâ idildiği takdîrde mazarratdan ma‘adâ 

hiçbir menfa‘at te’mîn itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî mûcib olacağından 

binâ’en-aleyh sigâr-ı mezkûrûnun hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle 

ma‘an âhire bey‘ ü füruht ve esmân-ı hâsılaları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm 

Sandığı’na vaz‘ u teslîmi sigâr-ı mezbûrûn haklarında her vechile enfa‘a ve evlâ 



 287 

olmağla vech-i meşrûh üzere bana kıbel-i şer‘den bey‘a izin verilmek bi’l-vesâye 

matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü 

mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ dokuz Kanunusânî bin üç yüz 

otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrrer müslimînin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile 

lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağın sigâr-ı mezbûrûn Bekir ve Sâlim ve 

Şükrü’nün ber-vech-i muharrer bağ-ı mezkûrdaki pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i 

ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an bi’l-müzâyede ve gıbbe inkıtâ‘u’r-

rağbe takarrur idecek semen misliyle âhire bey‘ ü ferâğa ve esmân-ı hâsılaları li-

ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi içün vasiye-i mezbûre 

Dudu’ya vech-i meşrûh üzere kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebiülâhire li-seneti seb‘a ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Hacı Avtal Mahallesi’nden bahtiyar  oğlu Osmân bin Ahmed 

Mahalle-i mezkûreli Ketencioğlu İbrâhîm bin Ali 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/141 

Sicil Numerosu: 114/821 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Salar Karyesi ahâlîsinden ve Asâkir-i 

Şâhâne efrâdından iken ordu cânibinde vefât iden Yahya oğlu nâm-ı diğeri Hasan 

oğlu Mustafa bin Hasan bin Hacı Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Safiye bint-i Veliyüddin ile sulbiye-i kebîre kızı Nimet ve sulbiye-i sagîre kızı Emine 

ve sulbü sagîr oğulları Veliyüddin ve Hasan ve Nuri’ye munhasıre ba‘dehu bint-i 

sagîre-i mezbûre Emine dahi vefât idüb verâseti vâlidesi mezbûre Safiye ile li-

ebeveyn er karındaşları mezbûrûn Veliyüddin ve Hasan ve Nuri’ye ve li-ebeveyn kız 

karındaşı mezbûre Nimet’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir 

ve mütehakkik oldukdan sonra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-

şer‘iyye üç yüz seksen dört sehmden olub sihâm-ı mezkûreden elli beş sehmi zevce-i 

mezbûre Safiye’ye ve kırk yedi sehmi bint-i mezbûre Nimet’e ve doksan dörder 
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sehmden cem‘an iki yüz seksen iki sehmi bünûn-ı mezbûrûn Veliyüddin ve Hasan ve 

Nuri’ye isâbet itmekle ibn-i sagîr-i mezbûrûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlidesi 

mezbûre Safiye’nin bi’l-isâle ve bi’l-vesâye bünûn-ı mezbûrûn Veli ve Hasan ve 

Nimet’in kezâlik bi’l-isâle taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri 

Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede 

bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffâ-yı 

evvel-i mezbûrun terekesi defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur 

fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşere min Zilkadeti’ş-Şerîfe li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

Nuhas güğüm 

tek (1) 150 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 500 guruş 

Kıl palaz  

(1) 300 guruş 

Tahta sergen  

(1) 100 guruş 

Köhne kilim  

(1) 300 guruş 

Küp 

 (9) 200 guruş 

İlisdir  

(1) 30 guruş 

Tencere  

(1) 120 guruş 

Bakraç  

(1) 120 guruş 

Döşek (2) Yorgan (2) Yastık 
(2) 1200 guruş 

Tepsi  

(2) 120 guruş 

Sahan  

(4) 160 guruş 

Heybe  

(1) 100 guruş 

Tahta sofra  

(1) 10 guruş 

Tekne  

(1) 15 guruş 

Köhne çuval  

(1) 30 guruş 

Geri   

(1) 100 guruş 

Araba ma‘a takım  

(1) 500 guruş 

Dirgen  

(2) 200 guruş 

Erkek merkeb  

(1) 700 guruş 

Koca camuz çift 

 (1) 7000 guruş 

Öküz çift  

(1) 7000 guruş 

Koç  

(1) 1500 guruş 

Erkek şişek  

(2) 1200 guruş 

Ana koyun re’s  

(29) [fî 650] 18850 guruş 

Kuzu re’s  

(18) [fî 250] 4500 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

  45025 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

250 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

44775 guruş 

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

225 guruş  Dellaliye 

25 guruş  Yol baha 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Safiye 

6413,3  guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Nimet 

5480 ,10 guruş  

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Veliyüddin 

1096,20 guruş  

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Hasan 

10960,20 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Nuri 

10960,20 guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan kesir7 para 

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr kırk 

dört bin yedi yüz yetmiş beş guruşdan zevce-i mezbûre Safiye ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan altı bin dört yüz on guruş yirmi parasını ve bint-i kebîre-i 

mezbûre Nimet ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan beş bin dört yüz seksen guruş 

on parasını ve ibn-i kebîr-i mezbûr Veli ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on bin 

dokuz yüz altmış guruş yirmi parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz ahz 

u kabz itdikleri gibi sagîr-ı mezbûr Nuri’nin ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on 

bin dokuz yüz altmış guruş yirmi parasını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm 

Sandığı’na teslîm ve müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-

me’mûriye tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan 

inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/142 

Sicil Numerosu: 115/822 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla Bahşi Mahallesi’ne mülhak 

Sob-toros Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni 

milletinden iken bin üç yüz otuz sene-i mâliyesi şehr-i Kanunuevveli zarfında vefât 
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iden Hobcan oğlu hacı Asadir veledi Hacı Artin’in verâseti zevce-i metrûkesi Diruhi 

bint-i Hacı Artin ve sulbü kebîr oğulları Takafor ve İsteban ile sulbiye-i kebîre kızı 

Şehnaz’a munhasıre ba‘dehu mezbûre Şehnaz dahi bilâ-veled vefât idüb verâseti 

anası mezbûre Diruhi ile li-ebeveyn er karındaşları mezbûrân Takafor ve İsteban’a 

munhasıre ba ‘dehu zevce-i mezbûre Diruhi dahi vefât idüb verâseti sadrı kebîr 

oğulları merkûmân Takafor ve İsteban’a munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr İsteban 

dahi bilâ-veled vefât idüb verâseti li-ebeveyn er karındaşı merkûm Takafor’a 

munhasıre olduğu vereseden ibn-i kebîr-i merkûm meclis-i şer‘de ve sâlifü’z-zikr 

Molla Bahşi Mahallesi heyet-i ihtiyâriyyesi tarafından mu‘tâ beş Şubat bin üç yüz 

otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri medîne-i mezkûre 

ahâlîsinden devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i 

mezkûrenin Gül Mahallesi ahâlîsinden Tavid oğlu Hırabet ve Tekbıçak oğlu Karnik 

ve Hacı Murad Mahallesi ahâlîsinden Toros oğlu Kigorok nâm kimesnelerin meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân 

olmağla bu sûretde mesele-i mîrâsı alâ-tarîki’l-münâsahati’ ş-şer‘iyye (el-mâlu 

kullehu lehu) mâlik-i umûmu mukirr-i mezbûra isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/143 

Sicil Numerosu: 115/823 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Nureddin Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bin üç 

yüz otuz iki târîhinde Deyr-i Zor’da vefât iden Avakilyan Artin Efendi veledi 

Ohannes veledi Ohannes’in verâseti sulbiye-i kebîre kızı Marmine(?) ile li-ebeveyn 

kız karındaşı Horobsima munhasıre olduğunu vereseden uht-ı mezbûre ve zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Horobsima meclis-i 

şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre ahâlîsi tarafından mu‘tâ beş Şubat bin üç yüz otuz 

beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibraz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın 
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millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesinden Corcalı oğlu 

Agob veledi Artin ve Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet ve Corcalı oğlu Hırabet 

veledi Tavid nam kimesnelerin alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver 

zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretle mesele-i mîrâsı bi hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

iki sehmden olub bir sehmi bint-i merkûmeye ve bir sehmi dahi mukirre-i 

merkûmeye isâbet etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min 

Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Gül mahallesinden Corcalı oğlu Agob veledi Artin 

Bu dahi Corcalı oğlu Hırabet veledi Tavid 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/144 

Sicil Numerosu: 116/824 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Ablak karyesinde kâ’in müteveffâ Gözün oğlu 

Hacı Halil bin Süleyman’ın ile’l-vefât sâkin olduğu müsâfir odasına varub zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî 

etdiğimde karye-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Ümmühani bint-i Mustafa meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hac Mehmed Efendi 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelam idüb karye-i mezkûre ahâlîsinden ve el-

yevm silah altında bulunan zevc-i dahilim Gözün oğlu Süleyman ölüb beni 

vasilinden bi hakki’l-hidane taht-ı terbiyemde bulunan iki yaşında Seydi’nin bir guna 

malı ve iradı ve bir cihetden muhassas maaşımız olmamasından el-hâletu-hâzihi 

nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâcla muhtâclar olduğumuzdan gâ’ib-i mezbûr 

Süleyman’ın muresi müteveffâ pederi Hacı Halil’in emval-i metrukesinden olmak 

üzere Eytâm Sandığında mahfûz taht-ı istirbâ‘da bulunan yüz doksan bin guruşu 

hâzır-ı mezbûrun babası gâ’ib-i mezbûr zevcim Süleyman’ın müteveffâ-yı mezbûr 

pederinin ……… ol mikdâr guruş malı olmağla meblağ-ı mezkûr benimle hâzır-ı 
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mezbûr Seydi’nin nafaka ve kisve bahamız içün kıbel-i şer‘den kadr-i kifayet meblağ 

farz u takdîr olunmak matlubumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi 

cevabında müteveffâ-yı mezbûr Hacı Halil’in tahrir ve bi’l-müzayede füruht edilen 

terekesinden gâ’ib-i mezbûr Süleyman’ın ait ol mikdâr guruş Eytâm Sandığında 

mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyesi olduğunu ikrâr u itirafla muktezâ-yı şer‘inin 

icrâsına dermayenle mukirre-i mezbûre Ümmühani’nin takrîr-i meşrûhu vakıa 

mutâbık ve nefsü’l-emre muvafık ve zikri ati meblağ kadr-i kifaye idüğü zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müsliminin meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-

tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık 

olmağın hâzır-ı mezbûre ile zevce-i mezbûre Ümmühani’nin nafaka ve kisve bahaları 

içün gâ’ib-i mezbûr Süleyman bir nesne bırakmadığına ve göndermediğine ve bir 

tarafdan havale etmediğine suver-i saire ile infak eks etmediğine ve ettirmediğine 

dair mukirre-i mezbûre Ümmühani bade’t-tahlifi’ş-şer‘i sagîr-i mezbûr Seydi ile 

mukirre-i mezbûre Ümmühani’nin salifü’z-zikr nafaka ve kisve bahaları içün gâ’ib-i 

mezbûr Süleyman’ın muersi müteveffâ-yı mezbûr Hacı Halil’den mevrûs olub 

sandık-ı mezkûrda mevcûd mebaliğin nema ve resü’l-malından olmak üzere işbu 

târîhden itibaren beherine şehri ikişer yüz guruşdan ceman dört yüz guruş kıbel-i 

şer‘den farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrun hâzır-ı mezbûr ile mukirre-i 

mezbûre Ümmühani’nin nafaka ve kisve baha ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc 

u sarfa ve lede’l-iktizâ istidâneye ve inde’z-zafer gâ’ib-i mezbûr Süleyman’ın malına 

rücû‘a mukirre-i mezbûre Ümmühani’ye izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’t-tasi min Saferi’l-hayr li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve 

elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Halaç  -zâde Mustafa ibn Hacı Mehmet 

Lengerli oğlu Hacı Ali ….  

Denizli oğlu Hasan Efendi ibn …… 

Ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/145 

Sicil Numerosu: 117/825 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kubbeli Mahallesi sâkinelerinden 

ve tebaa-i devlet-i aliyenin Ermeni milleti nisvanından iken yirmi beş Şubat bin üç 

yüz otuz bir senesi târîhinde Haleb vilayeti dâhilinde Katma Kazası’nda vefât eden 

Avakiyan kerimesi Hayganuş bint-i Artin veledi Hırabet’in verâseti li-ebeveyn er 

karındaşları Hırabet ve Nazaret Efendiler ile li-ebeveyn kız karındaşları Maryem ve 

Enbiya  munhasıre olduğu er karındaşı Hırabet meclis-i şer‘de salifü’z-zikr Kubbeli 

mahallesi heyet-i ihtiyariyyesi tarafından mu‘tâ bir Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli 

bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre 

vech-i meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşarun-ileyhanın millet-i 

merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Kadınana Mahallesi ahâlîsinden Neniz(?) 

oğlu Ohannes veledi Kigorok veledi Ohannes ve Gül Mahallesi ahâlîsinden Tekbıçak 

oğlu Karnik veledi Hırabet veledi Hacator ve İğneci Mahallesi ahâlîsinden Bodos 

oğlu Karabet veledi Nazaret veledi Karabet nam kimesnelerin meclis-i şer‘de vâki‘ 

olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretle mesele-i 

mîrâsları bi hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye altı sehmden olub sihâm-ı mezkûreden birer 

sehmden iki sehmi mezbûretan Maryem ve Enbiya  ve ikişer sehmden ceman dört 

sehmi mezbûran Hırabet ve Nazaret Efendilere isâbeti iktizâ etmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/146 

Sicil Numerosu: 117/826 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Hacıbeyli karyesinde kâ’in Hacı Hüseyin oğlu 

Hüseyin bin Hacı Hüseyin’in müsafür odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde karye-i mezkûre 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Bici oğlu Hacı Osman bin Ali’nin 

sulbiye-i sagîre kızları Emine ve Havva ve sulbü sagîr oğulları Mehmed ve Halil’in 
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babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûrları ve rü’yete kıbel-i şer‘den mansube vasîleri 

valideleri karye-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Şerife bint-i Hüseyin nam hatun meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda sigar-ı mezbûrunun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

emvaline bi’l-emane ve hasbe’l-memuriyye vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den 

husumeti rey olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hac 

Mehmed Efendi mahzarında ber vech-i ati bi’l-vesâye takrîr-i kelam eyledi vasileri 

olduğum sigar-ı mezbûrunun babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs olub ba-

kassam-ı şer‘iyye Eytâm Sandığında mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyelerinden başka 

asla malları ve akar ve iradları ve hazineden muhassas maaşları olmadığından el 

halet ü hazihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyaçla muhtâclar olmalarıyla Eytâm 

Sandığında taht-ı istirbâ‘da bulunan hisse-i ırsiyyeleri nukud-ı mevcûdeleri olan 

yetmiş beş bin üç yüz elli dört guruşun resü’l-mal ve nemasından olarak nafakaları 

içün kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyurulmak bi’l-vesâye matlubumdur 

didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi sigar-ı mezbûrunun ol mikdâr hisse-i 

ırsiyyelerine vâzı‘u’l-yed olduğunu ikrâr vasiye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhunu 

te’yîd itmekle vasiyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre 

muvafık olduğu kezalik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müsliminin meclis-

i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkik olan sigar-ı 

mezbûrunun babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs Eytâm Sandığında mahfûz 

nukud-ı mevcûdeleri resü’l-mal ve nemasından olarak kadr-i ma‘rûf idüğü ihbâr 

olunan beherine yetmiş beşer guruşdan ceman şehri üç yüz guruş nafaka farz u takdîr 

olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrun sigar-ı mezbûrunun beher şehr nafaka ve kisve 

baha ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidâneye ve 

inde’z-zafer babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs nukud-ı mevcûdeleri re’sü’l-

mal ve nemâlarına rücû‘a vasiyye-i mezbûre Şerife Hatuna kıbel-i şer‘den izin 

verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Şa‘bâni’l-‘Azîm 

li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 
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651/147 

Sicil Numerosu: 118/827 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve neticeye rabtı zımnında canib-i şer‘-i şerif-i 

enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Marulcu Mahallesi’nde kâ’in Nalbant -zâde Ömer Efendi ibn el-Hac 

Mustafa’nın menziline varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde medîne-i mezbûrenin Fakıpaşa 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Bali oğlu Hacı Mehmed 

bin Ahmed’in sulbiye-i sagire kızı Muzaffere’nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasi tayini ehemm ve elzem olmağla ve sagîre-i 

mezbûrenin velî-yi mücbiri ve vasî-yi muhtârı bulunmamağla emânetle ma‘rûfe ve 

istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden gelmeye kadire idüğü 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın alâ-tarîki’ş-şehâde meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda vâki‘ olan ihbârâtıyla zâhir ve nümâyân olan sagîre-i mezbûrenin 

anası olub menzil-i mezkûrda sâkine ve zâtı kezâlik müslimin-i mûmâ-ileyhim 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Fatma Hanım ibnetü el-mezbûr Ömer Efendi kızı sagîre-i 

mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i 

rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasi nasb u tayin 

olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî 

edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘âşir min şehri Ramazani’l-Mübârek li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e 

ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Marulcu Mahallesi’nden Nalbant -zâde Ömer Efendi ibn el-Hac Mustafa 

Efendi 

Bu dahi Nalbant-zâde Hacı Ali bin Mustafa 

Bu dahi Avcı-zâde Hacı Süleyman Ağa ibn el-Hac İsmail Efendi 

ve gayrihim 
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651/148 

Sicil Numerosu: 118/828 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib Hacı Mahmud Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı 

ol babdaki vekâletname cerîdesinde ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Hacı Eyub kerimesi Nazike bint-i Hacı Eyub tarafından zikri ati-yi hususa 

şamil olmak üzere liva kâtibi adl memuriyetinde mu‘tâ ve musaddak altı Teşrinisani 

bin üç yüz otuz dört târîhli ve iki bin beş yüz ikiye altı yüz doksan beş numerolu bir 

kıt‘a vekâlet senedi ile vekîle medîne-i mezkûre dava vekîllerinden Koç-zâde Hacı 

Abdullah Efendi ibn Mehmed Ağa medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘imizde Bolvadin Kazasına tabi Çay Nahiyesi’nde 

Yenimahalle’de mukim ………………… Bakkal Ahmed Efendi yirmi bir 

Teşrinisani bin üç yüz otuz dört târîhine musadif Pazartesi günü mahkeme-i 

şer‘iyyeye gelmek üzere on bir Teşrinisani sene 1334 târîhli bir kıt‘a davetiye 

varakası ale’l-usûl tastîr ve  kendüsüne tebliğ ettirilerek nüsha-i saniye-i mahfiyesi 

evrak meyanında mevcûd ve mahfûz olduğu halde yevm-ü mezkûrda müdde‘â-aleyh-

i mezbûr bizzat mahkeme-i şer‘iyyeye gelmediği ve tarafından usulen bir vekîl 

göndermediği gibi mazeret-i meşrû‘ası olduğuna dair de mahkeme-i şer‘iyyeyi 

haberdar eylemediğinden muteber vaadiyle zikri ati davanın müdde‘â-aleyh-i 

mezbûrun gıyabında rüyet ve tetkiki ile hall u fasl edilmesini vekîl-i mezbûr taleb 

idüb taleb-i vakıı muvafık-ı şer‘ ve kanun olmağla ol vechile zikri âtî davanın 

gıyaben rüyetine karar verilerek müdde‘iye vekîli mûmâ-ileyh Hacı Abdullah Efendi 

ber-vech-i ati dava eyledi müvekkilem mezbûre Nazike Hanım müdde‘âsıyla gâ’ib-i 

mezbûr Ahmed Efendi’nin yüz yirmi beş guruş mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i 

menkûha-i medhûlun-bihâsı olub beynlerinde hüsn-i muaşeret olmadığına binaen 

bundan bir mah mukaddem müdde‘â-aleyh-i mezbûr Ahmed Efendi müvekkilem 

mezbûreyi tatlik ve hanesinden tard ve tebid itmiş olduğundan zevc-i mutalliki 

müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûrun zimmetinde mütekarrir ve …………. alacak hakkı 

olan ber-vech-i muharrer yüz yirmi beş guruş mihr-i mü’eccel ile müvekkilem 

mezbûre müdde‘â gâ’ib-i mezbûrun feraşından hasıl dört aylık batnında 

mütebeyyinü’l-halk hamli olduğundan müvekkilem mezbûr vaz‘-ı haml edinceye 

değin zevc-i mutalliki müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i 

ma‘rûf nafaka farz u takdîr olunmak bi’l-vesâye matlubumdur deyu dava ve 
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müvekkilem mezbûrenin ………… malı ve mülkü olub müdde‘â-aleyh gâ’ib-i 

mezbûrun zimmetinde bulunan beş yüz guruş kıymetli beşibiryerde ‘inan(?) yüzük 

ziynet altını ve bin beş yüz guruş kıymetli şip kumaştan mamul bir hırka ve altı yüz 

guruş kıymetli şip kumaştan mamul bir burka ve bin beş yüz guruş kıymetli Bağdadi 

bir car ve iki bin guruş kıymetli dört adet hamam havlusu ve üç bin guruş kıymetli 

mücedded bir kilim ve üç bin guruş kıymetli bir döşek ve bir yorgan ve bir yastık ve 

üç yüz guruş kıymetli bir sandık ve elli guruş kıymetli çeyrek liradan mamul bir çift 

altın küpe ile kezalik müvekkilem mezbûrenin çeyize müteallik malı ve mülkü olub 

müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûrun zimmetinde bulunan elli guruş kıymetli bir hamam 

tası ve yüz guruş kıymetli onbeş adet fincan maa takım ve bin guruş kıymetli bir çift 

bakır güğüm ve iki yüz guruş kıymetli bir yol(?) tavası ve bin guruş kıymetli bir 

bakır kuşane ve beş yüz kıymetli bir kebîr tepsi ve üç yüz guruş kıymetli bir çinko 

tepsi ve yüz guruş kıymetli bir mum(?) sofrası ve üç yüz guruş kıymetli bir   rakiyye  

seccade ve dokuz yüz guruş kıymetli mücedded üç aded gömlek ve yüz elli guruş 

kıymetli bir battaniye ve altı yüz guruş kıymetli iki aded alt üst çarşaf ve dört yüz 

guruş kıymetli dört aded köklü yastık  ve dört yüz guruş kıymetli iki aded yün 

mendane(?) yastık ve üç yüz guruş kıymetli bir takım çocuk elbisesi ve bir aded 

meşinden mamul salıncak ki ceman on dokuz bin iki yüz yetmiş beş guruş fincan 

ber-vech-i muharrer eşyaları müvekkilem mezbûreye izafeten bana teslimi ve bu 

babda masarif-i muhâkemenin müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûra tahmiline kıbel-i 

şer‘den hükmolunmak bi’l-vekâle matlubumdur dedi vekîl-i mezbûr dava-yı 

mezkûresiyle beyâna havale olundukda müdde‘iye vekîli Müma Hacı Abdullah 

Efendi bu babdaki müdde‘âsını isbatdan izhâr-ı acz idüb taleb tahlif olduğunu beyân 

eylemekle müdde‘â-aleyh gâ’ib-i mezbûr Ahmed Efendi teveccüh iden yemini icrâ 

etmek üzere yirmi iki Kanunusani bin üç yüz otuz beş târîhine musadif Çarşamba 

günü mahkeme-i şer‘iyyeye gelmek üzere yirmi bir Kanunuevvel bin üç yüz otuz 

dört târîhli bir kıt‘a muhtıra-ı şer‘i usulen tastîr ve kendüsüne tebliğ ettirilerek yevm-

i mezkûrda tarafeyn meclis-i şer‘e bi’l-vürûd müdde‘â-aleyh-i mezbûr Ahmed Efendi 

müdde‘iye müvekkile-i mezbûreyi târîhinden dört ay evvel tatlik eylediğini ikrâr 

idüb müdde‘â-aleyh mezbûre mihr-i mü’eccel hakkında ne diyeceği soruldukda 

müdde‘iye-yi müvekkile-i mezbûrenin mihr-i mü’eccelinden beş yüz guruş 

zimmetinde deyni olduğunu ve fakat müdde‘iye müvekkile-i mezbûrenin anasında 
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altı yüz guruş alacağım olduğundan mahsûbunun icrâsını taleb iderim deyu beyân ve 

müdde‘âya emvali zimmetinde ve yedinde olmadığından icrâsı yeni hasıl olduğunu 

ityan ile eşya-yı müdde‘â-aleyhâyı külliyen inkâr eyledikde eşya-yı müdde‘â-biha 

yedinde ve zimmetinde olmadığına dair müdde‘â-aleyh mezbûr Ahmed Efendi yemin 

etmekle bu cihet hakkında müdde‘iye-i müvekkile-i mezbûrenin müdde‘â-aleyh 

mezbûre bilâ bey‘ine musarahadan men‘ine bade’l-hükm ber-vech-i muharrer beş 

yüz guruş mihr-i mü’ecceli müdde‘i-yi müvekkile-i mezbûreye eda ve teslim 

müdde‘â-aleyh-i mezbûr ikrârıyla ilzâm olunduğuna vekîl-i mezbûr Hacı Abdullah 

Efendi haml nafakası hakkında erbâb-ı vukûf olarak medîne-i mezkûrenin Akmescid 

mahallesi sâkinlerinden Emin Efendi -zâde Vasıf Efendi ibn Ahmed Rüşdü Efendi ve 

Hacımahmud mahallesi sâkinlerinden Hacı Vecihi Efendi ibn ibn Mustafa Efendi 

nam kimesneler meclis-i şer‘e ihzar ve ikame edüb tarafeyn muvacehesine istihbâr 

olunduklarında müdde‘iye-i müvekkile-i mezbûre ahval-i hâzıra ve gala-yı esar 

dolayısıyla yevmiye on guruş ile ancak idare-i taayyüş idebileceğine ve meblağ-ı 

mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğünü makam-ı şehâdetde her biri ihbâr eylemeleriyle erbâb-

ı vukûfun ihbârı üzerine kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan müdde‘iye-yi müvekkile-i 

mezbûrenin haml nafakası içün yevmiye on beşer guruşdan zevc-i tâlıkı müdde‘â-

aleyh hâzır-ı mezbûr Ahmed Efendi üzerine kıbel-i şer‘den farz u takdîr olunub 

menlağ-ı mefrûz-ı mezkûru vaz‘-ı haml edinceye değin beher yevm nafaka ve 

masarif-i zarûriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istidaneye ve inde’z-zafer zevc-i 

tâlıkı mezbûr Ahmed Efendi üzerine rücû‘a kıbel-i şer‘den müdde‘iye-yi müvekkile-i 

mezbûreye izafeten vekîl-i mezbûr Hacı Abdullah Efendiye izin verilmeğin ve zîrde 

müfredâtı muharrer üç yüz doksan yedi guruş masârif-i muhâkemenin müdde‘â-

aleyh-i mezbûra bi’t-tahmîl tahsîli iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘a şere min şehri Rebiülâhir li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e 

ve elf 

Masarif-i muhâkeme  

                                              Guruş      Para    

Varaka bahası   20  

Aslına pul   10 

Sûrete pul    5 
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Makbuza pul   1 

Tebliğ              20 

Tebliğ harcı    100 

Aslına harc    240         20  

Sûrete harc      20 

Yekun     397 

Yalnız üç yüz doksan yedi guruşdur  

 

651/149 

Sicil Numerosu: 120/829 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından İğneci Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i devlet-i aliyenin Ermeni milletinden iken 20 Temmuz 

sene 1332 târîhinde Deyrizor’da bila-veled vefât eden Tatlı oğlu Agob veledi 

Ohannes veledi Tatlı’nın verâseti li-ebeveyn kız karındaşları Maryem ve Ana’ya 

munhasıre olduğu vereseden uht-ı mezbûre ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Maryem meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i 

mezkûre ahâlîsi tarafından mu‘tâ sekiz Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a 

ilmühaber ibraz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre 

vech-i meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşarun-ileyhanın millet-i 

merkûmesinden ve Gül Mahallesi mütemekkinlerinden Corcalı oğlu Agob veledi 

Artin ve Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet ve Hacımurad Mahallesi’nden Çarıkçı 

oğlu Artin veledi Serkiz nam kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ 

olan ihbârâtı ile zâhir ve müethakkik olmağla bu sûretle mesele-i mîrâsları bi 

hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye iki sehmden olub sihâm-ı mezbûreden bir sehmi mukirre-i 

mezbûreye ve bir sehmi dahi uht-ı mezbûre Ana’ya isâbet itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl  

Gül Mahallesi’nden Corcalı oğlu Agob veledi Artin 
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Bu dahi Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet  

651/150 

Sicil Numerosu: 120/830 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve neticeye rabtı zımnında canib-i şer‘-i şerif-i 

enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kadınana mahallesinde kâ’in Hoca Hatice Hanım ibnetü el-Hac Halid 

Bey’in mukarrer bulunduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

müslimin huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde   Elhamdulillâhi e‘azze 

havâsse ‘ibâdihi bi sarfi emvâlihim ilâ enva‘i’l-hayrât ve e‘ânehum alâ iktisabi 

mehamidi ve’l-meberrât ve’s-sâlatu ve’s-selâmu alâ resulihi ve nebiyyihi 

Muhammedin el-beriyyât ve alâ âlihi ve ashâbihi ilâ yevmin yestezıllu’l-meru 

tahte’s-sadakati emmâ ba’d işbu vakfiye-i celîlü’ş-şân ve cerîde-i bedî‘ü’l-unvanın 

tastîr ve imlâsına bâ‘is ve bâdî oldur ki medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Zaviye Sultan Mahallesi sâkinlerinden olub menzil-i mezkûrda müsteciren mukarrer 

ve zâtı kezalik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimin-i mûmâ-ileyhim 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Molla-zâde Hacı Halid Bey kerimesi Hace Hatice Hanım 

ibnetü el-Hac halid Bey ibn Ali Paşa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda zikri âtî vakfına li-

ecli’t-tescil mütevellî nasb u tayin eylediği medîne-i mezkûrenin Kubbeli Mahallesi 

sâkinlerinden Çolak oğlu Hasan Feyzi Efendi ibn el-Hac Mehmed Efendi 

mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘i ve itiraf-ı sarih-i meri idüb vakf-ı âtiyyü’l-beyânın 

sudûruna değin bâ-tapu yedimde müstakillen malike ve mutasarrıfe olduğum 

Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan mahallesinde kâ’in yemini Gazab oğlu Mehmed 

yesârı Sarı Yüzbaşı -zâde Hafız Osman Efendi haneleri arkası Keten Hanı cebhesi 

tarîk-i ‘amm ile mahdûd altmış dokuz sıra numerolu ve Şubat üç yüz yirmi târîhli ve 

yirmi altı bin guruş kıymetli sarf-ı mülk bir bab menzilimi vakf-ı sahîh-i mü’eyyed 

ve hasr-ı sarîh-i muhalled ile vakf u hasr idüb şöyle tayin-i şurud ve tebyin-i kuyûd 

eyledim ki vakf-ı mezkûrumun tevliyyet ve süknâsı bu serî‘ü’z-zevâlimde hayâtta 

olduğum müddetde evvelâ bana meşrut olan irtihal-i darü’l-beka etdiğimde vakf-ı 

mezkûruma medîne-i mezkûrede müfti olan zât mütevellî ola ve menzil-i mezkûr ba-

yed-i mütevellî ecr misliyle âhire icar olunub hâsıl olacak gallesinden evvelâ 
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……………. emriyesiyle tamir ve termîmine sarf oluna ve mütebâkîden süls-i galle 

huzûr-ı lâmi‘ü’n-nûr lutbü’r-rabbânî ‘ârifü’s-samedânî hazret-i Sultan Divânî 

Dergâhında hatib olan zâta virilüb süls-ü gallesi dahi Cami‘-i Kebîr’de her sabah 

namâzından mukaddem Kur’ân-ı Kerim’den yarım cüz’-i şerîf kırâ’at ederek her iki 

ayda bir hatm-i Kuran ile ve hâsıl olan ecr ve sevabını hazret-i fahr-i risâlet aleyhi 

ekmelü’t-tahiyyât hazretlerinin ruh-u pak ve ‘ıtr-nâklarına ihdâ ve ithâf iden hâfıza 

i‘tâ oluna ve süls-i galle-i ahîr dahi mütevellî olan zâta i‘tâ oluna ve beher sene 

hesâbı rü’yet oluna ve âhir kimse tarafından nakzı ve nakîzı muhâl ola ve bu menzil-i 

mahdûd-ı mezkûru fârigan ‘ani’ş-şevâgil mütevellî-yi mezbûra teslim ol dahi sâ’ir 

mütevellîyan-ı evkâf gibi bürheten mine’z-zamân tasarruf eyledi didikde gıbbu’t-

tasdîki’ş-şer‘î vakıfe-i mezbûre kelâmını semt-i âhire sârif ve vakf-ı mezkûrdan rücû‘ 

ve ibtâl-i hayra şürû‘ idüb mütevellî-yi mûmâ-ileyh muvacehesinde vakf-ı akar-ı 

İmam-ı Azam ve hümâm-ı efham Ebu Hanîfe el-Kûfî Hazretlerinin vaktinde ‘âriyyet 

olmağla rücû‘-ı meşrû‘ ve sahîh ve câ’iz olduğu eclden vakf-ı mezkûrdan rücû‘ 

eyledim diyecek mütevellî-yi mûmâ-ileyh dahi cevâb-ı savâb ve hitab-ı müstetâba 

şürû‘ idüb vakf-ı mezkûr Arif Hamdânî Ebû Yusuf e’ş-şehîr bi’l-İmâm-ı Sânî 

Hazretleri katında vâkıf-ı mücerred vakaftu dimekle ve İmâm Muhammed bin Hasan 

e’ş-Şeybânî Hazretleri katında teslim ile’l-mütevellî olduğundan re’y-i imâmeyn 

üzerine vakfiyyetden rücû‘-ı gayrı meşrû‘ deyu redd ü teslîmden imtinâ‘ idüb rey-i 

imameyn üzere lüzûm-ı vakfa hükm-i şer‘î taleb eyledikde ibtâl-i vakfdan temhîd-i 

kavâ’id-i hayr evlâ görülmekle ‘âlimen bi’l-hilâf re’y-i imameyn üzerine vakf-ı 

mezkûrun lüzumuna hükm olunmağla min-ba‘d nakz ve nakîzına mecâl muhâl ve 

tebdîl ü tagyîrine imkân ‘adîmü’l-ihtimâl oldu     Esta‘îzu-billâh fe-men beddelehu 

ba‘de mâ-semi‘ahü fe-innemâ ismuhu alellezîne yübeddilûnehü innallâhe semî‘ún 

‘alîm cerâ zâlik      Hurrire fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ı şrîn min şehri Rebiülâhire li-

seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Zaviye Sultan Mahallesi’nden Molla-zâde Mesrur Bey 

bu dahi Molla-zâde Memduh Bey 

Deper  Karyesi’nde mukîm Şerif Ağa -zâde Ahmed Bey 
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651/151 

Sicil Numerosu: 121/831 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Salar Karyesi sâkinelerinden olub zâtı 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hasan 

Hüseyin kızı Fatma bint-i Ali medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘-i şerif-i enverde karye-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Ali oğlu Süleyman 

bin Hacı Halil mahzarında ber-vech-i âtî dava ve takrîr-i kelâm eyledi Müdde‘a-

aleyh hazır-ı mezbûr Süleyman iki yüz elli guruş mihr-i mü’eccel-i gayrı müstefî 

tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olub otuz Teşrinisânî bin üç yüz otuz dört târîhinde 

mezbûr Süleyman beni tatlîk etmiş olduğundan merkûmun zimmetinde mütekarrir 

maksûdun-aleyh alacak hakkım olan ber-vech-i muharrer iki yüz elli guruş ile ‘iddet-

i şer‘iyyemin inkızâsına değin hâzır-ı mezbûr Süleyman üzerine bi’l-ihbâr kadr-i 

ma‘rûf nafaka ve me’ûnet-i süknâ farz u takdîr buyurulmak ve bu bâbdaki masârif-i 

muhâkemenin dahi müdde‘a-aleyh hazır-ı mezbûr Süleyman üzerine tahmîl kılınmak 

ve tahsîline hükm olunmak matlûbumdur didi Lede’s-su’âl müdde‘a-aleyh hazır-ı 

mezbûr Süleyman dahi cevâbında müdde‘iyye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer 

da‘vâ-yı mezkûresini bi-tamamihâ ikrâr u tasdîk ile müdde‘iyye-i mezbûrenin 

nafaka-i ‘iddeti içün yevmî on guruş vermeye râzı olduğunu beyân müdde‘iyye-i 

mezbûre Fatma dahi meblağ-ı mezbûra râzıye olmadığını ityân ile kadr-i ma‘rûf 

nafakanın kıbel-i şer‘den farz u takdîr buyurulması matlûbumdur didi müdde‘â-aleyh 

hâzır-ı mezbûr Süleyman müdde‘iyye-i mezbûreye mihr-i mü’eccelden zimmetinde 

deyni olan ber-vech-i muharrer iki yüz elli guruş huzûr-ı şer‘de müdde‘iyye-i 

mezbûreye teslîm ve müdde‘iyye-i mezbûre dahi meblağ-ı mezbûru merkûmun 

yedinden tesellüm ve kabz ve kabûl itmekle nafaka-i ‘iddet içün müdde‘iyye-i 

mezbûre beyâna havâle olundukda karye-i mezkûre sâkinlerinden Malak oğlu Hasan 

bin Ali bin Abdullah ile Kavasoğlu Yakub bin Mehmed bin Ali nâm kimesneleri li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr ve ikâme idüb şâhidân-ı mezbûrân tarafeyn 

muvâcehesinde münferiden istişhâd olunduklarında karyemiz sâkinlerinden Hacı 

Halil oğlu müdde‘â-aleyh-i mezbûr Süleyman zevce-i mutallakası müdde‘iyye-i 

mezbûre Fatma bint-i Ali’nin nafaka-i ‘iddeti içün yevmî yirmi guruş vermeye 

muktedir bulunduğuna ve ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla müdde‘iyye-i 

mezbûre Fatma ancak yevmiye yirmi guruş ile ta‘ayyüş idebileceğine ve meblağ-ı 
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mezkûr tarafeynin hâllerine nazaran kadr-i ma‘rûf idüğüne şâhidiz şehâdet dahi 

ideriz deyu her biri bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı 

şehâdet-i şer‘iyye eylemeleriyle şâhidân-ı mezbûran usûl-i mevzû‘asına tatbikan 

evvela mensûb oldukları mezkûr Salar Karyesi imamı Hacı oğlu Hasan Efendi ibn 

Ali bin Hacı Abdurrahman ve muhtârı Mahmud oğlu İsmail bin Mahmud nâm 

kimesnelerden  bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu şâhidân-ı mezbûran yine 

mensûb oldukları mezkûr Salar Karyesi ahâlîsinden Balıkçı oğlu Ali bin Mustafa ve 

Hacı Ahmed oğlu Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden tarafeyn hâzır oldukları hâlde 

şâhidân-ı mezbûran bi’l-muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiye ‘adl u makbulü’ş-şehâde 

idüğü iş‘ar u ihbâr olunmağın mûcibince müdde‘iyye-i mezbûrenin ‘iddet-i şer‘iyyesi 

inkızâsına değin kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan yevmî yirmi guruş meblağ 

müdde‘iyye-i mezbûrenin zevc-i tâlıkı müdde‘â-aleyh-i mezbûr Süleyman üzerine 

farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher yevm nafakasına harc u sarfa 

ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer zevc-i tâlıkı hâzır-ı mezbûr Süleyman 

üzerine rücû‘a kıbel-i şerden müdde‘iyye-i mezbûre Fatma’ya izin virilmeğin ve 

zîrde müfredâtı muharrer yüz otuz sekiz guruş masârif-i muhâkemenin müdde‘â-

aleyh hâzır-ı mezbûr Süleyman üzerine bi’t-tahmîl tahsîli iktizâ itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehri Rebîülûlâ li-seneti 

seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Salar Karyesi’nden Bucalı oğlu Hüseyin bin Mustafa 

Fakıpaşa Mahallesi’nden Hacı Bâkî-zâde Dilâver Bey ibn İsmail Bey 

Masârif-i Muhâkeme 

    guruş           para  

Varaka bahası  20 

Aslına harc  31  20 

Sûrete harc   20 

Aslına pul  10 

Sûrete pul    5 
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Makbûza pul    1 

Tebliğe pul    0  20 

Tebliğ ücreti             50                         

138 Yalnız yüz otuz sekiz guruşdur 

651/152 

Sicil Numerosu: 122/832 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Onatlı oğlu Osmân bin Ali bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife bint-i Yusuf ile sulbü sagîr 

kızı Şerife ve sulbü sagîr oğulları Mehmed ve Yusuf’a munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı 

lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsları bi-

hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye kırk sehmden olub sihâm-ı mezbûreden beş sehmi zevce-i 

mezbûre Hanife’ye ve yedi sehmi bint-i sagîre-i mezbûre Şerife’ye ve on dörder 

sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi ibnân-ı mezbûrân Mehmed ve Yusuf’a isâbet 

itmekle sigâr-ı mezbûrûn Şerife ve Mehmed ve Yusuf’un vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlideleri mezbûr 

Şerife’nin taleb ve iltimâsı ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed 

Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-

vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşere min Saferi’l-Hayr li-seneti 

seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf   

Hurde döşek (1)  Yastık (1) 
Yorgan (1) 200 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 500 guruş 

Kertikli sahan  

(2) 30 guruş 

Tek araba ma‘a takım  

(1) 25000 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

  25730 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

20170,20 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

5559,20 guruş  

Li-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

386 guruş     Dellaliyye 

76 guruş                   Kaydiyye 

25 ,20guruş    Yol baha ma‘a varaka 

633 guruş     Resm-i kısmet 

19050 guruş     Meclis-i Eytâm kararıyla hânesi tâmiratına     

                                sarf olunan 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hanife 

694 ,27 guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Şerîfe 

971,36 guruş 

Hisse-i ibni sagîr-i mezbûr Mehmed 

1945 ,32 guruş  

Hisse-i ibni sagîr-i mezbûr Yusuf 

1945,32  guruş  

Kesir para3  

Sernâme-i defterde murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr beş bin beş yüz 

elli guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Hanife ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi 

olan altı yüz doksan dört guruş yirmi yedi parasını bi’l-isâle ve bi’l-vesâye bâ-

makbûz ahz u kabz idüb sigâr-ı mezbûrun Şerîfe ve Mehmed ve Yusuf’un ber-

mûcib-i bâlâ ırsiyyeleri olan cem‘an dört bin sekiz yüz altmış dört guruş yirmi 

paraları li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm ve müdîr-i mûmâ-

ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye tesellüm ve kabz eylediği 

Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/153 

Sicil Numerosu: 122/833 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘iye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı ile neticeye rabtı içün savb-i şer‘-i şerîf-i enverden bi’l-iltimâs 

me’zûnen bi’l-hükm i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Karaman Mahallesi’nde kâ’in Aşçı Hacı Ahmed oğlu Ali A ğa’nın sâkine olduğu 

menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i 

meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden iken bundan mukaddem 

vefât iden Aşçı Hacı Ahmed oğlu Ali A ğa’nın sulbü sagîr oğulları Ahmed ve Lütfü 
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ve sulbiye-i sagîre kızı Emine’nin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbeleri min-

kabli’l-ümm ceddeler zâtı hâzırûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Havva Hatun 

ibnetü Hüseyin Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm 

eyledi Vasîleri bulunduğum sigâr-ı mezbûrûn Ahmed Lütfi ve Emine’nin babaları 

müteveffâ-yı mevrûs ve müntakil nukûduna hasbe’l-me’mûriyye vaz‘-ı yed iden ve 

kıbel-i şer‘den husumeti re’y olunan medîne-i mezbûre eytâm Müdîri Hasan Efendi 

ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi sigâr-ı 

mezbûrûn Ahmed Lütfi ve Emine’nin li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sandığı’nda 

mevcûd otuz beş bin iki yüz elli guruşdan ma‘adâ malı ve bir cihetden maaşları 

olmadığından sigâr-ı mezbûrûnun nafaka ve kisvesine Eytâm Sandığı’nda nukûd-ı 

mevcûdundan kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr idilmesini bi’l-vesâye taleb iderim 

didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi mezkûrenin iddiası vechile sigâr-ı 

mezbûrunun babaları müteveffâ-yı mezbûr Ali Ağa’dan mevrûs ol mikdâr 

nukûdlarına bi’l-emâne vâz‘-ı yedini ikrâr idüb husûs-ı mezkûr hakkında îcâb-ı 

şer‘înin icrâsını taleb ider dimekle vasî-yi mezbûre Havva Hanım ehl-i hibreye 

havâle olundukda medîne-i mezkûrenin Ekeste Mahallesi’nden Helvacı Hacı 

Hüseyin oğlu Ahmed Efendi ibn Hacı Hüseyin Ağa ve Karaman Mahallesi’nden 

Helvacı Bekir oğlu İbrahim Çavuş bin Hacı Bekir ve Marulcu Mahallesi’nden 

Taşkapulu-zâde Emin Efendi ibn el-Hâc Hasan Efendilerden her biri meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûra ihzâr iderek her birileri ayruca ayruca istişhâd olunduklarında 

sigâr-ı mezbûrûn Ahmed Lütfi ve Emine’nin vasî-yi mansûbeleri ceddeleri Havva 

Hanım nezdinde olub sigâr-ı mezbûrûnun Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz 

nukûdundan başka malları ve bir cihetden muhassas maaşları olmadığından 

maşietleri sandık-ı mezkûrda mevcûd nukûda munhasıre bulunduğuna ve ahvâl-ı 

hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla sigâr-ı mezbûrûn Ahmed Lütfi ve Emine’den her 

birine beher şehr ancak yüz elli guruşdan cem‘an dört yüz elli guruş ile ta‘ayyüş ve 

telebbüs idebileceklerini ve meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğünü makâm-ı 

şehâdetde ihbâr eyleriz didiklerinde mezkûr erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde 

vukû‘ bulan ifâdeleri vechile kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan meblağ-ı mezkûr dört 

yüz elli guruş sigâr-ı mezbûrûnun nafaka ve kisvesine harc u sarfa ve lede’l-hâce 

istidâneye ve ‘inde’z-zafer sigâr-ı mezbûrûnun nukûd-ı mevcûdesine müracaata vasî-

yi mezbûre Havva Hanım’a izin virilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-
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yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve 

elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Ekeste  Mahallesi’nden Hacı oğlu Ahmed Efendi ibn Hacı Hüseyin Ağa 

Karaman Mahallesi’nden Helvacı Bekir oğlu İbrahim Çavuş bin Hacı Bekir 

Marulcu Mahallesi’nden Taşkapulu-zâde Emin Efendi ibn Hasan Efendi 

ve gayrihim 

651/154 

Sicil Numerosu: 123/834 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Deper Karyesi sâkinelerinden olub 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe İmamoğlu 

kerimesi Nâzike bint-i Halil İbrâhîm medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Server 

Efendi ibn Ömer Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Karyemiz 

sâkinlerinden Şerbet oğlu Hasan kerimesi Hacer bint-i Hasan’ın aleyhime ikâme 

eylediği hisse-i ırsiyye ve eşyâya dâ’ir de‘âvînin âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 

mehâkim-i nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve meccânen sulh kısımlarıyla mecâlis-i 

idâre ve belediye ve devâ’ir-i sâ’ire-i resmiyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı 

sâlis sıfatlarını ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kanuniye ile bidâyeten ve itirazen ve 

istinafen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve da‘vâ ve muhakeme ve 

muhasama ve murâfa‘a ve müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve şuhûd-ı ikâme ve taraf-ı 

şuhûd ve reddine ve yemin talebine ve mehâkimden ve devâ’ir-i sâ’ire-i resmiyyeden 

sudûr idecek bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve her 

nevi evrak ve müsted‘âyât ve levâyıh ve muhtırayı tanzîm ve kendi imzâ ve mühriyle 

âid olduğu makâmata takdîm ve tebliğ ve tebelluğa ve tenfîz-i ahkâmını talebe ve 

mevki‘-i icrâya vaz‘ ile hacz îkâ‘ ve fekkine ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl 

husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllisini son dereceye kadar îfâya 

tarafımdan me’zûn olmak üzre işbu hâzır-ı mezbûr mûmâ-ileyh Server Efendi’yi 

vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim 

didikde hâzır-ı mezbûr mûmâ-ileyh dahi vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 
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lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Deper Karyesi’nden Yazıcıoğlu Ahmed Ağa 

Karyeden Nasreddin oğlu Mustafa 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/155 

Sicil Numerosu: 124/835 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Akmescid Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Kocakavuk oğlu Ömer Ağa ibn Sâlih Ağa’nın sulbiye-

i sagîre kızı Havva ve sulbü sagîr oğlu Ali’nin babaları mütevvefâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şerden bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem 

olmağla sigâr-ı mezbûrûnun anaları Rabia bint-i Mustafa var ise de vasîliğe gayrı 

muktedir bulunduğundan sigâr-ı mezbûrûnun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları 

olmamağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile umûr-ı vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kadir idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ 

on iki Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârâtıyla zâhir ve mütehakkik olan mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve sagîrân-ı 

mezbûrânın ‘ammîleri ve işbu bâ‘isü’l-vesîka Molla Mehmed bin Sâlih Ağa babaları 

mütevvefâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd 

ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şerden vasî nasb u ta‘yîn 

olundukda ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizam itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşere min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 
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Akmescid Mahallesi’nden Emin-zâde Vâsıf Efendi 

Mahalle-i mezkûreden Hacı Ali-zâde Mehmed Efendi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/156 

Sicil Numerosu: 124/836 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Işıklar Karyesi sâkinelerinden iken 

bundan akdem vefât iden Karaalioğlu Kerimesi dimekle ‘arîfe Ayşe bint-i Ali bin 

İbrâhîm’in verâseti sadrı sagîr oğlu Mevlüd’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-

şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-

şer‘iyye [el-mâlu kullehu lehu] mâlik-iküllîsi ibn-i sagîr-i mezbûr Mevlüd’e isâbet 

itmekle müteveffiye-i mezbûrenin terekesi karye-i mezkûre imâm ve muhtâr ve 

heyet-i ihtiyâriyyesinin ihbârlarıyla ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi 

ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffiye-i 

mezbûrenin terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‘ışrîn min şehri Rebîülûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Nühas  bakraç  

(1) 60 guruş 

Maden dığan ma‘a tencere (1) 
350 guruş 

Sagîr tencere 

 (1) 200 guruş 

Tepsi  

(1) 140 guruş 

Leğen sahan 

 (1) 50 guruş 

Nühas sahan  

(4) 150 guruş 

Çinko diz kabı  

(1) 700 guruş 

Hınta  demir  

(3) 500 guruş 

Kadife bulka  

(1) 200 guruş 

Çuval  

(1) 650 guruş 

Aba döşek  

(1) 130 guruş 

Müsta‘mel geri  

(1) 210 guruş 

Hurde heybe 

 (1) 65 guruş 

Tahta sandık  

(1) 200 guruş 

Sahan ma‘a kapak  

(1) 25 guruş 

Mercimek demir 

(1) Ma‘a sandık 500 guruş 

Tırpan  

(1) 115 guruş 

Çinko diz kabı  

(1) 260 guruş 

Çifte tüfek 

(1) 700 guruş 

Altı patlar tabanca 

 (1) 615 guruş 

Destere  

(1) 30 guruş 
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Tahta anbar  

(1) 1000 guruş 

Kepenek 

 (1) 140 guruş 

Beyaz ve siyah şa‘îr kîl-i asitânî 
(22)[fî 115] 2587,20 guruş  

Tekne 

 (1) 60 guruş 

Çavdarlı hınta kîl-i asitânî 
(16)[fî 330] 5487,20 guruş  

Göce  bir parça 

 150 guruş 

Öküz çift  

7050 guruş 

Sıpalı merkeb  

(1) 1440 guruş 

Tırmık  

(1) 15 guruş 

Ters evi  

 (1) 135 guruş 

Ölçek demir  

(1) 30 guruş 

Sahan ve giyâh 

 800 guruş 

Kağnı çuvalı  

(1) 1000 guruş 

Def‘a çuval  

(1) 800 guruş 

Bulgur kile  

(2) 750 guruş 

Saban  ma‘a demir 

(1) 160 guruş 

Şa‘îr kile 

 (4) 480 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

 28010 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

1353,25 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

26656,15 guruş   

Minhâ el-İhrâcât 

560,10 guruş  Dellâliye 

82,10 guruş    Kaydiyye 

25,20 guruş    Yol baha ma‘a varaka 

685 guruş  Resm-i kısmet 

 

 [el-mâlu kullehu lehu] İbn-i sagîr-i mezbûr Mevlüd   26656,15 guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sagîr-i mezbûrun hisse-i ırsiyyesi 

olan yirmi altı bin altı yüz elli altı guruş on beş parası li-ecli’l-irbâ Eytâm Sandığı’na 

vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye 

teslîm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu 

mahalle şerh verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/157 

Sicil Numerosu: 125/837 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Işıklar Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Kalak Süleyman bin Hacı Bali bin Hacı Mehmed’in 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Mehmed zevce-i mezbûreden 

mütevellidler sulbiye-i kebîre kızları Ümmühani ve Sultâne ve Fatma ve sulbü kebîr 
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oğulları Bali ve Mehmed ve Yusuf’a munhasıre ba‘dehu ibn-i kebîr-i mezbûr Yusuf 

dahi vefât idüb verâseti vâlidesi mezbûre Atike ile li-ebeveyn kız karındaşları 

mezbûrât Ümmühani ve Sultâne ve Fatma ve li-ebeveyn er karındaşları merkûmân 

Bali ve Mehmed’e munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr Bali dahi vefât idüb verâseti 

vâlidesi mezbûre Atike ile li-ebeveyn kız karındaşları mezbûrât Fatma ve Sultâne ve 

Ümmühani ve li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed’e munhasıre ba‘dehu bint-i 

kebîre mezbûre Ümmihani dahi vefât idüb verâseti vâlidesi mezbûre Atike ile zevc-i 

metrûku Mehmed Ali bin Hasan ve sadrı sagîr oğlu Hüseyin’e ve ba‘dehu ibn-i 

kebîr-i mezbûr Mehmed dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Ayşebint-i Bali ve anası mezbûre Atike ile li-ebeveyn kız karındaşları mezbûretân 

Sultâne ve Fatma’ya munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-münâsahati’ş-şer‘iyye 

ba‘de’t-tashîh u tenzîl dokuz yüz yetmiş iki sehmden olub sihâm-ı mezkureden iki 

yüz altmış altı sehmi ümm-i mezbure Atike’ye ve iki yüz elli ikişer sehmden beş yüz 

dört sehmi mezburetan Sultane ve Fatma ve otuz dokuz sehmi mezbur Mehmed 

Ali’ye ve doksan bir sehmi sagir-i mezbur Hanife ve yetmiş iki sehmi mezbure 

Ayşe’ye isabet itmekle sagir-i mezbur Hüseyin’in vakt-i rüşd ve sedadına değin 

tesviye-i umuruna kıbel-i şer‘den vasi nasb u tayin olunan validesi Atike’nin bi’l-

isale ve bi’l-vesaye ve mezbure Ayşe’nin kezalik bi’l-isale taleb ve iltimasları ve 

marifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır 

olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffa-yı evvel-i mezbûrun terekesi defter-i kassamıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehri Rebîülûlâ 

li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Müsta‘mel geri  

(1) 810 guruş  

Müsta‘mel palaz  

(1) 335 guruş 

İki kulplu leğen  

(1) 290 guruş 

Sahan (1) tas (1) sagîr tencere 
(1) 225 guruş 

Çuval (1) tepsi (1) yolluk (1) 
755 guruş 

Kepenek 

 (1) 250 guruş 

Siyah şair demir  

(5) [fi 60] 300 guruş 

Defa siyah şair demir  

(3) [fi 60] 180 guruş 

Siyah şair demir 

 (12) [fi 60] 720 guruş 

Defa siyah şair demir 

 (12) [60] 720 guruş 

Defa şair keyl-i asitani  

(10) [fi 120] 1200 guruş  

Öküz  

çift 5050 guruş 
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Araba  

(1) 400 guruş 

Sandık  

(1) 105 guruş 

Saman araba 

 (4) 350 guruş 

Sıpalı merkeb  

(1) 1005 guruş 

Saban demiri 

 (1) 100 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

  16245 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

790,20 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

15454,20 guruş 

 li-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

324,35guruş   Dellaliye 

47 ,25 guruş   Kaydiyye 

20 ,20 guruş   Yol baha ma‘a varaka 

397,20 guruş          Resm-i kısmet 

Hisse-i zevce-i mezbûre Atike 

4229,12 guruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Sultane 

4006,28  guruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Fatma 

4006,28  guruş  

Hisse-i mezbûre Ayşe 

1144,31  guruş  

Hisse-i mezbûre Mehmed Ali 

620,3  guruş  

Hisse-i sagîr-i mezbûr Hüseyin 

1146,34  guruş 

Kabil-i taksim olmayan kesir 4 para  

Sernâme-i defter-i kassamda murakkam sulhu’l-bâkî meblağ-i mezkûr on beş 

bin dört yüz elli dört guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Atike ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan dört bin iki yüz yirmi dokuz guruş on iki parasını ve mezbûre 

Sultane ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan dört bin altı guruş yirmi sekiz parasını 

ve mezbûr Fatma ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi dört bin altı guruş yirmi sekiz 

parasını ve mezbûr Ali ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan altı yüz yirmi guruş üç 

parasını ve mezbûr Aişe ber-mûcib-i bâlâ bin yüz kırk dört guruş otuz bir parasını 

her biri bi’l-isâle ve bi’l-vesaye hisse-i ırsiyyelerini tamamen ve kamilen ahz u kabz 

etdikleri gibi sagîr-i mezbûr Hüseyin’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi bin dört 

yüz kırk altı guruş otuz dört parası li-ecli’l-irba eytâm sandığına vaz‘ u teslîm müdîr-

i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emane ve hasbe’l-me’mûriyye ahz u kabz ve 

tesellüm eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu 

mahalle şerh verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/158 

Sicil Numerosu: 126/838 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Işıklar Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden Deli Halil oğlu Hüseyin bin Ali bin Halil’in verâseti zevce-

i menkûha Sultan bint-i Halil ile zevce-i mezbûreden mütevellidler sulbiye-i sagîre 

kızları Kezban ve Sultane ve kendüden mukaddem vefat eden zevcesi Kezban bint-i 

Hacı Hasan’dan mütevellid sulbü kebîr oğlu gaibü’l-beled silah altında bulunan 

Veli’ye munhasıre ba‘dehu zevce-i mezbûre Sultane dahi vefat idüb veraseti sadriye 

sagire kızları mezburetan Kezban ve Sultane ile li-ebeveyn er karındaşı Ali bin 

Halil’e munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

oldukdan sonra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-münasahati’ş-şer‘iyye otuz iki 

sehmden olub sihâm-ı mezkûreden sekiz sehmden ceman on altı sehmi mezburetan 

Kezban ve Sultane ve on dört sehmi mezbur Veli’ye ve iki sehmi mezbur Ali’ye 

isabet itmekle verese-i mezbur Ali’nin taleb ve iltiması ve marifet-i şer‘le ve Eytam 

Müdîri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi hazır olduğu halde tahrîr ve bi’l-

müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm edilen 

…………….. fi’l-yevmi’s-samin ve’l-ışrin min şehr-i Rebiülula li-seneti seba ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Çavdarlı hınta kil-i asitani 

 (25) [fi 390] 9875 guruş  

Siyah öküz tek  

(1) 7157 guruş 

Ana koyun (4) tiftik keçi 

 (1) [fi 410] 2050 guruş 

Köhne geri  

(1) 130 guruş 

Denk  çuval  

(1) 490 guruş 

Köhne çuval  

(1) 220 guruş 

Defa çuval  

(1) 690 guruş 

Nuhasiye  parça  

(10) 350 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

 20980 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

1017,30 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

19962,10 guruş 

Minhâ el-İhrâcât 

419,25 guruş dellaliye 

61 guruş kaydiyye 

23 guruş yol baha maa varaka 

513,20 guruş resm-i kısmet 

 

Hisse-i bint-i sagire-i mezbure Kezban 

 5198 ,20 guruş  

Hisse-i bint-i sagire-i mezbure Sultane 

5198 ,20 guruş 
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Hisse-i ah-i mezbur Ali 

 831,30guruş 

Hisse-i ibn-i gaib-i mezbur Veli 

8733 ,11 guruş  

Sernâme-i defter-i kassamda murakkam sulhu’l-bâkî meblağ-i mezkûr on 

dokuz bin dokuz yüz altmış iki guruş on paradan ah-i mezbûr Ali ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan sekiz yüz otuz bir guruş otuz parasını bi’l-isale ve bi’l-verase 

ba-makbuz ahz u kabz idüb gaib-i mezbur Veli’nin hisse-i ırsiyyesi olan ber-mûcib-i 

bâlâ sekiz bin yedi yüz otuz üç guruş on parası vüruduna değin li-ecli’l-hıfz ve 

sagiretan-ı mezburetan Kezban ve Sultane’nin hisse-i ırsiyyeleri on bin üç yüz 

doksan yedi guruş li-ecli’l-irba ve’l-istirba eytâm sandığına vaz‘ u teslîm müdîr-i 

mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emane ve hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz 

eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/159 

Sicil Numerosu: 127/839 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından İsmail karyesi sakinelerinden olub zatı 

ol babdaki vekaletname ceridesinde ism ü şöhretleri muharrer kesan tarifleriyle 

muarrefe Şerife bint-i Mehmed tarafından zikri ati hususa şamil olmak üzere ba-

hüccet-i şer‘iyye vekili medine-i mezkure dava vekillerinden Emin Efendi-zâde 

Mehmed Vasıf ibn Ahmed Efendi medine-i mezkure mahkeme-i şer‘iyyesinde 

makud meclis-i şer‘-i şerif-i enverde karye-i mezkure sakinelerinden Ümmi oğlu 

Ahmed bin Yusuf mahzarında ber-vech-i ati bi’l-vekale dava ve takrir-i kelam eyledi 

müddea-aleyh hazır-ı mezbur Ahmed müvekkilem mezburenin yüz yirmi beş guruş 

mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevc-i dahili iken on üç Muharrem bin üç yüz otuz yedi 

tarihinde ve huzur-ı şer‘de müvekkilem mezbureyi tatlik etmiş olduğundan 

merkumun feraşından  hasıl ve müvekkilem mezburenin batnında mütebeyyinü’l-

halk iki buçuk aylık hamli olmağla vaz-ı haml edinceye değin müvekkilem mezbure 

içün mezbur Ahmed üzerine bi’l-ihbar kıbel-i şer‘den kadr-i maruf nafaka farz u 

takdir buyurulmak ve müvekkilem mezburenin mihr-i mu‘accel malı olub müddea-

aleyh mezbur Ahmed’in zimmetinde bulunan iki bin guruş kıymetli mücedded bir 

yün kilim ve bin guruş kıymetli bir sofa divan ve bin iki yüz guruş kıymetli yün 
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memlu bir döşek ve bir yastık ki ceman dört bin iki yüz guruş ile kezalik 

müvekkilem mezburenin kendi malı olub yine merkum Ahmed zimmetinde bulunan 

üç bin iki yüz guruş kıymetli sekiz aded mücedded gömlek ve yüz elli guruş kıymetli 

üç aded hasır ve üç yüz guruş kıymetli üç aded gaz tenekesi ceman üç bin altı yüz elli 

guruş ile müvekkilem mezburenin mihr-i mü’eccelinden müddea-aleyh mezbur 

Ahmed zimmetinde mütekarrir ve maksudun-aleyh alacak hakkı olan yüz yirmi beş 

guruş ki min-haysü’l-mecmu yedin bin dokuz yüz yetmiş guruş müvekkilem 

mezbureye izafeten bana teslim kıbel-i şer‘den müddea-aleyh-i mezbura tenbih 

olunmak bi’l-vekale matlubumdur dedi lede’s-sual müddea-aleyh mezbur Ahmed 

dahi cevabında müddeiyye-i müvekkile-i mezbure ol mikdar guruş mihr-i mü’eccel 

tesmiyesiyle zevce-i menkuha-i medhulun-bihası iken tarih-i mezkurda müvekkile-i 

mezbure Şerife’yi tatlik eylediğini ve mihr-i mü’eccel-i mezkur zimmetinde deyni 

olduğunu ikrar u itiraf idüb maada haml ve eşya müddeasını külliyen inkar ile 

müvekkile-i müddeiyye vekili ber-vech-i muharrer eşya müddeasıyla beyana havale 

olundukda vekil-i mezbur Vasıf Efendi eşya müddeasını bi’l-beyyine isbatdan izhar-ı 

acz idüb taleb tahlif olunduğu beyan ve müddea-aleyh dahi icra-yı yemine hazır 

olduğunu ityan ile eşya-yı müddea-bihadan bir gaz tenekesi mevcud olduğunu ikrar 

ve maada eşya-yı müddea-bihadan mücedded bir yün kilim ve bir sofa divan ve yün 

memlu bir döşek ve bir yastık ve mücedded sekiz aded gömlek ve üç aded hasır ve 

iki gaz tenekesi zimmetinde veya menzilinde olmadığına ve başka bir yerde 

bulunmadığına bade’t-tahlifi’ş-şer‘i ikrar u itiraf mucibince mihr-i mü’eccel-i 

mezkur yüz yirmi beş guruş mezbur Ahmed müddeiyye vekili Vasıf Efendi’ye 

huzur-ı şer‘de teslim ve vekili mezbur Vasıf Efendi dahi meblağ-ı mezkuru bi’l-

vekale tesellüm ve kabz ve kabul itmekle ala-mucib-i ikrarihi eşya-yı müddea-

bihadan bir gaz tenekesini müddeiyye müvekkile-i mezbureye izafeten vekil-i 

mezbura teslim ve müddea-aleyh mezbur Ahmed’e bade’t-tenbih ber-vech-i 

muharrer eşya-yı müddea-bihadan bir yün kilim ve bir sofa divan ve yün memlu bir 

döşek ve bir yastık ve sekiz aded gömlek ve üç hasır ve iki gaz tenekesi hakkındaki 

müddeasıyla vekil-i mezbur Vasıf Efendi müddea-aleyh mezbur Ahmed’e bil-ibnetü 

muarazadan menine bade’l-hükm müddeiyye-müvekkile-i mezburenin haml nafakası 

içün müddea-aleyh mezbur Ahmed şehri iki yüz elli guruş vermeye muktedir 

olduğunu beyan ve vekil-i mezbur dahi şehri ol mikdar guruş nafakaya razı olduğunu 
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ve meblağ-ı mezkur kadr-i maruf idüğünü her biri ityan eylemekle terâzû-yı tarafeyn 

ile kadr-i maruf idüğü beyan olunan şehri iki yüz elli guruş müddeiyye müvekkile-i 

mezbure Şerife’ye vaz ı haml idinceye değin zevc-i talıkı müddea-aleyh hazır-ı 

mezbur Ahmed üzerine farz u takdir olunub meblağ-ı mefruz-ı mezkuru beher şehr 

nafaka ve levam-ı zaruriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hace istidaneye ve inde’z-zafer 

zevc-i talıkı hazır-ı mezbur Ahmed üzerine rücua kıbel-i şer‘den müddeiye 

müvekkile-i mezbure Şerife’ye izafeten vekil-i mezbur Vasıf Efendiye izin 

verilmeğin ve mâ-vakaa bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-samin aşere min Saferi’l-

hayr li-seneti seba ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkatib Kadı 

651/160 

Sicil Numerosu: 128/840  

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallatından Hacı Mahmud Mahallesi 

sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden Onatlı oğlu Osman bin Ali’nin sulbü 

sagir oğulları Mehmed ve Bekir ve sulbiye-i sagîre kızı Şerife’nin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye vasi-yi mansubeleri anaları mahalle-i 

mezkurede sakine ve zatı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesan tarifleriyle 

muarrefe Hanife bint-i Yusuf medine-i mezkure mahkeme-i şer‘iyyesinde makud 

meclis-i şer‘-i şerif-i enverde zikri ati müteveffanın terekesinden sigar-ı mezburunun 

hisse-i ırsiyyelerine bi’l-emane vaz-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti 

rey olunan medine-i mezbure Eytam Müdiri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında ber vech-i ati bi’l-vesaye takrir-i kelam eyledi ba-hüccet-i şer‘iyye vasi-

yi mansubeleri olduğum evlad-ı sigar-ı mezburun Mehmed ve Bekir ve Şerife’nin 

babaları müteveffa-yı mezburun terekesinden hisse-i ırsiyyelerine ba-defter-i kassam 

isabet iden dört bin sekiz yüz altmış dört buçuk guruş nukudu li-ecli’l-irba Eytâm 

Sândığına vaz u teslim olunmuş ise de sigar-ı mezburun nafaka ve kisve bahaya 

eşedd-i ihtiyac ile muhtaclar olub sigar-ı mezburunun nukud-ı mevcudelerinden 

başka bir guna malları ve bir cihetden muhassas maaşları olmamağla sigar-ı 

mezburun içün kıbel-i şer‘den kadr-i maruf nafaka farz u takdir olunmak bi’l-vesaye 

matlubumdur didikde müdir-i muma-ileyh Hasan Efendi dahi cevabında sigar-ı 

mezburunun babaları müteveffa-yı mezburun terekesi esmanından hisse-i 
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ırsiyyelerine isabet iden ol mikdar guruş nukuduna bi’l-emane vaz-ı yedini ikrar u 

itiraf edib icab-ı şer‘inin ifası muradımdır didikde müddeiyye-i mezbure erbab-ı 

vukufa havale olundukda medine-i mezkurenin Hacı Mahmud mahallesi ahalisinden 

Hacı Hasan oğlu Mustafa bin Hacı Hasan ve Kahveci Bekir oğlu Hacı Derviş bin 

Bekir nam kimesne meclis-i şer‘e ihzar ve ikame idilmekle ala-tariki’ş-şehade 

istihbar olunduklarında sigar-ı mezburun Mehmed ve Bekir ve Şerife’nin babaları 

müteveffa-yı mezbur Onatlı oğlu Osman’ın terekesi esmanından hisse-i ırsiyyelerine 

isabet iden nukuddan maada malları ve bir cihetden muhassas maaşları olmadığına 

ve ahval-i hazıra ve gala-yı esar dolayısıyla sigar-ı mezburun şehri dört yüz guruş ile 

idare-i taayyüş idebileceklerine ve meblağ-ı mezkur kadr-i maruf idüğüne ala-

tariki’ş-şehade ihbar eyleriz didiklerinde erbab-ı vukufun ihbarı üzerine kadr-i maruf 

idüğü beyan olunan beher şehr dört yüz guruş sigar-ı mezburun Mehmed ve Bekir ve 

Şerife’nin nafakaları içün Eytâm Sândığında mevcud bulunan nukud-ı 

mevcudelerinin resü’l-mal ve nemalarından olarak farz u takdir olunub meblağ-ı 

mefruz-ı mezkuru beher şehr sigar-ı mezburunun sandık-ı mezkurdaki nukud-ı 

mevcudeleri resü’l-mal ve nemalarına rücua kıbel-i şer‘den vasi-yi mezbure 

Hanife’ye izin verilmeğin mâ-vakaa bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-samin min 

Cemaziyelula li-seneti seba ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hal 

             ………………………... 

Mukayyid Başkatib Kadı 

651/161 

Sicil Numerosu: 129/841 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen izam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurasından Hacıbeyli Karyesinde kain Hacı Hüseyin oğlu 

Hüseyin Ağa’nın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde karye-i mezkûre ahalisinden 

iken bundan akdem vefat iden Bici oğlu Hacı Osman bin Ali’nin sulbiye sagire 

kızları Emine ve Havva ve sulbü sagir oğlu Mehmed ve Halil’in babaları müteveffa-

yı mezburdan mevrus mallarını hıfz u sıyanete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 
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umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şerden mansube vasîleri valideleri karye-i 

mezkure sakinelerinden olub zatı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

tarifleriyle muarrefe olan Şerife bint-i Hüseyin nam hatun meclis-i makud-ı 

mezkurda sigar-ı mezburunun babaları müteveffa-yı mezburdan mevrus emvaline 

bi’l-emane ve hasbe’l-memuriyye vaz-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti 

rey olunan medine-i mezkure Eytam Müdiri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında bi’l-vesaye takrir-i kelam eyledi vasileri olduğum vasileri olduğum 

sigar-ı mezburunun babaları müteveffa-yı merkumdan mevrus olub ba-kassam-ı 

şer‘iyye Eytâm Sândığında mevcud ve mahfuz hisse-i ırsiyyelerinden başka asla 

malları akar ve iradları ve hazineden muhassas maaşları olmadığından el-halet ü 

hazihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyaçla muhtaclar olmalarıyla Eytâm Sândığında 

taht-ı istirbada bulunan hisse-i ırsiyyeleri nukud-ı mevcudeleri olan yetmiş beş bin üç 

yüz elli dört guruşun resü’l-mal ve nemasından olarak nafakaları içün kadr-i maruf 

meblağ farz u takdir buyurulmak bi’l-vesaye matlubumdur didikde müdir-i muma-

ileyh Hasan Efendi dahi cevabında sigar-ı mezburunun ol mikdar hisse-i ırsiyyelerine 

vazıu’l-yed olduğunu ikrar vasiye-i mezburenin takrir-i meşruhasını teyid itmekle 

vasiyye-i mezburenin takrir-i meşruhu vakıa mutabık ve nefsü’l-emre muvafık 

olduğu kezalik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müsliminin meclis-i makud-

ı mezkurda ala tariki’ş-şehade ihbarlarıyla mütehakkık olan sigar-ı mezburunun 

babaları müteveffa-yı mezburdan mevrus Eytâm Sândığında mahfuz nukud-ı 

mevcudeleri resü’l-mal ve nemasından olarak kadr-i maruf idüğü ihbar olunan 

beherine yetmiş beşer guruşdan ceman şehri üç yüz guruş nafaka farz u takdir olunub 

meblağ-ı mefruz-ı mezkurun sigar-ı mezburunun beher şehr nafaka ve kisve baha ve 

sair levazım-ı zaruriyyelerine harc u sarfa ve vakt-i hacetde istidaneye ve inde’z-

zafer babaları müteveffa-yı merkumdan mevrus nukud-ı mevcudeleri resü’l-mal ve 

nemalarına rücua vasiyye-i mezbure Şerife Hatuna kıbel-i şer‘den izin verilmeğin 

mâ-vakaa bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sadis aşere min Şabani’l-muazzam li-

seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid      Baştakib        Naib-i kadı          Hazâ-sakk naibi 
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 651/162 

Sicil Numerosu: 129/842 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen izam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Hacıbeyli karyesinde kain Hacı Hüseyin oğlu 

Hüseyin Ağa’nın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî etdiğimde karye-i mezkûre ahalisinden 

iken bundan akdem vefat iden Halilcik oğlu Halil bin Hacı İsmail’in sulbü sagir 

oğulları Mehmed ve Ahmed’in babaları müteveffa-yı merkumdan mevrus mallarını 

hıfz u sıyanete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete 

kıbel-i şerden mansube vasîleri karye-i mezkure sakinelerinden olub zatı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân tarifleriyle muarrefe olan Havva bint-i 

Salih nam hatun meclis-i makud-ı mezkurda sagiran-ı mezburanın babaları 

müteveffa-yı mezburdan mevrus emvaline bi’l-emane ve hasbe’l-memuriyye vaz-ı 

yedi mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti rey olunan medine-i mezkure Eytam 

Müdiri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i ati bi’l-vesaye 

takrir-i kelam eyledi vasileri olduğum sagiran-ı mezburanın babaları müteveffa-yı 

merkumdan mevrus olub ba-kassam-ı şer‘iyye Eytâm Sândığında mevcud ve mahfuz 

bulunan hisse-i ırsiyyelerinden başka asla malları akar ve iradları ve hazineden 

muhassas maaşları olmadığından el-halet ü hazihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac 

ile muhtaclar olmalarıyla Eytâm Sândığında taht-ı istirbada bulunan hisse-i 

ırsiyyeleri nukud-ı mevcudeleri olan yetmiş bin iki yüz guruş resü’l-mal ve 

nemasından olarak nafakaları içün kadr-i maruf meblağ farz u takdir buyurulmak 

bi’l-vesaye matlubumdur didikde müdir-i muma-ileyh Hasan Efendi dahi sagiran-ı 

mezburanın ol mikdar hisse-i ırsiyyelerine vazıu’l-yed olduğunu ikrar 

……………….  mutabık ve nefsü’l-emre muvafık olduğu zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer müsliminin meclis-i makud-ı mezkurda ala tariki’ş-şehade 

ihbarlarıyla mütehakkik olan sagiran-ı mezburanın babaları müteveffa-yı merkumdan 

mevrus Eytâm Sândığında mahfuz nukud-ı mevcudeleri resü’l-mal ve nemasından 

olarak kadr-i maruf idüğü ihbar olunan beherine şehri yetmiş beşer guruşdan ceman 

şehri yüz elli guruş nafaka farz u takdir olunub meblağ-ı mefruz-ı mezkurun sagiran-ı 

mezburanın beher şehr nafaka ve kisve baha ve sair levazım-ı zaruriyyelerine harc u 
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sarfa ve vakt-i hacetde istidaneye ve inde’z-zafer babaları müteveffa-yı merkumdan 

mevrus nukud-ı mevcudeleri resü’l-mal ve nemalarına rücua vasiyye-i mezbure 

Havva Hatuna izin verilmeğin mâ-vakaa bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hamis 

aşere min Şabani’l-muazzam li-seneti sitte ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid     Baştakib       Naib-i kadı       Hazâ-sakk naibi 

651/163 

Sicil Numerosu: 130/843 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Salar Karyesi ahalisinden Cömerd 

oğlu Osman bin Mehmed nam kimesne seksen yaşını mütecaviz sinni şüyuhata vasıl 

olub beş sene mukaddem kendüsüne nüzul isabet ederek elan menzul bulunduğu ve 

bu suretle mütehammilü’ş-şuur olub akval ve efkarına halel tari olduğu ve nik ü bedi 

ve menfaat ve mazarratı gayri mümeyyiz bulunduğu heyet-i sıhhiyenin ol babdaki 

muamelesi istida zahirine bi’l-muayene edilen rapor mündericatından anlaşılmış 

olmağla muhteva menzulün malını hıfz u sıyanete ve umûrunu tesviye ve rü’yete 

kıbel-i şerden bir vasi nasb u tayini ehemm ve elzem olmağla emanetle maruf ve 

istikametle mevsuf ve umur-ı vesayet her vechile uhdesinden gelmeye kadire idüğü 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın ihbaratıyla zahir ve nümayan olan 

muhteva mezburun sulbü kebir oğlu ollub karye-i mezkure sakinlerinden Hakkı nam 

kimesne babası mezbur Osman Ağanın malını hıfz u sıyanete ve umûrunu tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şerden vasi nasb u tayin olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesayet-i mezkureyi kabul ve hidmet-i lazımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sani aşere min 

Cemaziyelula li-seneti seba ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz  

Nakilci Mahallesi’nden Geç oğlu Hüseyin Çavuş bin Osman 

Doğancı Mahallesi’nden Gevenek oğlu Süleyman bin Ahmed 

Ve gayrıhim  

Mukayyid Başkatib Kadı 
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651/164 

Sicil Numerosu :130/844 

Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye Mahallesi sakinlerinden vâkıf-ı muşârun-ileyh 

Mûayen oğlu Hacı Hüseyin Ağa mim ber-vech-i âtî takrir-i kelam eyledi İş bu 

meclis-i şer‘e ibraz eylediğim yirmi dokuz Zilhicce bin üç yüz otuz tarihli ve yedi 

yüz yirmi üç sicil numerolu Karahisâr-ı Sâhib mahkeme-i şer‘iyyesinden mu‘tâ bir 

kıta vakfiye hüccet-i şer‘iyyesi nâtık olduğu üzere Karahisâr-ı Sâhib’e mülhak 

Sincanlı Nahiyesi’ne ve Kırka Karyesi civarında vâki‘ şarken Beşakıl oğlu kerimesi 

Şerife ve garben Ömer oğlu Mehmed Çavuş ve cenuben Koca Mehmed tarlaları 

şimalen mera ile mahdûd müştemilat-ı ma‘lûmeyi hâvî âb ile devran iden bir bâb 

mülk asiyabımı cemî‘ levâhık ve tevâbi‘ ile vakf ve hasr idüb hasılat ve icarat-ı 

seneviyyesinden medine-i mezkûrenin Mecidiye Mahallesi’nde kain Ayak Tekkesi 

ve Sincanlı Nahiyesi’ne muzaf Maden nam-ı diğeri Çatkuyu ve keza nahiye-i 

mezbûre muzafeden karyelerinde kain camilerde ikad-ı kanadil ile imamet vazifesini 

ifa iden zevat tarafından salat-ı işaa ve fecri müteakib Sure-i Mülk ve Yasin-i Şerif 

kıraat ve yevmiye bir cüz tilâvet idilmesi ve hâlâ tensib ve istikbalen tasvib ve inşa 

ideceğim iki cami-i şerifde kezalik vakteyn-i mezkûreteynde sureteyn-i mezkûreteyn 

kıraat ve yevmiye bir cüz tilâvet ve şehriye bir hatm-i kerim kıraat itdirilmek şartıyla 

vazife-i mezkûreleri eda ve ifa iden zatlara kezalik hesab-ı mezkûre üzerine 

muhassasat vereceği hamiyet-i mezkûrede şart u beyan eylemiş idim binaenaleyh 

nahiye-i mezkûrede Reşadiye karyesinde inşa idilen ve merkeze tabi Çakır 

Karyesinde kezalik inşa idilen cami-i şerif-i mezkûrlarda vakteyn-i mezkûreteynde 

sureteyn-i mübakereteyn-i mezkûreteyni kıraat ve yevmiye bir cüz tilâvet ve şehriye 

bir hatm-i kerim kıraat itdirilmek şartıyla cami‘-i mezkûrlarda imamet vazifesini ifa 

iden zatlara keza hesab-ı mezkûr üzerine şehriye yirmi beşer guruş virile ve gerçi 

hamiyet-i mezkûre hesab-ı mezkûr üzere …… bulunan kimseye şehriye otuz guruş 

virilmesi tarafımdan şart idilmiş ise de bu kere ilhak idilen diğer iki cami-i şerif ile 

evvelce beyan idilen üç cami-i şerif ki cem‘an beş cami-i şerifin me’ûnet-i 

mütevelliyeti kesir olacağından ve varidat-ı vakf müsaid bulunmadığından âtîde 

mütevelli olacakların rağbetlerini celb eylemek üzere me’ûnet-i tevelliyetin şehri yüz 

guruş virilmesini tasvib eylediğimden bu cihet ile ilave olunan mârü’z-zikr iki cami-i 

şerifin isimlerini hüccet-i mezkûreye hamiş olarak tastir buyurulması matlubumdur 
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deyu vâkıf-ı muşârun-ileyhin takrir-i meşruhu vakıa mutabık ve nefsü’l-emre 

muvafık idüğü lede’ş-şer‘i’l-enver zahir ve nümayan olmağın mucibince vech-i 

meşruh üzere ilaveteyn-i mezkûreteynin lüzumuna ve varidat-ı vakfın müsaid 

bulunması ile şurut-ı mezkûrenin cevazına hükm-i şer‘î ve kaza-i sarih-i mer‘î 

idilmekle vakfa ilaveteyn-i mezkûreteyn sahih ve lazım olub nakz ve nakîzdan mecal 

muhal oldu (fe-men beddelehu ba‘de mâ-semi‘ahü fe-innemâ ismuhu alellezîne 

yübeddilûnehü innallâhe semî‘un ‘alîm) cerâ zâlik hurrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşere 

min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/165 

Sicil Numerosu: 131/845 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve neticeye rabtı zımnında canib-i şer‘-i şerif-i 

enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla Karahisâr-ı Sâhib’in Mecidiye 

Mahallesi’nde kain Liva Evkaf Memuru Atıf Efendi’nin mukim bulunduğu menzile 

varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i 

‘âlî etdiğimde menzil-i mezkûrda sakine ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer müslimin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Zekiye Hanım ibnetü Abdullah meclis-i 

makud-ı mezkûrda sadrı kebir oğlu Karahisâr-ı Sâhib Evkaf memuru Mehmed Atıf 

Efendi ibn İsmail Efendi mahzarında ber-vech-i âtî takrir-i kelam eyledi Şimdiye 

kadar leh ve aleyhimde vuku bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olunacak her bir davanın aid 

olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizamiyyenin hukûk ve ticâret kısımlarıyla meccânen 

sulh kısımında ve mecalis-i idare ve belediye ve devâ’ir-i sâ’irede müdde‘î ve 

müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itirazü’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâire-i şer‘iyye ve 

kanuniye ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyizen ve iadeten ve tashihen 

taleb ve da‘vâ ve muhakeme ve muhasama ve murâfa‘a ve müdafaa ve redd-i cevâba 

ve ikâme-i şuhûda ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine ve tebliğ ve tebelluğa ve keşf ve yemin 

talebine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve 

azline ve hükm-i vicâhî ve gıyabi ve sukût-ı da‘vâ talebine ve her nevi evrâk ve 

müsted‘âyât ve levâyıh ve müzekkire tanzîm ve imzâsı tahtında îcâb iden makâmâta 

takdîme ve protesto keşidesine ve mehâkim ve devâ’irden sudûr idecek bi’l-cümle 
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i‘lâmât ve mukarreratı ahz ile mevki-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve 

takibe ve hacz vaz‘ u fekkine ve lede’l-hace sulh ve ibrâya ve isticar ve mecuru 

tahliye iddiasına ve bedel-i icarı ve mahkûm-bihâ ve ve mebâliğ-i müstahsalları ve 

bedel-i sulhü ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bana irsal u isale ve’l-hâsıl 

husûsât-ı mezkûrenin mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son derecesine kadar îfâya 

me’zûn olmak merreten ba‘de uhrâ sureti muharrer şerâit-i mezkûr dâiresinde âhiri 

dahi tevkîl ve azle me’zûn olmak üzere tarafımdan oğlum hâzır-ı mezbûr mûmâ-

ileyh Atıf Efendi’yi vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb 

nasb u ta‘yîn eyledim didikde mûmâ-ileyh Atıf Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-

vech-i muharrer kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşere min şehri 

Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Odacı Hafız Ahmed 

Liva Evkâf Kâtibi Ali Efendi ibn Nuri 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/166 

Sicil Numerosu: 132/846 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Avtal Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât iden Yusuf Hocaoğlu İbrahim bin Abdurrahman’ın sulbiye 

sagire kızı Rasime ve sulbü sagir oğlu Mehmed’in babaları mütevvefâ-yı mezbûrdan 

mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla 

emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden 

gelmeğe kadire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ on Şubat bin 

üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i şerde vâki‘ olan ihbâratı ile lede’ş-şer‘i’l-

enver zâhir ve nümâyân olan sigâr-ı mezbûrânın anaları ve ve müteveffâ-yı 

mezbûrun zevce-i metrûkesi olub mahalle-i mezkûrede sâkine ve zâtı kezâlik zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 
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Münire Hanım ibnetü el-Hâc Mehmed oğulları sagîrân-ı mezbûrân Rasime ve 

Mahmud’un babaları mütevvefâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz u hırâsete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî 

nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini 

kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşere min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e 

ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Hacı Yahya Mahallesi’nden Suavi-zâde Ahmed Efendi ibn Mustafa 

Akmescid Mahallesi’nden Kocakadın oğlu Molla Mehmed bin Sâlih 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/167 

Sicil Numerosu: 132/847 

Medine-i Karahisâr-ı Sâhib’in Erkmen Karyesi sâkinlerinden olub zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Sahib-i Arzuhal 

……..  oğlu Mehmed kerimesi Hanife bint-i Mehmed meclis-i şer‘-i şerif-i enverde 

Anbanaz Karyesi sakinlerinden çıkrıklı oğlu Salih bin Ali muvacehesinde ber-vech-i 

âtî dava eyledi İşbu müdde‘a-aleyh hazır-ı mezbûr Salih altmış iki buçuk guruş mihr-

i mü’eccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olub tarihinden dört mah mukaddem beni 

mahzar-ı şuhûdda tatlik itmekle merkûm Salih’in zimmetinde mütekarrir maksudun-

aleyh alacak hakkım olan mihr-i mü’eccel-i mezkûr altmış iki buçuk guruş ile sırf 

kendü malım ve çeyize müte‘allik mülküm olub merkûm Salih’in zimmetinde 

bulunan dört yüz guruş kıymetli dört aded bakır tas ve yüz guruş kıymetli bir leğen 

kapak ma‘a ibrik ve beş yüz guruş kıymetli bir kebir tencere ma‘a kapak ve bin guruş 

kıymetli dört aded havlu ve bin guruş kıymetli bir çift bakır güğüm ki cem‘an üç bin 

guruş kıymetli eşyaları virmekden imtina ider olduğundan eşya-yı muharrere-i 

mezkûre ile mihr-i mezkûre bana teslime kıbel-i şer‘den hükm olunmak ve ve 

merkûm Salih feraşından hâsıle ve benden mütevellide olub bi-hakki’l-hidâne hacr u 

terbiyemde bulunan beş yaşında sulbiye-i sagire kızı Havva ve üç yaşında sulbü sagir 

oğlu Yusuf nâm kimesneler nafaka ve kisve baha ve levazım-ı zaruriyyeye eşedd-i 
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ihtiyac ile muhtaclar olmağla benim idde-i şer‘iyyemin inkızâsına değin nafakam 

sagiran-ı mezbûranın nafakaları içün babaları müdde‘a-aleyh hazır-ı mezbûr Salih 

üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka bi’l-ihbar farz u takdîr buyurulmak ve bu 

babdaki masarif-i muhâkemenin müdde‘a-aleyh merkûma tahmil kılınmak 

matlubumdur didi Lede’s-sual müdde‘a-aleyh hazır-ı mezbûr Salih dahi cevabında 

fi’l-hakika müdde‘iyye-i mezbûre ol mikdar mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i 

menkuha-i medhulün-bihâsı olduğunu ve hazıretân bi’l-meclis bulunan sagire-i 

mezbûre Havva ile sagir-i mezbûr Yusuf kendi feraşından hâsıl ve mezbûreden 

mütevellidler olduğunu ikrar u itiraf idüb lakin müdde‘iyye-i mezbûrenin ber-vech-i 

muharrer ma‘ada talâk müdde‘asını külliyen inkâr ve eşya-yı muharrere-i 

mezkûreleri dahi bi’l-külliye inkâr itmekle müdde‘iyye-i mezbûre ………. muharrer 

talâk …………………… eşya hakkındaki müdde‘alarıyla beyana havale olundukda 

müdde‘iyye-i mezbûre Hanife ber-vech-i muharrer talâk-ı karyede eşya müdde‘asını 

bi’l-beyyine isbatdan izhar-ı acz iderek taleb tahlif olmadığını beyan ve zevci 

müdde‘a-aleyh mezbûr Salih’in sakin bulunduğu Anbanaz Karyesi’nde kain 

hanesinde anası Hanife mevcud olmağla hepimiz bir hanede sakinler olduğumuzu ve 

bana dahi rahat virmemekde olduklarına binaen zevcim müdde‘a-aleyh mezbûr Salih 

ayruca bir mesken-i şer‘î tedarik ve ihzar idinceye değin benim ile sulbü sagir oğlu 

Yusuf ve sulbiye-i sagire kızı Havva içün kıbel-i şer‘den kadr-i maruf nafaka farz u 

takdîr buyurulmasını talebi derim didikde müdde‘a-aleyh mezbûr Salih dahi zevcesi 

müdde‘iyye-i mezbûre ile sagiran-ı mezbûran Yusuf ve Havva’nın nafakaları içün 

müdde‘iyye-i mezbûreye bir mesken-i şer‘î tedarik ve ihzar idinceye değin beherine 

yevmi onar guruşdan cem‘an otuz guruş virmeye muktedir olduğunu beyan ve 

müdde‘iyye-i mezbûre Hanife dahi yevmi ol mikdar guruş nafakaya razı olduğunu ve 

meblağ-ı mezkûr kadr-i maruf idüğünü her biri ityan itmekle terâzû-yı tarafeyn ile 

kadr-i maruf idüğü beyan olunan yevmi onar guruşdan müdde‘iyye-i mezbûre ile 

sagir oğlu Yusuf ve sulbiye-i sagire kızı Havva’nın nafakaları içün müdde‘a-aleyh 

mezbûr Salih üzerine yevmi otuz guruş nafaka farz u takdîr olunub meblağ-ı mefruz-

ı mezkûru beher yevm nafaka ve kisve bahalarına harc u sarfa ve lede’l-hace 

istidaneye ve inde’z-zafer zevci müdde‘a-aleyh hazır-ı mezbûr Salih üzerine rücua 

kıbel-i şer‘den müdde‘iye-i mezbûre Hanife’ye izin verilmeğin ve mâ-vakaa bi’t-
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taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-samin ve’l-‘ışrîn min şehri Saferi’l-Hayr li-seneti 

seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Karahisarlı Koç-zâde Hacı Abdullah Efendi 

Erkmenli……..oğlu Ali 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 651/168 

Sicil Numerosu: 133/848 

Men hüvel’l-merü fîhi vakfiyyü’l-evkâf ve masarifihâ ve şerâ’itihâ ve ile’l-

hikmeti ta‘accübihi ……alâ eslâf ve murâ‘aten …. …. … e’s-Seyyid Mustafa Necib 

e’s-Seyyid hâdimü’ş-şeria el-müvellâ li-hilâfe bi-medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

gufire lehuma 

Mustafa Seyyid Necib 

Elhamdulillâhi e‘azze havâsse ‘ibâdihi bi-sarfi emvâlihim ilâ enva‘i’l-hayrât 

ve e‘ânehum alâ iktisabi esnâfi mehami ve’l-meberrât ve’s-sâlatu ve’s-selâmu alâ 

resulihi ve nebiyyihi Muhammedin hayrü’l-beriyyât ve alâ âlihi ve ashâbihi ilâ 

yevmin yestezıllu’l-meru tahte’s-sadakati emmâ ba’d Bu cihân-ı gaddarın mâl u câhı 

bî-karâr ve dünyâ-yı nâ-pâyidârın taht u tâcı müste‘ârdır Pes ‘âkil-ı sâ’ib-re’y ve 

sâhib-i tedbîr merd-i Hüdâ-yı hurşîd-i mahberdir ki fikr-i ‘avâkıb-ı umûr ve zikr-i 

ta‘alliyât-ı duhûrda a‘mâl-i edevât mülâhaza-i sâ’ibe kılub mislellezîne yünfikûne 

emvâlihim fî-sebîlillâhi ke-misli cennetin ibnetüt seb‘a senâbilin fî külli sünbületin 

mi’etü habbetin vallâhu yuzâ‘ifu li-men yeşâu vallâhu vâsi‘un ‘alîm ma‘nâ-yı 

hakîkat-ihtivâsını tefekkür ve mâ tukaddimû li-enfüsiküm min hayrin tecidûhu 

‘indallâhi mevâddı letâfet-pîrâsını tezekkür ile izâ mâte’l-insânü inkat‘a ‘ameluhu 

illâ min sülüs ‘ilmun nâfi‘un ve veledun sâlihun yed‘û lehu ve sadakatün câriyetün 

hadîs-i müstetebi‘u’l-mefâhiri mûcibince binâ-yı mebnâ-yı hayrâtı vesîle-i sa‘âdet-i 

uhreviyye ve icrâ-yı merâsim-i hasenâtı vâsıta-i izzet-sermedine bilüb emvâlini 

vücûh-ı hayrâta nisâr ve infâkı fî-sebîlillâh ez-dil ü cân ihtiyâr itmekle el-mer’ü 

yestezıllu tahte sadâkatihi hadîs-i şerîf-i sahîhü’l-isnâd ve ve eser-i münîf-i sarîhü’l-



 327 

isnâdın medlûlları üzere tarh-ı esâs-ı hayrât ve vaz‘-ı bünyâd-ı hasenât zımnında 

kerem-kârân-ı hayr-endîşânın bekâ-yı zikr-i hamîlleri mukarrer ve sahâ’if-i ekvânda 

nâm-ı ihtirâmları hayr ile mezkûr vücûh-ı kesîr olur felihâzâ işbu bâdiye-i mebâdî-yi 

kitâb-ı sıhhat-nısâb ve bâ‘isetün hitâb-ı müstetâb olan sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât ve 

rağbü’s-sadakât ve’l-meberrât medîne-i Karahisâr-ı Sâhib sânahallâhu ani’l-nevâ’ib 

mahallâtından Kubbeli Mahallesi sâkinlerinden fahru’l-muhedderât ‘iffetlü Beyhâne 

Hatun bint-i Sadreddin Efendi cenâb-ı rabbü’l-eflâk ve mâlikü’l-emlâk sallet 

‘azametihi hazretlerinin ihsân itdiği hayr-ı cemîle ve ni‘am-ı cezîle mülâhaza birle 

ellezîne yünfikûne emvâlihim bi’l-leyli ve’l-enhâri sırren ve ‘alâniyeten fe-lehum 

ecrühüm ‘inde rabbihim velâ havfun ‘aleyhim velâ hüm yahzenûn âyet-i latîfi mâ 

‘indekum yenfedû mâ indallahi bâkin mefhûm-ı münîfi tab’-ı câlâk-ı serî‘atü’l-

idrâkına müştâk olmağın erbâb-ı hasenât-ı câriyye ve eshâb-ı sadakât-ı bâkiyye 

silkine mütesellike olmağla rağbet buyurub tarafından tarafından vakf-ı âtiyyü’l-

beyânlarını ikrâr ve li-ecli’l-muhâkeme da‘vâ rücû‘ ve istirdâda vekîl ve vekâleti 

Beyatlı-zâde Hafız İbrâhîm bin Halil ve Yusuf-zâde Molla Yusuf bin Ali Ağa 

şehâdetleriyle sâbit ve mütehakkik ve vekâletine hükm-i şer‘î lâhık olan Hacı 

Abdurrahman-zâde semâhatlu Seyyid Süleymân Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i 

şâmihü’l-‘imâd ve mahfil-i dîn-i münîf-i râsihü’l-evtâdda vakf-ı câ’iyyü’z-zikre li-

ecli’t-tescîl mütevellî nasb olunan Turunc-zâde saadetlü İsmail Ağa ibn 

Abdurrahman mahzarında bi’l-vekâla ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb zâtı ta‘rîf-i 

şer‘î ve zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî Müslimîn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan 

müvekkilem mûmâ-ileyhânın vakf-ı âtiyyü’l-beyânın sudûruna değin yedinde bi’l-

iştirâ’-i şer‘î mülk ve hakkı medîne-i mezkûre muzâfâtından Elperek Karyesi 

civârında vâki‘ üç taş üzerine deverân iden Zâ‘im Değirmeni dimekle ma‘rûf 

değirmenden üç sehmden bir sehmi hisse-i şâyi‘asını talebi’l-marzâtillâhi te‘âlâ ve 

istîfâ-i li-vechi’l-kerîm yevme lâ-yenfe‘u mâlun velâ bünûn illâ men etâ allâhe bi-

kalbin selîm niyet-i sâfiyye ve taviyyet-i sâdıka ile vakf-ı sahîh-i mü’eyyed ve hasr-ı 

sarîh-i muhalled ile vakf u hasr idüb şöyle şart ta‘yîn eyledi ki Değirmen-i mezbûrun 

gallesinden Paşa Câmi‘-i Şerîfinin mihrâbının iki tarafında îkâd olunan mumların 

vakfına beher sene Karahisârî üç kile hınta virile ve câmi‘-i şerîf-i mezkûrda bâ-

berât-ı şerîfe devirhân olan kimesne tecvîd ve tertîble kemâ-yenbağî ri‘âyet iderek bir 

hatm-i şerîf tilâvet eyleyüb sevâbını hazret-i sultân-ı enbiyâ ‘aleyhi ekmeli’t-tehâyâ 
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sallallâhu ‘aleyhi ve selem  hazretlerinin rûh-ı tayyibesine ihdâ eyleyüb işbu hidmet 

mukâbilinde değirmen-i mezbûr gallesinden kîl-i Karahisârî üç kile hınta virile ve 

yine Paşa Câmi‘-i Şerîfinde gerek asaleten ve gerek vekâleten her kim imâmet iderse 

her gice yatsu namazından sonra câmi‘-i şerîfde bir sûre-i Mülk tilâvet idüb ve 

senede bir hatm-i şerîf kıraat eyleyüb sevâbını vâkıfenin ve akrabâ ve ta‘allukâtının 

ervâhına ihdâ eyleye işbu hidmet içün senede üç kile hınta virile ve yine câmi‘-i 

şerîf-i mezkûrun bâ-berât diğer devirhânı olan kimesne her yevm-i Cumada ba‘de’s-

salâti Cuma bir Yasin-i Şerîf tilâvet ve senede bir hatm-i şerîf tilâvet eyleyüb 

sevâbını vâkıfenin zevc-i müteveffâ Şerif Ağa’nın ve müteveffâ Ahmed Ağa’nın 

ruhlarına ve ba‘de-vefâtiha vâkıfenin rûhuna ihdâ eyleyüb galle-i mezbûreden üç kile 

hınta ahz eyleye ve yine Paşa Câmi‘-i Şerîfinde kayyûmluk hidmetinde olan 

vâkıfenin vefâtından sonra her İsneyn ve Pencşenbe günü ale’s-sabâh kabrine varub 

bir Yasin-i Şerîf tilâvet eyleye ve işbu hidmeti mukâbelesinde üç kile hınta ahz 

eyleye ve yine değirmen-i mezbûr gallesinden yirmi beş kile buğday vakf-ı mezbûra 

mütevellî olanlar hidmet-i tevelliyyet mukâbilinde ahz eyleyeler ve ve tevelliyyet 

husûsunu şöyle şart eyledi ki kendi mâ-dâmet lâbise-i libâs-ı hayâtda oldukça 

mütevelliye olub bu dâr-ı fenâdan gülşirây-ı ‘ukbâya irtihâl eyledikde hemşire-zâdesi 

İsmail Ağa ibn Abdurrahman Ağa mütevellî olub hidemât-ı mezkûreye ber-vech-i 

meşrûh vazîfelerini edâ eyleyüb kendü dahi hidmet-i tevelliyet mukâbilinde yirmi 

beş kile hıntayı ahz eyleye İsmail Ağa’nın vefâtından sonra evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı 

zükûrundan sinnen ekber olan mütevelli ola eğer zükûru münkariz olursa evlâd-ı 

inâsı kezâlik batnen ba‘de’l-batn sinnen kebîre olan mütevelliye olalar ‘iyâzen-billâh 

evlâdı inâsı dahi münkariz olursa Paşa Câmi‘-i Şerîfinde her kim bâ-berât câ’î olursa 

vakf-ı mezbûra dahi mütevelli olub hidmet-i lâzımesini edâ eyleyüb yirmi beş kile 

hıntayı ahz eyleye vakf-ı mezbûra hemşire-zâdesi …… Abdürrezzâk Efendi nâzıre 

olub vezâif-i mezbûre ber-vech-i muharrer dahi edâ olunub ve bâkî kalan galleden 

değirmenin ta‘mîr ve termîmine sarf olundukdan sonra her ne fazla kalursa hidmet-i 

nezâret mukâbelesinde ahz eyleye merkûmenin vefâtından sonra Paşa Câmi‘-i 

Şerîfinde her kim bâ-berât-ı şerîf imâm olursa vakf-ı mezbûra ber-vech-i muharrer 

nâzır ola ve câmi‘-i şerîf-i mezkûrda meşrût olan hidemât erbâbından biri vefât 

itdikde yine yerine her kim kâ’im-i makâm olursa meşrûtası olan hidmete dahi 

kâ’im-i makâm ola ve halim cerâ bu vechile ta‘yîn oluna deyu hatm-i kelâm eyledi 
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diyüb bi’l-vekâle değirmen-i mezbûru fâriğan ‘ani’ş-şevâgil mütevelli-yi mûmâ-

ileyhe teslîm idüb ol dahi tesellüm idüb sâ’ir mütevellilerin evkâfda tasarrufları gibi 

tasarruf eyledi didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vekîl-i mûmâ-ileyh ‘inân-ı kelâmın 

semt-i âhire sârif olub vakf-i ‘akâr İmam-ı Azam Hazretleri katında menziline 

‘âriyyetde olmağla rücû‘-ı meşrû‘ ve İmam Muhammed katında vâkıf vakfı nefsine 

şart ile vakf bâtıl olduğuna binâ’en vakf-ı mezbûrdan bi’l-vekâle rücû‘ ve değirmen-i 

mezbûru …… mülküne istirdâd idicek mütevelli-yi mûmâ-ileyh cevâba tasaddî idüb 

eğerçi hâl bast olunan minvâl üzeredir lâkin Ebu Yusuf katında vâkıf mücerred 

vakaftü dimekle teslîm ilâ mütevellî ile vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım oldu deyu 

reddine imtinâ‘ idicek hâkim-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehu ve hüsn-me’âb hazretleri dahi 

tarafeynin edillesine nazaran ve m ubtil-i hayr olmakdan hazer idüb âlimen bi-hilâf 

vakf-ı mezbûrun sıhhat ü lüzûmuna hükm itmeğin min-ba‘d vakf-ı mezbûr sahîh ü 

lâzım oldu fe-men beddelehu ba‘de mâ-semi‘ahü fe-innemâ ismuhu alellezîne 

yübeddilûnehü innallâhe semî‘un ‘alîm cerâ zâlik ve hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşere 

min Zilka‘deti’ş-Şerîfe li-seneti selâse ve hamsîn ve mi’eteyn ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Hâfız İbrâhîm Efendi 

Semâhatlu Seyyid Süleymân Efendi 

Harun bi’l-isa fazîletlü Ali Efendi 

Burhan-zâde Ömer Efendi 

Attar Mehmed Ağa-zâde Molla Mehmed 

Vâiz-zâde Molla Salih 

Hacı İbrâhîm oğlu Hafız Hasan 

Turunc-zâde semâhatlü İsmail Ağa 

Hacı Ali-zâde Mehmed Ağa 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/169 

Sicil Numerosu: 135/849 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zaviyesultan Mahallesi’nde kâ’in Şeyh 

Celâleddin Çelebi ibn Şeyh Kemâleddin Çelebi’nin ile’l-vefât sâkin olduğu menzile 

varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrrer zevât huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-

i âlî itdiğimde müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin sulbü sagîr oğulları Ali ve Veled 

Çelebilerin pederleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve müntakil mallarını hıfz 

u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviyeye kıbel-i şer‘den bir 

vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîrân-ı mezbûrânın velî-yi mücbiri ve 

vasî-yi muhtârı olmadığına binâ’en emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her 

vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kadire idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer zevâtın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olan sagîrân-ı mezbûrânın 

vâlideleri olub zâtı kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer zevât 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hatice Hanım ibnetü Hasan Ağa pederleri müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhden mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min 

Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Turunc-zâde Ahmed Bey 

Şeyh-zâde Hayreddin Çelebi 

Şeyh-zâde Râşid Çelebi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/170 

Sicil Numerosu: 135/850 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi’nde kâ’in Şeyh 

Celâleddin Çelebi ibnü’ş-Şeyh Kemâleddin Çelebi’nin ile’l-vefât sâkin olduğu 

menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrrer zevât huzûruyla ‘akd-i 

meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde sulbiye-i sagîre kızı İffet Hanım müteveffa-yı mûma-

ileyhden mevrus  malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviyeye-i 

umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olduğuna binâ’en 

sagîre-i mezbûrenin velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı olmamağla emânetle ma‘rûfe 

ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kadire idüğü 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer zevâtın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olan sagîre-i 

mezbûrenin vâlidesi olub zâtı zeyl-i vesîkada kezâlik ism ü şöhretleri muharrer zevât 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Bezmialem Hanım ibnetü Abdullah sagîre-i mezbûrenin 

pederi müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-

yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘âşir min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Turunc-zâde Ahmed Bey 

Şeyh-zâde Hayreddin Çelebi 

Şeyh-zâde Râşid Çelebi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/171 

Sicil Numerosu: 136/851 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi’nde kâ’in Şeyh 

Celâleddin Çelebi ibnü’ş-Şeyh Kemâleddin Efendi’nin ile’l-vefât sâkin olduğu 

menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrrer zevât huzûruyla ‘akd-i 

meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden ve eşrâfdan iken 

bundan akdem vefât iden Şeyh Celâleddin çelebi Efendi ibn Kemâleddin Çelebi 

Efendi’nin sulbiye-i sagîre kızları Zeyneb ve Sâbire Hanımların pederleri müteveffâ-

yı mûmâ-ileyhden mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına 

değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem 

olmağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden 

gelmeğe kadire idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer zevâtın meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olan sagîretân-ı mezbûretânın vâlideleri olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer zevât ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Fatma Hanım ibnetü …….. Bey 

ibn Abdullah sagîretân-ı mezbûretânın pederleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden 

mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min 

şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Turunc-zâde Ahmed Bey 

Şeyh-zâde Hayreddin Çelebi 

Şeyh-zâde Râşid Çelebi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/172 

Sicil Numerosu: 136/852 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘i-enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Karaağaç Karyesi’nde kâ’in İlyas oğlu Hacı İlyas 

Ağa’nın ile’l-vefât sâkin olduğu müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde müteveffâ-yı 

merkûmun kendisinden mukaddem vefât iden sulbü kebîr oğlu Mehmed Efendi’nin 

sulbü sagîr oğlu Ali’nin ceddi müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviyeye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî 

nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun velî-yi mücbir ve vasî-yi 

muhtârı olmamağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kadire idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir 

ve nümâyân olan sagîr-i mezbûrun vâlidesi olub kezâlik zâtı zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesânın ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Elif ibnetü Süleymân nâm 

hatun sagîr-i mezbûr Ali’nin ceddi müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb 

u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşere min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Attar-zâde Halim bin Hacı Mehmed 

İlyas oğlu Hasan bin Mehmed 

Medîne-i Münevvereli Şeyh Ali bin Mehmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/173 

Sicil Numerosu: 137/853 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve netîceye rabtı zımnında canib-i şer‘-i şerif-i 

enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Zaviye Sultan Mahallesi’nde kâ’in Şeyh Celâleddin Çelebi ibn Şeyh Kemâleddin 

Çelebi’nin hayâtında ile’l-vefât sâkin olduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer zevât huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhin veresesinden sulbü sagir oğulları Veled ve Ali Çelebilerin tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî-yi mensûbeleri ve sagîrân-ı mezbûrânın anaları olub 

zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hatice 

Hanım ibnetü Hasan Ağa vereseden müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Fatma bint-i Sebile Nuriye müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin veresesinden 

sulbiye-i sagîre kızları Zeyneb ve Sabire’nin kezâlik tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî-yi mensûbeleri ve sagîrân-ı mezbûrânın anaları olub zâtı kezâlik 

Müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe vereseden müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhin zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice Hanım ibnetü Hasan ile vereseden 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin sulbiye-i kebîre kızı Kerime Hanım meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda Fakıpaşa Mahallesi ahâlîsinden Turunc-zâde Ahmed Bey ibn Cemal Bey 

mahzarında her biri bi’l-isâle ve bi’l-vesâye ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi 

Mûresimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin bi’l-cümle terekesinden benimle vasîleri 

olduğumuz sigâr-ı mezbûrûnun hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyelerimizi vâzı‘u’l-yed idenler 

ile bi’l-cümle leh ve aleyhimizde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak her nevi 

de‘âvînin bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyenin hukûk ve ticâret 

kısımlarıyla meccânen sulh kısmında ve mecalis-i idare ve belediye ve devâ’ir-i 

sâ’ire-i resmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi 

ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâire-i resmiyye ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve 

temyizen ve iadeten ve tashihen taleb ve da‘vâ ve muhakeme ve muhasama ve 

murâfa‘a ve müdafaa ve redd-i cevâba ve şuhûd ikâme ve ta‘n-ı şuhûd ve hacz ve 

icrâ ve fekkine ve hükm-i gıyâbî talebine ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını 

bize irsâl u îsâle ve emlâk ve arazilerini ifrâz ve taksîme ve sigâr-ı mezbûrûna Eytâm 

Sandığı’nda olan hisseleri nemâ ve re’sü’l-mâlından nafaka takdîrine ve nafaka-i 
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mefrûzunu devâ’ir-i âidesinden ahz u kabza ve devâ’ir-i resmiyyeden sudûr idecek 

i‘lâmâtı ahz ile mevki-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını takib ve icrâya ve ehl-i 

hibre ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve azline ve takibe ve 

lede’l-iktizâ eytâm hakkında sulh evlâ olduğu hâlde sulha ve lede’l-iktizâ âhirini 

tevkîl ü terfîk ü ‘azline ve’l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 

küllîsini derece-i hususu ve mertebe-i müntehîye kadar îfâya ve icrâsına tarafımızdan 

bi’l-isâle ve bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye 

ile mûmâ-ileyh Ahmed Bey’i vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledik didikde 

mûmâ-ileyh Ahmed Bey dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-vech-i muharrer kabûl ve 

hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Alaeddin Çelebi 

Turunc-zâde Ali Bey 

Hayreddin Çelebi 

Şeyh-zâde Râşid Çelebi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/174 

Sicil Numerosu: 137/854 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı ve netîceye rabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen 

i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Karaağaç Karyesi’nde kâ’in 

İlyas oğlu Hacı İlyas Ağa bin İlyas’ın ile’l-vefât sâkin olduğu müsâfir odasına varub 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî 

itdiğimde müteveffâ-yı merkûmun kendüden mukaddem vefât iden sulbü kebîr oğlu 

Mehmed Efendi’nin Sulbü sagîr oğulları Mustafa ve Halil’in  cedleri müteveffâ-yı 

merkûmdan mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviyeye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla 

sagîrân-i mezbûrânın velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları …….  gelmeğe kadire 
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idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda 

alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olan sagîrân-

i mezbûrânın vâlideleri olub kezâlik ze1yl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesânın ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Sultan bint-i Mehmed nâm hatun sagîrân-ı 

mezbûrân Mustafa ve Halil’in cedleri müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarını 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşere min şehri 

Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Attar-zâde Halim bin Hacı Mehmed 

Karyeden Reisoğlu Mehmed bin Mehmed 

Medîne-i Münevvereli Şeyh Ali bin Mehmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/175 

Sicil Numerosu :138/855 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Serban Karyesi’nde kâ’in Topal Osmân oğlu Hacı 

Mustafa bin Süleyman’ın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Eyüb oğlu nâm-ı diğer Nasuh oğlu Ali bin Ahmed’in 

sulbiye-i sagîre kızı Nazike’nin babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs malını hıfz 

u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviyeye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir 

vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı 

olmamağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kadire idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî kesânın meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olan sagîre-i mezbûrenın vâlidesi olub zâtı kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü 
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şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Neslihan bint-i Hacı İbrâhîm 

nâm hatuna sagîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı 

merkûmdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i 

umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşere 

min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf  

Şuhûdü’l-hâl 

Karyeden Hacı Eyüb oğlu Mustafa bin Mehmed 

ve Söğüdlü oğlu Hacı Ahmed Efendi ibn Halil 

ve Hacı Musa oğlu Himmet bin Musa 

ve gayrihim 

651/176 

Sicil Numerosu: 138/856 

Kütahya Sancağı merkezinin Ahi Nureddin Mahallesi sâkinelerinden olub 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’de kâ’in Turunc Hanı’nda mukîme ve zâtı zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hatice bint-i Süleyman 

medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin Hacı Abdurrahman Mahallesi sâkinlerinden Kurbağıcı oğlu 

Süleyman bin Osmân muvâcehesinde ber-vech-i âtî da‘vâ eyledi Müdde‘â-aleyh 

hazır-ı mezbûr Süleyman üç bin guruş mihr-i mü’eccel-i gayrı müstefî tesmiyesiyle 

zevc-i dâhilim olub beynimizde hüsn-i muaşaret olmamağla bundan yirmi gün 

mukaddem beni tatlîk etmiş olduğundan mezbûr Süleyman’ın üzerinde mütekarrir ve 

maksûdun-aleyh alacak hakkım olan ber-vech-i muharrer üç bin guruş mihr-i mezkûr 

ile ‘iddet-i şer‘iyyemin inkızâsına değin mezbûr Süleyman dahi cevâbında 

müdde‘iyye-i mezbûre iki yüz bir guruş mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i 

menkûha-i medhûlun-bihâsı iken tarihden iki mah mukaddem yani on Kanunuevvel 

bin üç yüz otuz dört tarihinden itibaren mezbûreyi tatlîk eylediğine dair mektûbla 

haber-i talâkı îsâl etmiş olduğundan mihr hakkındaki ziyade müdde‘âsını külliyen 

inkâr ile müdde‘iyye-i mezbûre ben askere sevk ediliyorken beheri beş yüz on 
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guruşdan on üç bin üç yüz guruş kıymetli otuz aded Osmanlı yüzlük …….  li-ecli’l-

hıfz ve emâne kendisine teslim etdim ve iki bin dört yüz guruş kıymetli altı aded 

Selanik erkek fanilası ile beş yüz guruş kıymetli yakut taşlı bir yüzük ve altmış guruş 

kıymetli bir altın yüzük ve iki bin guruş berây-ı muhâfaza emâneten bâ-posta 

mezbûreye gönderdim ve bin guruş kıymetli bir çift potin bâ-posta kendisine 

gönderdiğim gibi dört bin altı yüz guruş kıymetli ipekli Bağdadi bir car gönderüb iki 

bin beş yüz elli guruş kıymetli beş aded ve Osmanlı yüzlük altınını sermaye olarak 

hıfz edilmek üzere mezbûrenin boynuna takmış olduğumdan eşyâ ve nukûd-ı 

mezkûreleri bana redd ü teslime hükm olunmak matlûbumdur dimekle müdde‘iyye-i 

mezbûre dahi talâk-ı vâki‘i mezkûr mürsel mektûb ile ancak bundan yirmi gün 

mukaddem istihbâr eylediğini ve eşyâ müdde‘â-bihâdan mezkûr iki yüzük ile car ve 

bir çift potin zevci tarafından hediye sûretiyle gönderildiğini beyân ve mezkûr beş 

aded Osmanlı altınını mezbûr Süleyman boynuna takınmak üzere kendisine verdiğini 

ve iki bin guruş dahi nafaka ve havâyic-i zarûriyyesine sarf idilmek üzere mezbûr 

Süleyman tarafından gönderildiğini beyân ve ma‘adâ eşyâ-yı mezkûreyi külliyen 

inkâr ile ziyade mihr ve nafaka hakkındaki müdde‘âsını tekrar-ı taleb ve müdde‘iyye-

i mezbûre tekrar cevâbında derûn-ı zatide tafsîlen beyân eylediğim müdde‘â-aleyh-i 

mezbûr tarafından bana hediye olarak irsâl eylediği ve askere sevk olunmazdan evvel 

bana bırakmış olduğu eşyaları askere sevk olunurken nafaka nâmına bana bir nesne 

bırakmadığından tedrîcen beş sene zarfında satub nafakama sarf ve istihlâk eyledim 

nezdimde eşyâ-yı mezkûreden hiçbir şey kalmadığından ve müdde‘â-aleyh 

tarafından müdafaaten beyân olunan beşi birlik altını müdde‘â-aleyh-i mezbûr beni 

tezvîc eylediği vakitde yüz görümlüğü olarak i‘tâ etmiş idi askere sevk olunduğunda 

diğer eşyalarımı satub nafakama sarf eyledim ve mezkûr beşi birlik altınını askerden 

avdetinde ben sana bir daha tekrar alırım deyu mezkûr beşi birlik altınını benden 

cebren alub kendi umûruna sarf u istihlâk eylediğini beyân ve nafakam dahi zevcim 

mutallik-i mezbûr Süleyman’a aid bulunduğundan ol vechile müdafaasının reddini 

talebi derim didikde müdde‘iyye-i mezbûre ziyâde mihr ve nafaka müdde‘âlarıyla ve 

müdde‘â-aleyh-i mezbûr dahi emânet ve eşya müdafaasıyla beyâna havâle olundukda 

müdde‘iyye-i mezbûre nafaka hakkında şâhid olmak üzere meclis-i şer‘e ihzâr u 

ikâme eylediği Marulcu Mahallesi ahâlîsinden Kethüdâ-zâde Süleyman Remzi Bey 

ibn el-Hâc Akif ibn el-Hâc Abdullah ile Karamanoğlu Mahallesi’nden Terzi 
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Mehmed oğlu İbrâhîm bin Hüseyin bin Mustafa nâm kimesneler tarafeyn 

muvâcehesinde münferiden istişhâd olunduklarında müdde‘iyye-i mezbûre 

Hatice’nin zevc-i mutallıkı müdde‘â-aleyh mezbûr Süleyman mezbûre Hatice’nin 

nafaka-i müdde‘âsı içün yevmiye on guruş vermeye muktedir olduğuna ve 

müdde‘iyye-i mezbûre meblağ-ı mezkûr ile ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla 

ancak yevmiye idâre-i ta‘ayyüş ideceğine ve meblağ-ı mezkûr tarafeynin hâline 

nazaran kadr-i ma‘rûf idüğüne şâhidiz şehâdet dahi ideriz deyu her biri bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘î müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 

eylemelerine şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîken mezbûr Süleyman 

Remzi Bey evvelâ mensûb olduğu mezkûr Marulcu Mahallesi imamı Süleyman 

Efendi ibn el-Hac İsmail bin Hacı Mustafa ve muhtâr vekili Osman Hayreddin 

Efendi nam kimesnelerden ve diğer şahid-i mezbûr İbrahim dahi kezalik mensûb 

olduğu mezkûr Karamanoğlu Mahallesi imamı Osman Efendi bin Ahmed bin Hacı 

Abdullah ve muhtârı Çobanoğlu Hasan bin …….. nam kimesnelerden ba-varaka-i 

mesture sırren ve ba‘dehu şâhidân-ı mezbûrândan mezbûr Süleyman Remzi Beyle 

………. mezkûr Marulcu Mahallesi ahâlîsinden Bayrakdar oğlu Şükrü bin Bekir ve 

Çamlıoğlu Abdullah bin Hacı İbrahim’den ve diğer şahid-i mezbûr İbrahim dahi yine 

mensûb olduğu mezkûr Karamanoğlu Mahallesi’nden Kalaycıoğlu Berber Hüseyin 

bin Ali ve Kırkalıoğlu İsmail Çavuş bin Halil nam kimesnelerden tarafeyn hazır 

oldukları halde şahidan-ı mezbûran bi’l-muvacehe alenen lede’t-tezkiye adl ve 

makbulü’ş-şehâde idükleri iş‘ar u ihbâr olunmağın mucibince kadr-ı maruf idüğü 

beyan olunan yevmi on guruş müdde‘iyye-i mezbûre Hatice’nin ‘iddet-i şer‘iyyesi 

inkızâsına değin zevc-i tâlıkı hâzır-ı mezbûr Süleyman üzerine farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru yevmî nafaka ve levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve 

lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer zevc-i tâlıkı hâzır-ı mezbûr Süleymân üzerine 

rücû‘a kıbel-i şer‘den müdde‘iyye-i mezbûre Hatice’ye izin verilmeğin müdde‘iyye-i 

mezbûre madde-i mihr müdde‘âsını isbâtdan izhâr-ı ‘acz ile taleb tahlîf olduğu ve 

müdde‘â-aleyh-i mezbûr eşyâ-yı mezkûreleri müdde‘iyye-i mezbûre sarf u istihlâk 

itmeyüb yedinde mevcûd olduğunu beyân ve isbâtdan kezâ izhâr-ı ‘acz ile taleb tahlîf 

olduğunu beyân itmekle müdde‘â-aleyh-i mezbûr mihr-i mü’eccelin iki yüz guruşdan 

fazla olmadığına dâir ba‘de’t-tahlîfi’ş-şer‘î müdde‘iyye-i mezbûre dahi nafaka 

cinsinden ve melbusâtdan zevci tarafından kendisine i‘tâ ve irsâl olunan nukûd ve 
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elbiseyi masârif-i beytiyye ve nafakasına harc eylediğine ve yedinde mevcûd 

…………………………. bi-vech-i şer‘î mu‘ârazadan men‘ine ve zevci melbûsât ve 

nafaka cinsinden zevcinin gaybûbetinde zevcinin malını nafaka ve melbûsâtına sarf 

itmeye izn-i şer‘î bulunduğundan ve müdde‘â-aleyh mezbûr tarafından dava olunan 

melbûsât ve nukûd yedinde olmadığına müdde‘iyye-i mezbûre yemin eylediğinden 

müdde‘â-aleyh-i mezbûrun bu cihet hakkında müdde‘iyye-i mezbûreye kezâ bi-vech-

i şer‘î muarazadan men‘ine ba‘de’l-hükm mihr-i mü’eccel-i mezkûr iki yüz guruşu 

müdde‘iyye-i mezbûreye eda ve teslime müdde‘â-aleyh-i mezbûr ikrârıyla ilzâm 

olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşere min 

Cemâziyuelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdül-hâl 

Kütahya’nın Ahi Nureddin Mahallesi’nden Kasab Toskar oğlu İbrâhîm 

mahdûmu Mehmed 

Karahisâr-ı Sâhib İcrâ Memuru Hafız İbrahim Edhem Efendi 

651/177 

Sicil Numerosu: 140/857 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Gökçe Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Karacaahmedli oğlu Molla Mehmed bin Süleyman bin 

Abdullah’ın sulbü sagîr oğlu Süleyman’ın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla sagîr-i mezbûrun anası 

Havva Hatun bin Hacı Osmân hal-i hazırda mevcûd ve ber-hayât ise de mezbûr 

Havva vesâyet-i mezkûreyi kabûlden imtinâ eylediği Sipahiler Mahallesi ahâlîsinden 

İçağası-zâde Mehmed Efendi ibn Ahmed Efendi tarafından mu‘tâ yirmi iki 

Kanunusânî bin üç yüz otuz beş târîhli istid‘âdan beyân edilmiş olunmağla ibn-i 

sagîr-i mezbûr Süleyman’ın hukûkunu li-ecli’l-muhâfaza kıbel-i şer‘den bir vasî nasb 

u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve umûr-ı 

vesâyet her vechile uhdesinden gelmeye kâdir idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer Müslimînin ihbârlıyla zâhi ve nümâyân olan medîne-i mezkûre Eytâm 

Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi sagîr-i mezbûr Süleyman’ın babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 
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sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn 

olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizam itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-tâsi‘ ‘aşere min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin 

ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdül-hâl 

Akmescid Mahallesi’nden Emin Efendi-zâde Vâsıf Efendi ibn Ahmed 

ve Hacı Mustafa Mahallesi’nden Kabaağaçlı-zâde Hüsnü Bey ibn Mehmed 

Emin Bey 

651/178 

Sicil Numerosu 140/858 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı ve netîceye rabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen 

i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zâviyesultân 

Mahallesi’nde kâ’in Şeyh Celâleddin Çelebi ibn Şeyh Kemâleddin Çelebi’nin 

hayâtında ile’l-vefât sâkin olduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer zevât huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhin veresesinden sulbiye-i sagîre sagîre kızı İffet Hanım’ın tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den vasî-yi mansûbesi anası olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin zevce-i 

musaddakası Bezmialem Hanım bint-i Abdullah ve yine müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin 

sulbiye-i kebîre kızları olub zâtı kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Adviye ve Firdevs ve Cemile ve Kısmet(?) ve 

Münîre Hanımlar meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda mahalle-i mezkûre sâkinlerinden 

Şeyh-zâde Hayrullah Çelebi mahzarında her biri bi’l-isâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-

verâse ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin bi’l-cümle 

terekesinden bizimle vasîsi olduğu sagîre-i mezbûreninm hisse-i ırsiyye-i 

şer‘iyyelerimizi vâzı‘u’l-yed idenlerle bi’l-cümle leh ve aleyhimizde vukû‘ bulmuş 

ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak her nev‘i de‘âvînin aid olduğu bi’l-cümle mehâkim-i 

şer‘iyye ve nizamiyyenin hukûk ve ticâret kısımlarıyla meccânen sulh kısımında ve 

mecâlis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i sâ’ire-i resmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-
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aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâire-i resmiyye 

ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyizen ve tashihen ve iadeten taleb ve 

da‘vâ ve muhakeme ve muhasama ve müdafaa ve murâfa‘a ve redd-i cevâb ve şuhûd 

ikâme ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine ve hacz ve icrâ fekkine ve tebliğ ve tebelluğa ve 

hükm-i gıyabi talebine ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bize irsal u teslîme 

ve emlâk ve arazilerini ifrâz ve taksîme ve sagîre-i mezbûrenin Eytâm Sandığı’nda 

olan hissesini nemâ ve re’sü’l-mâlından nafaka takdîrine ve nafaka-i mefrûzunu 

devâ’ir-i âidesinden ahz u kabza ve devâ’ir-i resmiyyeden sudûr idecek i‘lâmâtı ahz 

ile mevki-i icrâya ve tenfîz-i ahkâmını takib ve icrâya ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf 

ve hakem ve mümeyyiz ta‘yîn ve azline ve takibe ve lede’l-iktizâ eytâm hakkında 

sulh evlâ olduğu hâlde sulha ve lede’l-iktizâ âhirini tevkîl ü terfîk ü ‘azline ve’l-hâsıl 

husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini derece-i muhtevi ve mertebe-i 

müntehîye kadar îfâya ve icrâsına tarafımızdan bi’l-isâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-verâse 

vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Hayrullah Çelebi’yi 

vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledik didiklerinde mûmâ-ileyh Hayrullah 

Çelebi dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini 

kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-

mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Turunc-zâde Ahmed Bey ibn Çelebi Bey 

Şeyh-zâde Râşid Çelebi ibn Şeyh Celâleddin Çelebi 

Turunc-zâde Ali Bey ibn Yusuf Bey 

ve gayrihim 

651/179 

Sicil Numerosu 141/859 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Akmescid Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât iden Yusuf Hocaoğlu İbrâhîm Efendi ibn Abdurrahman 

Efendi’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Münire bint-i Hacı Mehmed ile 

sulbiye-i sagîre kızı Rasime ve sulbü sagîr oğlu Mehmed ve sulbiye-i kebîre kızı 
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Şerife ve sulbü kebîr oğlu İsmail’e munhasıre ve mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye kırk sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden altı sehmi zevce-i 

mezbûreye ve yedişer sehmden on dört sehmi bintân-ı mezbûrâta ve on dörder 

sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi dahi ibnân-ı mezbûrâna isâbeti nümâyân 

oldukdan sonra verese-i muharrere-i mezkûreden sulbiye-i sagîre kızı Rasime ile 

sulbü sagîr oğlu Mehmed’in babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

emvâl ve emlâk ve arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviyeye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbeleri olub zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı 

mezbûrun zevce-i menkûha-i metrûkesi ve sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri Münire 

Hanım ibnetü el-Hâc Mehmed Ağa medîne-i mezkûrenin mahkeme-i şer‘iyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i kelâm eyledi 

Vasî-yi mansûbeleri olduğum sagîrân-ı mezbûrân Rasime ve Mehmed’in babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil Mutalıb nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı 

erba‘ası şarken Arpacıoğlu Ahmed Çavuş ve garben Deli Ahmed oğlu Hacı Ahmed 

veresesi ve şimâlen Serban oğlu Hüseyin bağları ve cenûben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

atîk iki dönüm mikdârı bağ müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında ile’l-vefât yedinde 

müstakillen bâ-tapu mülkü ve malı olub ba‘de-vefâtihi verese-i mezkûresine mevrûs 

ve müntakil olmağla ber-vech-i muharrer müşrif-i harâb ve i‘mâr idilmemekle vîrâne 

olub bağ-ı mezkûrun verese beyninde ifrâz u taksîmi kâbil olmamasından 

müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfa‘at-i maksûd hâsıl olamadığından vergi-yi 

senevîsi dahi terâküm itmekde ve içlerinde yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde 

hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin olmadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi hisse-i 

ırsiyyelerini müctemi‘an âhire bey‘ ü ferâğ ideceklerinden ol vechile sagîrân-ı 

mezbûrânın cüz’î ve kalîl olmasına binâ’en verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire 

füruht idilmeyüb alâ-hâlihi-ibkâ idildiği takdîrde mazarratdan başka hiçbir menfa‘at 

te’mîn itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî olacağından binâ’en-aleyh sagîran-ı 

mezbûranın hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ü füruht 

ve esmân-ı hâsılaları li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi 

sagîran-ı mezbûran haklarında her vechile enfa‘a ve evlâ olmağla vech-i meşrûh üzre 

bana bey‘e izin virilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu takrîr-i meşrûhu vakı‘a 

mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden 
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mu‘tâ on yedi Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan 

ihbâratı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağın sagîran-ı mezbûran 

Rasime ve Mehmed’in ber-vech-i muharrer bağ-ı mezkûrdaki cüz’î ve kalîl olan 

hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın hisse-i ırsiyyeleri ile ma‘an bi’l-müzâyede ve 

gıbbe inkıtâ‘u’r-rağbe takarrur idecek semen misliyle âhire bey‘ ü ferağa ve esmânı 

hâsılalarını li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi içün vasî-yi 

mezbûre Münire’ye vech-i meşrûh üzre kıbel-i şer‘den bey‘e izin virilmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ı şrin min şehri Rebiulâhir li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Hacıyahya Mahallesi’nden Sedalı -zâde Ahmed Efendi ibn Mustafa 

Marulcu Mahallesi’nden İplikçi-zâde Abdurrahman Niyazi Efendi ibn Ali 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/180 

Sicil Numerosu 142/860 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kâhil Mahallesi’nde müsâfireten 

sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

Güldane Hanım ibnetü Ali medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Karaman Mahallesi sâkinlerinden 

Gürcü-zâde Halil Efendi ibn Mehmed muvâcehesinde ber-vech-i âtî da‘vâ eyledi 

Müdde‘î-aleyh hâzır-ı mezbûr Halil Efendi benim zevc-i dâhilim olub bundan on gün 

mukaddem beni tatlîk etmiş olduğundan merkûmun zimmetinde mütekarrir ve 

maksûdun-aleyh alacak hakkım olan mihr-i mü’eccelden gayrı-ez-makbûz bin guruş 

ile müstakillen malım ve mülküm olub merkûmun zimmetinde bulunan üç bin dört 

yüz guruş kıymetli bir aded beşi bir yerde Osmanlı yüzlük zînet altını ve iki bin beş 

yüz guruş kıymetli bir yün yatak ve bin beş yüz guruş kıymetli bir yemeni yorgan ve 

bin guruş kıymetli yünden ma‘mûl iki yastık ve bin beş yüz guruş kıymetli leğen 

ma‘a ibrik ve beş yüz guruş kıymetli bir bakır sahan ve yüz guruş kıymetli bir 

hamam tası ve bin guruş kıymetli bir çift fotin ki cem‘an on dört bin altı yüz guruş ile 
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yedimden istikrâz eylediği dokuz yüz guruş kıymetli dokuz aded sîm Mecîdiye ki 

cem‘an on beş bin beş yüz guruş kıymetli ber-vech-i muharrer eşyâ ve nukûdu bana 

edâ ve teslîme kıbel-i şer‘den hükm olunmak ve merkûmun feraşından hâsıl ve 

batnımda mütebeyyinü’l-halk dört aylık hamlim olmağla vaz‘-ı haml idinceye değin 

müdde‘â-aleyh-i mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka farz u takdîr 

buyurulmak matlûbumdur didi Lede’-su’âl müdde‘â-aleyh-i mezbûr Halil Efendi 

dahi cevâbında müdde‘iyye-i mezbûre beş yüz guruşun nısfı mü’eccel ve nısf-ı diğeri 

mu‘accel olmak üzere zevce-i menkûha-i medhûlun-bihâsı olduğunu ve yirmi gün 

mukaddem mezbûreyi talâk-ı rec‘î ile tatlîk eylediğini ve eşyâ-yı müdde‘â-bihâdan 

bir leğen ma‘a ibrik ve bir bakır sahan ve bir ot memlû yastık ve bir madeni kupa ve 

bir hamam tası mevcûd olduğunu ikrâr ve müdde‘iyye-i mezbûrenin mihr-i mü’eccel 

ve mu‘acceli içün beş guruş kendisine teslîm eylediğini beyân ile mihr-i mü’eccel-i 

mezkûr hakkındaki fazla iddiası ile eşyâ-yı müdde‘â-bihâdan bir yün yatak ve bir 

yemeni yorgan ve iki yün yastık ve bir çift fotin külliyen inkâr ve müdde‘â-bihi beşi 

bir yerde Osmanlı zînet altını müdde‘iyye-i mezbûre ile zevciyyet beynlerinde 

kâ’ime iken mezbûrenin emriyle beşi birli ği hârice bozdurub muhteviyâtını 

kendisinin emriyle iki dikiş makinesi mübâya‘a ve iştirâ ve mahall-i sâ’ireye sarf 

eylediğini ve dokuz yüz guruş hakkındaki istikrâz müdde‘âsını dahi mezkûr beşi 

birlik zînet altını bakiyesinden olan dokuz aded Mecidiye’yi istikrâz itmeyüb ancak 

meblağ-ı mezbûru yine mezbûrenin emriyle beynlerinde zevciyyet kâ’ime bulunduğu 

sırada masârif-i beytiyyeye sarf itdiklerini beyân ve nafaka hakkında îcâb-ı şer‘înin 

îfâsı murâdımdır didi Müdde‘iyye-i mezbûre dahi tekrar-ı iddiasında müdde‘âya beşi 

birlik Osmanlı yüzlük zînet altınını müdde‘â-aleyh ile zevciyyet beynlerinde kâ’ime 

olduğu sırada müdde‘â-aleyh-i mezbûr huzuri-ye i cerbede kendisinden aldığını ve 

mezkûr dikiş makinesini zevc-i tâlıkı mezbûr beşi birlikden değil ya‘ni kendi 

parasından benim içün iştirâ eylediğini ve dokuz Mecidiye beşi birlik altının 

kabzından mukaddem istikrâz eylediğini beyân eylemekle müdde‘iyye-i mezbûre 

ber-vech-i muharrer ziyâde müdde‘âsıyla beyâna ve nafaka şâhid ikâme eylemesine 

havâle olundukda müdde‘iyye-i mezbûre müdde‘â-aleyh mezbûr Halil Efendi’nin 

müdafaasını inkâr eylemekle müdde‘iyye-i mezbûre mezkûr beşi birliği bozdurub 

makine iştirâ itmek üzere zevci Halil Efendi’ye emr eylemediğine dâ’ir tahlîfi icrâ 

idildiği ve kezâ müdde‘iyye-i mezbûre ziyâde eşyâ hakkındaki müdde‘âsından izhâr-
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ı ‘acz ile taleb tahlîf olduğu sırada müdde‘â-aleyh-i mezbûr Halil Efendi mezbûrenin 

elli guruşa bir çift fotin satdığını ikrâr ve ma‘adâ bir yün yatak ve bir yemeni yorgan 

ve iki yün yastık kendi nezdinde olmadığına dâ’ir müdde‘â-aleyh-i mezbûrun tahlîfi 

icrâ ve müdde‘â-bihi dokuz aded sîm Mecîdiyeyi müdde‘iyye-i mezbûreden ahz 

eylediğini ikrâr eylemekle müdde‘iyye-i mezbûre ziyâde mihr hakkındaki 

müdde‘âsını isbâtdan izhâr-ı ‘acz ile taleb tahlîf olundukda müdde‘â-aleyh-i mezbûr 

Halil Efendi mihr-i mü’eccel-i mezkûr mikdârını bilemediğini ve fakat başkaca beş 

yüz guruş vireceğini beyân ve müdde‘iyye-i mezbûre dahi ol vechile râziyye olub 

yeminden sarf-ı nazar eylemekle nafaka-i ‘iddet ve ham hakkında müdde‘â-aleyh-i 

mezbûra ne diyeceği su’âl olundukda mahiyye iki yüz guruş vireceğini ta‘ahhüd ve 

zâmin olub müdde‘iyye-i mezbûre dahi ol vechile râziyye olduğunu beyân eylemekle 

müdde‘iyye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer iddia eylediği beşi birlik Osmanlı 

yüzlük zînet altınını müdde‘â-aleyh-i mezbûr Halil Efendi müdde‘iyye-i mezbûrenin 

emriyle iki makine iştirâ eylediğine dâ’ir müdafaasını isbâtdan izhâr-ı ‘acz ile taleb 

tahlîf olub müdde‘iyye-i mezbûre müdde‘â-bihi beşi birlik altınını bozdurub zevcine 

makine iştirâ itdirmediğine ve bu sûretle emr virmediğine tahlîfi icrâ idilmiş olmağla 

beşi birlik Osmanlı yüzlük zînet altınını ‘aynen müdde‘iyye-i mezbûreye teslîme ve 

ber-vech-i muharrer taht-ı itirafında bulunan eşyâlar ile beraber dokuz aded sîm 

Mecidiye ve mihr-i mü’eccelinden beş yüz guruşu müdde‘iyye-i mezbûreye teslîme 

müdde‘â-aleyh-i mezbûr ikrârıyla ilzâm olunub ancak müdde‘iyye-i mezbûre ziyade 

müdde‘âsını isbâtdan ‘acz ile taleb tahlîf olmağın müdde‘â-aleyh-i mezbûr bilâ-

beyyine mu‘ârazadan men‘ine ba‘de’l-hükm terâzû-yı tarafeyn ile kadr-i ma‘rûf 

idüğü tarafeynin taht-ı tasarrufunda bulunan şehrî iki yüz guruş müdde‘iyye-i 

mezbûre vaz‘-ı haml idinceye değin zevc-i tâlıkı müdde‘â-aleyh-i mezbûr Halil 

Efendi üzerine farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr nafaka ve 

levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer hâzır-ı 

mezbûr Halil Efendi üzerine rücû‘a kıbel-i şer‘den müdde‘iyye-i mezbûreye izin 

verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min Rebîülâhir li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Kâhil Mahallesi’nden Hakim Mesud Efendi hafîdi Ahmed Nazif Efendi 
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Medli  Mahallesi’nden Merdan oğlu Ömer Ağa 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/181 

Sicil Numerosu 144/861 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve netîceye rabtı içün canib-i şer‘-i şerif-i enverden 

bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından 

Akcin Karyesi’nde kâ’in Caylıoğlu İsmail Ağa’nın müsâfir odasına varub zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî 

itdiğimde karye-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Caylıoğlu müteveffâ Ahmed zevcesi Fatma 

bint-i Süleyman ile sulbü kebîr oğulları İsmail ve Mehmed’den her birileri meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm eylediler Oğlum ve biraderimiz 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafa bin Ahmed’in terekesine vâzı‘u’l-yed idenlerden 

hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyemizi ahz u kabz ile şimdiye kadar leh ve aleyhimizde  vukû‘ 

bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak bi’l-cümle de‘âvînin âid olduğu mehâkim-i 

şer‘iyye ve nizâmiyyenin hukûk ve ticâret ve meccânen sulh kısımlarıyla mecalis-i 

idare ve belediye ve devâ’ir-i sâ’ire-i resmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-

ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı şer‘iyye ve kânûniyye ile 

bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyîzen ve iadeten ve tashîhen taleb ve da‘vâ 

ve muhâkeme ve muhâsama ve murâfa‘a ve müdafaa ve redd-i cevâba ve ikâme-i 

şuhûda ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine ve tebliğ ve tebelluğa ve keşf ve yemin talebine ve 

tereke-i mezbûrun tahrîrine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz 

nasb u ta‘yîn ve azle ve hükm-i vicâhî ve gıyabi ve sukût-ı da‘vâ talebine ve her 

nev‘i evrâk ve müsted‘âyât ve levâyıh ve müzekkire ve muhtırayı tanzîm ve imzâsı 

tahtında îcâb iden makâmâta takdîme ve mehâkimden ve devâ’ir-i sâ’ireden sudûr 

idecek bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ ve tenfîz-i 

ahkâmını taleb ve takibe ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve hacz vaz‘ u 

fekkine ve protesto keşîdesine ve’l-hâsıl kavânîn-i mevzû‘anın bahş itdiği 

salâhiyetlerle kâffe-i de‘âvînin son derecesine kadar îfâya tarafımızdan me’zûn 

olmak üzere medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden gâ’ibün ‘ani’l-meclis Koç-zâde 
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Hacı Abdullah Efendi ibn Mehmed Ağa’yı kabûlüne mevkûfen vekâlet-i ‘âmme ile 

vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledik dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-‘hâdî ‘aşere min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Karye imamı Hasan Efendi 

Arik oğlu Veli bin İbrâhîm 

Mehmed oğlu Hüseyin Çavuş bin Mehmed 

Mukayyid       Nâ’ib-i kadı          Hazâ-sakk nâ’ibi 

651/182 

Sicil Numerosu 144/862 

İşbu hüccet-i şer‘iyye Ahmed Asım Efendi hakkında iki numerolu siciline 

olmuşdur 

Mukayyid 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Marulcu Mahallesi ahâlîsinden 

bundan akdem vefât iden Kalaycıoğlu Hacı Apil bin İzzet’in sulbiye-i sagîre kızı 

Fatma ve sulbü sagır oğulları Osmân ve İbrâhîm ve Apil ‘in babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz u sıyânete tesviyeye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

mansûbe vasîleri anaları ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimîn 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Şerife bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi 

mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Vasîleri olduğum sigâr-ı mezbûrûnun 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub bâ-kassâm-ı şer‘iyye Eytâm 

Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyesinden başka asla malları ve akar ve 

îrâdları ve hazîneden muhassas maaşları olmadığından el-hâletu-hâzihi nafaka ve 

kisveye eşedd-i ihtiyâcla muhtâclar olmalarıyla Eytâm Sandığı’nda taht-ı istirbâhda 

bulunan hisse-i ırsiyyeleri ve nukûd-ı mevcûdeleri olan kırk dokuz bin sekiz yüz 

seksen beş guruşun re’sü’l-mâl ve nemâsından olarak nafakaları içün kadr-i ma‘rûf 

meblağ farz u takdîr buyurulmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-
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ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında sigâr-ı mezbûrûnun ol mikdâr guruş hisse-i 

ırsiyyelerine bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye vâzı‘u’l-yed olduğunu ikrâr u itiraf 

idüb îcâb-ı şer‘înin îfâsı murâdımdır didikde ve vasî-yi mezbûrenin takrîr-i meşrûhu 

vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer Müslimînin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkik olan 

sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs Eytâm Sandığı’nda 

mahfûz nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-mâl ve nemâsından olarak kadr-i ma‘rûf idüğü 

ihbâr olunan beherine şehrî yüz guruşdan cem‘an şehrî dört yüz guruş nafaka farz u 

takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sigâr-ı mezbûrûnun nafaka ve kisve baha 

ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidâneye ve ‘inde’z-

zafer babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûd-ı mevcûdeleri re’sü’l-mâl ve 

nemâlarına rücû‘a vasî-yi mezbûre Şerife Hatun’a izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-sâmin ‘aşere min şehri Rebîülâhire li-seneti seb‘a ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Marulcu Mahallesi’nden Kalaycıoğlu Bekir Usta ibn İzzet 

Ve Yemenici Osmân Çavuş 

Ali Efendi ibn Ahmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/183 

Sicil Numerosu 145/863 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Sadıkbey Karyesi’nde kâ’in Mihrioğlu Mehmed 

Ağa’nın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Keklik oğlu Mehmed bin Ahmed’in sulbü sagîr oğlu 

Mustafa’nın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i 

rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî-yi mansûbesi 

karye-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 
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kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Neslihan bint-i Osmân nâm hatun meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda vaz‘-ı yedi mütehakkik ve kıbel-i şerden husumeti re’y olan medîne-i 

mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb vasîsi olduğum sagîr-i mezbûr Mustafa’nın babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub bâ-kassâm-ı şer‘iyye Eytâm Sandığı’nda 

mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyesinden başka asla malı ve akar ve îrâdı ve 

hazîneden muhassas maaşı olmadığından el-hâletu-hâzihi nafaka ve kisveye eşedd-i 

ihtiyâcla muhtâc olmağla Eytâm Sandığı’nda taht-ı istirbâhda bulunan hisse-i 

ırsiyyesi nukûd-ı mevcûdesi olan altı bin sekiz yüz guruşun re’sü’l-mâl ve 

nemâsından nafaka içün kadr-i ma‘rûf nafaka farz u takdîr buyurulmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında sagîr-ı 

mezbûrun ol mikdâr hisse-i ırsiyyesine vâzı‘u’l-yed bulunduğunu ikrâr ve vasiye-yi 

mezbûrenin takrîr-i meşrûhunu te’yîd itmekle vasiye-yi mezbûrenin takrîr-i meşrûhu 

vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer Müslimînin meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla 

mütehakkik olan sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs Eytâm 

Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz nukûd-ı mevcûdesi re’sü’l-mâl ve nemâsından olarak 

kadr-i ma‘rûf idüğü ihbâr olunan beher şehr iki yüz guruş nafaka farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîr-ı mezbûrun nafaka ve kisve baha ve sâ’ir levâzım-ı 

zarûriyyesine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidâneye ve ‘inde’z-zafer babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûd-ı mevcûdesi re’sü’l-mâl ve nemâsına rücû‘a 

vasî-yi mezbûre Neslihan Hatun’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehri Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a 

ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Karye İmamı Molla Mehmed bin Yusuf 

Uzun  oğlu İbrahim bin Mennan 

ve Keklik oğlu Ahmed bin Mustafa 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/184 

Sicil Numerosu 145/864 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Sadıkbey Karyesi’nde kâ’in Mihrioğlu Mehmed 

Ağa’nın müsâfir odasına varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Keklik oğlu Mehmed bin Ahmed’in sulbü sagîr oğlu 

Mustafa’nın babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i 

rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem 

ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı olmadığından 

emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe 

kadire idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî Müslimînin meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olan 

sagîr-i mezbûrun vâlidesi olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Neslihan Hatun bint-i Osmân nâm hatun sagîr-i mezbûrun 

vakt-i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb 

u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşere min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve Şuhûdü’l-hâl 

Karyeden Keklik oğlu Ahmed Ağa 

Uzun oğlu İbrahim 

ve Molla Mehmed bin Yusuf 

ve gayrihim 

Mukayyid      Başkâtib      Nâ’ib-i kadı        Hazâ-sakk nâ’ibi 
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651/185 

Sicil Numerosu 146/865 

799 Numero sicile numero kassâma deyn mukâbili olub mukaddemâ tevkîf ve 

âhiren tesviye kılınmağla hâmiş idilen 

Kutuboğlu İsmail matlûbundan gelen  5000 guruş 

Turunc-zâde Cevâd Bey matlûbundan gelen  1200 guruş 

                  6200 guruş 

Yekûnu’l-ihrâcât 

178 ,5 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

6021,35 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

18,25 guruş Kaydiye 

4 ,20guruş Yol baha 

155 guruş             Resm-i kısmet 

Hisse-i zevce-i mezbûre Gülter 

1024,22 guruş  

Hisse-i ümm-i mezbûre Şerife 

1003,25  guruş  

Hisse-i eb-i mezbûr Hüseyin Efendi 

1547,9 guruş  

Hisse-i bint-i kebîr Firdevs 

407 ,28 guruş  

Hisse-i bint-i sagîre-i mezbûre Zehrâ 

407,28 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mehmed 

815,17  guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Bekir 

815 ,17 guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan kesir 

9 guruş 

Ber-mûcib-i hâmişde isimleri muharrer verese-i kibâr-ı mezbûreden zevce-i 

mezbûre Gülter hisse-i ırsiyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ bin yirmi dört guruş yirmi iki 

parasını ve ümm-i mezbûre Şerife dahi hisse-i ırsiyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ bin üç 

guruş yirmi yedi parasını ve eb-i mezbûr Hüseyin Efendi dahi hisse-i ırsiyyesi olan 

ber-mûcib-i bâlâ bin beş yüz kırk yedi guruş dokuz parasını ve bint-i kebîre-i 

mezbûre Firdevs dahi hisse-i ırsiyyesi olan dört yüz yedi guruş yirmi sekiz parasını 

bâ-makbûz tamamen ve kâmilen ahz u kabz itdikleri gibi sigâr-ı mezbûrûn Zehra ve 

Mehmed ve Bekir’in hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyeleri olan cem‘an iki bin otuz sekiz 

guruş yirmi iki paraları li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm 

olunub müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi hasbe’l-me’mûriyye ahz u kabz ve 

tesellüm eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi 
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Fî 24 Cemâziyelûlâ sene 1337 ve fî 25 Şubat sene 1335 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/186 

Sicil Numerosu: 147/866 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ile zabtı ve netîceye rabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-

iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sinan 

Hanife Mahallesi’nde kâ’in Turunc-zâde İsmail Efendi ile Ali Efendi’nin sâkine 

olduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimîn huzûruyla 

‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî itdiğimde menzil-i mezkûrda sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer Müslimîn-i mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Turunc-

zâde İsmail Efendi kerimesi Rahime Hanım ibnetü İsmail Efendi ile meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Zevc-i dâhilim Hondu oğlu 

Mustafa Hacı Kâmil Efendi ile beynimizde hüsn-i muâşeret olmadığından zevcim 

merkûm zimmetinde ve yedinde bâ-defter sırf kendi malım olan eşyalarımın ahz u 

kabzına dair âid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i nizâmiyenin hukûk ve 

ticâret ve meccânen sulh kısımlarıyla mecâlis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i sâ’irede 

müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr ve sıfât-ı 

sâ’ire-i şer‘iyye ve kânûniye ile bidâyeten ve itirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve 

iâdeten ve tashîhen taleb-i da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve murafaa ve müdafaa 

ve redd-i cevâb ve şuhûd-ı ikâme ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine ve yemin talebine ve 

muhalâ‘aya ve her nevi evrâk ve müsted‘âyât ve müzekkere ve muhtırayı tanzîm ve 

kendü imzâla ve mührüyle âid olduğu makâmâta takdîme ve protesto keşîdesine ve 

tebliğ ve tebelluğa ve ehl-i vukûf ve erbâb-ı hibre ve mümeyyiz ve hakem nasb u 

ta‘yîn ve azline ve mehâkimden ve devâ’ir-i resmiyeden sudûr idecek bi’l-cümle 

i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını talebe ve 

hacz vaz‘ u fekkine ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve’l-hâsıl kavânîn-i 

mevzû‘anın bahş ittiği salâhiyetlere kâffe-i de‘avî ve münâzaatın son derecesine 

kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya tarafımdan me’zûn olmak üzre 

medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden gâ’ibün ‘ani’l-meclis Koç-zâde Hacı Abdullah 

Efendi ibn Mehmed Ağa’yı vekâlet-i ‘âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 
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kabûlüne mevkufa vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim dimeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti 

seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şuhûdu’l-hâl 

Turunc-zâde İsmail Efendi ibn Ali Efendi  

Ve Nakilci Mahallesi’nden Furuncu-zâde Ali Efendi ibn Halil İbrahim Efendi 

ve gayrihim 

651/187 

Sicil Numerosu: 147/867 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi’ne 

mülhak Mecidiye Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Diyar oğlu 

Dikran veledi Hacı Agob’un sulbü sagîr oğulları Tomas ve Leon ve Dikran’ın 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u 

ta‘yîni ehem ve elzem olmağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile 

vesâyet uhdesinden gelmeye kadire idüğü Zaviyesultan Mahallesi heyet-i 

ihtiyâriyesinden mu‘tâ fi 2 Şubat 1335 târîhli bir kıta ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın er karındaşı ve sigâr-ı mezbûrûnun 

‘ammîleri Takis veledi Hacı Agob sigâr-ı mezbûrûnun babaları müteveffâ-yı 

mezbûreden mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u sıyânete tesviye-i umûrlarına kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâ ve îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ı şrîn min 

şehri Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz ve şuhûd-ı hâl 

Mecidiye Mahallesi’nden Dekik’in oğlu Maksud veledi Serkiz 

Kadınana Mahallesi Kasabbaşı oğlu Ohannes veledi Marko   

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/188 

Sicil Numerosu : 148/868 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Doğancı Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât iden Begos oğlu Karnik veledi Serkiz’in sulbü sagîr oğlu 

Serkiz’in babası müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs ve müntakil malını hıfz u sıyânete 

ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u 

ta‘yîni ehem ve elzem olmağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her 

vechile vesâyet uhdesinden gelmeye kadire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesinden mu‘tâ fî 24 Şubat sene 1335 târîhli bir kıta ilmühaber mündericâtı ve 

zeyl-i zabtda ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkik olan mahalle-i mezkûre sâkinelerinden ve 

müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i metrûkesi ve sagîr-i mezbûrun anası olub zâtı zeyl-i 

zabtda ism ü şöhretleri muharrer kesânın ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Perozok bint-i Toros 

nam hatun ......... sagîr oğlu mezbûr Serkiz’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den vasi nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ı şrîn min şehri 

Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şuhûd-ı hâl 

Mecidiye Mahallesi’nden Dekik’in oğlu Maksud veledi Kirkor 

Sob-toros Mahallesi’nden Kalemkâr oğlu Kigorok veledi İsteban 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/189 

Sicil Numerosu : 148/869 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Belce Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Hacı Halil oğlu Ahmed bin Hasan bin Hüseyin’in verâseti 

sulbiye-i kebîre kızı Sultâne ile li-ebeveyn kız karındaşı Hatice’ye munhasıre 
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ba‘dehu bint-i mezbûre Sultane dahi vefât idüb verâseti zevc-i metrûku gâ’ibün ani’l-

beled silah altında bulunan Osmân bin Ali ile sadrı sagîr oğlu Ali’ye munhasıre 

olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘ zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mesele-i mîrâsları 

bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye sekiz sehmden olub sihâm-i mezkûrdan dört sehmi uht-

ı mezbûre Hatice’ye ve bir sehmi mezbûr Osmân’a ve üç sehmi sagîr-i mezbûr 

Ali’ye isâbet itmekle mezbûr Ali’nin vakt-i rüşd ve sedâdına değin ve gâ’ib-i mezbûr 

Osmân’ın vürûduna değin hisse-i ırsiyye-i şer‘iyyelerini ahz u kabz ve hıfza vasi ve 

kayyım nasb u ta‘yîn olunan Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi 

hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffâ-yı evvel-i mezbûrun terekesidir ki ber-

vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Hurde kıl palaz  

(1) 20 guruş 

Yastığaç  (1) tekne (1) sac (1) 
40 guruş 

Bakrac (1) tencere (1)dığan (1) 
150 guruş 

Sahan  

(1) 40 guruş 

Tepsi 

(2) 200 guruş 

Koyun cildi 

 20 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 650 guruş 

Dülger edevâtı  

30 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 400 guruş 

Döşek (1) yorgan (1) yastık 600 
guruş 

Tırpan (1) Çuval (1) kayış (1) 
30 guruş 

Burçak demir (1) Bulgur demir 
(1) Hınta şinik (1) 2500 guruş 

Küp  

(2) 100 guruş 

Kağnı  çuvalı  

(1) 430 guruş 

Ana koyun  

(5) [fi 700] 3500 guruş 

Şa‘îr keyl-i âsitânî  

(29,5) [fi 120] 3420 guruş 

Hınta keyl-i âsitânî  

(11) [fi 222] 2440 guruş 

Def‘a şair kil-i âsitânî (28,5) [fi 
120] 3420 guruş 

Araba ma‘a takım  

(1) 1610 guruş 

Giyâh araba  

(2) 800 guruş 

Döşek (1) Yastık (1) Yorgan 
(1) 800 guruş 

Tencere (3) Mertebânî (1) 
Sahan (1) kağnı  demiri (2) 400 
guruş 

Sergen  (1) Küp (2) Hızar 
tahtası (3) 400 guruş 

Dakik kil (1) 

Balta (1) keser (1) kilim (1) 500 
guruş 

Burçak demir  

(5) 280 guruş 

Hatab ve çıra 

 1020 guruş 

Saman araba  

(5) 300 guruş 

Tahta anbar (1) kömür (3) 760 
guruş 

Bir buçuk yaşında camus 
düvesi (1) 1500 guruş 
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İki yaşlı tosun  

(1) 1100 guruş 

Kancık merkeb  

(1) 1500 guruş 

Öküz çift  

(1) 12000 guruş 

Toklu res  

(5) 2000 guruş 

Kısrak bedeli olub Gürmen 
yediyle nakden 2000 guruş 

Şa‘îr kil-i âsitânî  

(28,5) [fi 120] 3420 guruş     

Yekûnü’t-tereke 

  51980 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

4447,10 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

47542,30 guruş 

 li-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

1039,30  guruş Dellaliye 

  140,30  guruş Kaydiye 

    38       guruş Yol baha 

1222,30  guruş Resm-i kısmet 

2000       guruş Üç günlük araba kirası 

Hisse-i uht-i mezbûre Hatice 

23771,15  guruş  

Hisse-i sagîr-i mezbûr Ali 

17828 ,21 guruş  

Hisse-i gâ’ib-i mezbûr Osmân 

5842,33  guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan  

1 para 

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr kırk 

yedi bin beş yüz kırk iki guruş otuz paradan uht-ı mezbûr Hatice ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan yirmi üç bin yedi yüz yetmiş bir guruş on beş para hisse-i 

ırsiyye-i şer‘iyyesini bi’l-isale ve bi’l-verâse bâ-makbûz ahz u kabz itdiği gibi sagîr-i 

mezbûr ile gâ’ib-i mezbûrun hisse-i ırsiyyeleri olan yirmi üç bin yedi yüz yetmiş bir 

guruş on üç paraları li-ecli’l-irbâh ve’l-hıfz Eytâm Sandığı’na vaz‘ ve teslim müdîr-i 

mûmâ-ileyh Hasan Efendi fi      târîh ve    numerolu makbûz mukâbilinde bi’l-emâne 

ve hasbe’l-memuriye tesellüm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin 

inhâsı üzerine işbu mahalle şerh virildi 

651/190 

Sicil Numerosu: 149/870 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Çavuşbaşı Mahallesi ahâlîsinden 

ve Asâkir-i Şâhâne efrâdından iken bundan akdem vefât eylediği mahalle-i mezkûre 

imam ve muhtarı ve heyet-i ihtiyâriyesinin ihbârlarıyla mütehakkik olan Cemal oğlu 

Ahmed Ağa ibn Hacı Bekir Bin Hacı Ömer’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Halime Bint-i Hacı Mehmed Efendi ile zevce-i mezbûreden mütevellideler sulbiye-i 

sagîre kızı Ayşe ve Münevvere ve sulbü sagîr oğlu Bekir ve sulbü kebîr oğlu 
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Mustafa’ya munhasıre olduğu ve müteveffâ-yı merkûmun menkûl ve gayrı menkûl 

bi’l-cümle emvâl-i metrûkesi li-ebeveyn er karındaşı Hacı Ömer Efendi ibn el-

mezbûr Hacı Bekir ile bi’l-münâsafe müşterek olduğu mahalle-i mezkûre imamı 

Mehmed Efendi ibn Abdullah Efendi ve muhtarı Çavuş oğlu Mustafa bin Ahmed ve 

Hacıalioğlu Mahallesi’nden Deli Ahmed oğlu Numan Ağa ibn Eyüb ve Kâhil 

Mahallesi’nden Boyahaneci oğlu Ali Efendi ibn Hafız Abdullah Efendi ve Marulcu 

Mahallesi’nden Çil Ali oğlu Necib Ağa ibn Ali ve Zaviye Sultan Mahallesi’nden 

Şekeroğlu Abdullah ibn Mehmed ve Kubbelü Mahallesi’nden Hacı Necib oğlu 

Hamza bin Ahmed nam kimesnelerin bi’l-ihbâr şehâdetleriyle tebeyyün ve tahakkuk 

eylemiş ve hakîkat-i hal bundan ibaret olduğu nümâyân olmağla mesele-i mîrâsı bi-

hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye kırk sekiz sehmden olub sihâm-i mezkûrdan altı sehmi 

zevce-i mezbûre Halime’ye ve yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi bintân-ı 

mezbûretân Ayşe ve Münevvere’ye on dörder sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi 

ibnân-ı mezbûrân Bekir ve Mustafa’ya isâbet itmekle müteveffâ-yı merkûm ile 

mûmâ-ileyh Hacı Ömer Efendi’nin müşterek terekeleridir ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min Zilka‘deti’ş-Şerîfe li-seneti sitte ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Müsta‘mel ot yastık  

(21) [fî 50] 1050 guruş 

İçi memlû baş yastık 

 (3) 120 guruş 

İçi memlû şilte  

(7) 700 guruş 

Zeyli kilim  

(1) 800 guruş 

Müsta‘mel beyaz kilim  

(1) 1100 guruş 

Müsta‘mel sagîr kilim  

(1) 700 guruş 

Müsta‘mel seccade  

(1) 200 guruş 

Ma‘kad üstü pamuklu  

(2) 600 guruş 

Basmadan ma‘kad üstü (1) 500 
guruş 

Ot ma‘kad  

(4) 500 guruş 

Ma‘kad cırpısı ve yastık cırpısı 
(4) 500 guruş 

Asma lanba 

 (1) 100 guruş 

Sürahi şişe  

(1) 20 guruş 

İçi memlû döşek (2) Yastık 
(2)Yorgan (2) 1800 guruş 

Pencere perdesi  

(4) 400 guruş 

Ot yastık (8) 370 guruş İçi memlû şilte (4) 350 guruş Basmadan ma‘kad üstü (1) 350 
guruş 

Hurde halı seccade  

(1) 80 guruş 

İki kanad beyaz kilim (1) 1550 
guruş 

Def‘a kilim  

(1) 1070 guruş 

Nuhas semaver  Pencere perdesi  Sandalye 
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(1) 1000 guruş (4) 300 guruş  (2) 100 guruş 

Esb semeri  

(1) 200 guruş 

Ot yastık  

(9) 300 guruş 

Müsta‘mel şilte  

(4) 200 guruş 

Köhne halı seccade  

(1)80  guruş 

Beyaz seccade  

(1) 150 guruş 

Siyah seccade  

(1) 200 guruş 

Hurde kilim  

(1) 170 guruş  

Müsta‘mel kırmızı kilim (1) 
600 guruş 

İki kanad hurde kilim  

(1) 200 guruş 

Çay kupası  (8) Tepsi (1) 20 
guruş 

Kırmızı kapu perdesi (1) 600 
guruş 

Hırdavat yastık (4) 80 guruş 

Def‘a hurde yastık  

(4) 80 guruş 

Kilim yastık  

(1) 80 guruş 

Müsta‘mel heybe  

(1) 120 guruş 

Def‘a hurde heybe  

(1) 40 guruş 

Def‘a hurde heybe  

(1) 30 guruş 

Kırmızı yüzlü yorgan  

(1) 500 guruş 

Siyah kenarlı yorgan  

(1) 450 guruş 

Def‘a kenarlı yorgan  

(1) 600 guruş 

Cedid kebîr halı seccade (1) 
1500 guruş 

Def‘a müsta‘mel halı seccade 
(1) 1050 guruş 

Def‘a müsta‘mel halı seccade 
(1) 200 guruş 

Köhne baş yastık  

(3) 70 guruş 

Köhne güğüm  

(1) 400 guruş 

Müsta‘mel heybe kilim (1) 150 
guruş 

Müsta‘mel seccade  

(1) 210 guruş 

Köhne kilim  

(1) 80 guruş 

Def‘a beyaz kilim  

(1) 80 guruş 

Def‘a köhne kilim  

(1) 120 guruş 

Def‘a müsta‘mel seccade (1) 
100 guruş 

Kebîr karyola  

(1) 600 guruş 

Def‘a sagîr karyola 

 (1) 400 guruş 

Soba ma‘a boru  

(1) 150 guruş 

Def‘a soba ma‘a boru 

 (1) 150 guruş 

Çul kilim  

(1) 100 guruş 

Cehari  

(5 kıyye) 500 guruş 

Def‘a cehari  

(20 kıyye) 200 guruş 

Sagîr sofra  

(1) 50 guruş 

Kebîr sofra 

 (1) 120 guruş 

Köhne meydan sofrası  

(1) 50 guruş 

Def‘a meydan sofrası  

(1) 250 guruş 

İki kublu tekne  

(1) 40 guruş 

Def‘a tekne  

(1) 40 guruş 

Hurde kazgan  

(1) 550 guruş 

Def‘a orta kazgan  Sagîr ocak güğümü  Hurde et makinesi  
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(1) 950 guruş (1) 10 guruş (1) 50 guruş 

Döşeme  

(10) 450 guruş 

Küfe çift  

(1) 120 guruş 

Küb  

(4) 220 guruş 

Def‘a küb  

(4) 120 guruş 

Kübecik   

(4) 60 guruş 

Def‘a kübecik  

(4) 60 guruş 

Köhne anbar (1) göz (3) 100 
guruş 

Kebîr kazgan  

(1) 1100 guruş 

Kazma 

 (1) 20 guruş 

Def‘a kazma  

(1) 20 guruş 

Şarabhane  

(2) 200 guruş 

Köhne talis çuval  

(3) 100 guruş 

Def‘a köhne çuval  

(3) 100 guruş 

Un anbarı  

(1) 520 guruş 

Def‘a anbar  

(1) 700 guruş 

Ölçek demir  

(1) 20 guruş 

Şinik  

(1) 20 guruş 

Sagîr sofra  

(1) 30 guruş 

Def‘a sofra  

(1) 30 guruş 

Sagîr tepsi  

(1) 100 guruş 

Sahan  

(4) 120 guruş 

Kapaklı kuşâne  

(1) 120 guruş 

Sagîr bakraç  

(1) 40 guruş 

Nuhas sahan  

(7) 30 guruş 

Lenger sahan  

(1) 60 guruş 

Mertebânî  

(4) 200 guruş 

Ağzı kapaklı kuşâne  

(1) 80 guruş 

Def‘a kapaksız kuşâne 

 (2) 150 guruş 

Pilav tavası  

(1) 80 guruş 

Hurde tepsi  

(1) 60 guruş 

Çorba tası  

(1) 20 guruş 

Kapak 

 (3) 30 guruş 

İki kuplu yağ dığanı 

(1) 100 guruş 

Çinko nebleki 

(1) 30 guruş 

Lenger sahan  

(1) 60 guruş 

Kapaklı kuşâne  

(2) Kapaksız kuşâne (1) 300 
guruş 

Sagîr ve kebîr tencere  

(2) 150 guruş 

Kapaklı pilav tavası  

(1) 50 guruş 

Tepsi  

(1) 60 guruş 

Sahan  

(11) 350 guruş 

Mertebânî  

(6) 300 guruş 

Ağzı kapaklı pilav tavası (1) 60 
guruş 

Kadayıf tepsisi  

(1) 60 guruş 

Yağ dığanı   

(1) 30 guruş 

Çinko nebleki  

(8) 50 guruş 
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Hurde kapak 

 (1) 20 guruş 

Nuhas köhne ilisdir  

(1) 20 guruş 

Nuhas sini  

(1) 200 guruş 

Nuhas mangal  

(1) 400 guruş 

Def‘a nuhas mangal  

(1) 200 guruş 

Boş yastık  

(2) 40 guruş 

Tek araba ma‘a kısrak ma‘a 
koşum (1) 5000 guruş 

Tabla mangal 

 (1) 15 guruş 

Hurde kilim  

(1) 25 guruş 

Müsta‘mel halı seccade (1) 100 
guruş 

Kilim yastık  

(1) 40 guruş 

Tiftik (11 kıyye)  

[fi 50] 550 guruş 

Yapağı (10 kıyye)  

[fi 30] 300 guruş 

Talis çuval  

(8) 80 guruş 

Afyon 118 kilo 550 gram [fi 
440] 52162 guruş 

Çavdarlı hınta kil-i âsitânî (80 
kıyye) [fi 270] 21600 guruş 

Def‘a çavdarlı hınta kile (89) [fi 
270] 24030 guruş 

Ahmed mahdumu Mustafa 
yediyle nakden 25000 guruş 

Siyah şair kil-i âsitânî (34) [fi 
135] 4590 guruş 

Beyaz şa‘îr kil-i âsitânî (66) [fi 
156] 10296 guruş 

Def‘a beyaz şa‘îr kile (66) [fi 
156] 10296 guruş 

Afyon (46 kıyye)  

[fi 540] 25110 guruş 

Hacı Ömer Efendi yediyle 
nakden 25000 guruş 

Çobanlarlı Abdullah 
zimmetinde alacak olub tahsîl 
olunan 1200 guruş 

Ana koyun re’s  

(35) [fi 600] 21000 guruş 

Koç  

(3) [fi 600] 1800 guruş 

Toklu  

(14) [fi 300] 4200 guruş 

Buzağılı inek  

(1) 2000 guruş 

Siyah tosun  

(1) 2000 guruş 

Buzağılı siyah inek  

(1) 2250 guruş 

Boz  düve  

(1) 1000  guruş 

Ana koyun re’s  

(123) [fi 600] 73800 guruş 

Koç  

(10) [fi 600] 6000 guruş 

Tiftik ana keçi re’s  

(17) [fi 600] 10200 guruş 

Oğlak re’s  

(6) [fi 300] 1800 guruş 

Kancık toklu re’s  

(16) [fi 300] 4800 guruş 

Kısır inek  

(1) 2000 guruş 

Kızıl düve  

(1) 2000 guruş 

Kısır inek (4) düve (1) 5000 
guruş 

Çavdarlı Karyeli İncekara oğlu 
Veli zimmetinde alacağı olub 
Hacı Ömer Efendi’nin kabûl 
itdiği 2665 guruş 

Ana koyun re’s  

(36) [fi 600] 20400 guruş 

Koç re’s  

(2) 1200 guruş 

Ana keçi  

(18) [fi 600] 10800 guruş 

Erkeçi re’s  

(16) [fi 600] 9600 guruş 

Oğlak re’s  

(13) [fi 300] 3900 guruş 

Toklu re’s  Ana koyun re’s  Koç  
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(34)  [fi 300] 10200 guruş (18) [fi 600] 10800 guruş (1) 600 guruş 

Kancık toklu re’s  

(17) [fi 300] 5100 guruş 

Ana koyun re’s  

(59) [fi 600] 35400 guruş 

Ana tiftik keçi re’s  

(5) [fi 600] 3000 guruş 

Oğlak re’s 

 (3) [fi 300] 900 guruş 

Toklu re’s  

(29) [fi 300] 8700 guruş 

Ana koyun  

(19) [fi 600] 11400 guruş 

Ana keçi  

(45) [fi 600] 2700 guruş 

Toklu re’s  

(23) [fi 300] 6900 guruş 

Karakayalı Osmân zimmetinde 
alacağı olub ibn-i merkûm 
Mustafa’nın kabûlü 1413 guruş 

Ana koyun re’s  

(19) [fi 600] 11400 guruş 

Ana keçi re’s  

(49) [fi 600] 29400 guruş 

Toklu  

(12) [fi 300] 3600 guruş 

Karakayalı Musa’dan alacağı 
olub Hacı Ömer Efendi’nin 
kabûlü10700 guruş 

Ana koyun  

(10) [fi 600] 6000 guruş 

Ana keçi re’s 

 (34) [fi 600] 20400 guruş 

Toklu  

(17) [fi 300] 5100 guruş 

Karakayalı Süleyman 
zimmetinde alacağı olub Hacı 
Ömer’in kabûlü 2000 guruş 

Ana koyun (22) [fi 600] 13200 
guruş 

Toklu  

(14) [fi 300] 4200 guruş 

Ana koyun re’s  

(23) [fi 600] 13800 guruş 

Ana keçi re’s  

(3) [fi 600] 1800 guruş 

Koç  

(1) 600 guruş 

Erkeçi  

(3) [fi 600] 1800 guruş 

Toklu 

 (16) [fi 300] 4800 guruş 

Erkek şişek re’s  

(3) [fi 600] 1800 guruş 

İnedikliMolla ……zimmetinde 
alacağı olubHacıÖmer 
Efendi’nin kabûlü 2000 guruş 

Ana keçi  

(4) [fi 600] 24000 guruş 

Oğlak  

(15) [fi 300] 4500 guruş  

Seydiler Sultan Karyeli Hasan 
zimmetinde alacağı 
olubHacıÖmer Efendi’nin 
kabûlü 24035 guruş 

Doru kısrak  

(1) 3000 guruş 

Koca kara inek  

(1) 800 guruş 

Ana koyun re’s 

 (13) [fi 600] 7800 guruş 

Toklu re’s  

(20) [fi 300] 6000 guruş 

Şişek re’s  

(15) [fi 600] 9000 guruş 

Koç re’s  

(2) 1200 guruş 

Ana koyun re’s  

(45) [fi 600] 2700 guruş 

Tiftik keçi re’s  

(5) [fi 600] 3000 guruş 

Toklu oğlak re’s 

 (15) [fi 300] 4500 guruş 

Üç yaşlı kara tosun  

çift (1) 3500 guruş 

Bir buçuk yaşlı siyah tosun çift 
(1) 2000 guruş 

Kırmızı kapu perdesi (1) 600 
guruş 

Hacı Ömer Efendi yedinde 
kalan afyon (46 kıyye) [fi 540] 
25110 guruş 

İnedik Karyeden zimâmından tahsîl olunan 740 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

  872348guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

6185guruş  

Sulhu’l-bâkî 

866199 guruş 

519719,16guruş             
346479,24guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

4237 guruş  Dellaliye 

448 guruş  Yol baha ma‘a varaka 

1500 guruş  Terekeye nezâret etmek meclis-iidâreden  

 müntehab Hacı Hafız Efendi’ye 

Min beyânı 

Şerik Hacı Ömer’in hissesi  

346479 ,24 guruş  

Derdest-i muhâkeme kız karındaşı 173279,32  
guruş  

Hace Havva hissesi   

519719,16  guruş  

Hisse-i zevce-i mezbûre Halime 

42309,38 guruş  

hisse-i bint-i-i sagire-i mezbûre Ayşe 

50528,11  guruş  

hisse-i bint-i sagire-i mezbûre Münevvere 

50528 ,11 guruş  

hisse-i ibn-i sagir-i mezbûr Bekir 

101056,21 guruş  

hisse-i ibn-i kebîr Mustafa Efendi 

101056,21  guruş  

 

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr üç yüz 

kırk altı bin dört yüz yetmiş dokuz guruş yirmi dört paradan zevce-i mezbûre Halime 

Hatun ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan kırk üç bin üç yüz dokuz guruş otuz 

sekiz parasını bi’l-isale ve bi’l-verâse ve bi’l-vesâye ba-makbûz ve ibn-i kebîr-i 

mezbûr Mustafa dahi ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yüz bir bin elli altı guruş 

yirmi iki parasını bi’l-isale ve bi’l-verâse ba-makbûz ahz u kabz itdikleri gibi sigar-ı 

mezbûrun Ayşe ve Münevvere ve Bekir’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyeleri olan 

cem‘an yüz iki bin yüz on üç guruş dört paraları li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm 

Sandığı’na vaz‘ u teslim müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-

memuriyye fi            târîh     numerolu makbûz mukâbilinde ahz u kabz eylediği 

Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh virildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/191 

Sicil Numerosu: 152/871 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib livasına tabi Sandıklı Kazası’nın Sorgun Karyesi 

ahâlîsinden olub medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’de kâ’in Gülenek Hanı’nda müsafireten 

sâkin zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arref Feyz oğlu Latif bin Feyz medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kud meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre 

da‘vâ vekîllerinden Hoca-zâde Mehmed Salim Efendi ibn el-Hac Rıfat Efendi 

mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi Karyemiz ahâlîsinden Karamustafa 

oğlu Ahmed’in aleyhime ikâme eylediği değirmen da‘vâsıyla şimdiye kadar leh ve 

aleyhimde vuku bulmuş ve fima-ba‘d vâki‘ olacak bi’l-cümle de‘avinin aid olduğu 

mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i nizâmiyyenin hukûk ve ticâret ve meccânen sulh 

kısımlarıyla mecâlis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i resmiyyede müdde‘î ve 

müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfat-ı 

şer‘iyye ve kânûniyye ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyîzen ve iadeten ve 

tashîhen taleb ve da‘vâ ve muhâkeme ve muhasama ve murafaa ve müdafaa ve redd-i 

cevâba ve yemin talebine ve her nevi evrâk ve müsted‘âyât ve levâyıh ve müzekkere 

ve muhtırayı tanzîm ve kendi imzâ ve mührüyle aid olduğu makâmâta takdîm ve 

protesto keşîdesine ve tebliğ ve tebelluğa ve cevâb i‘tasına ve rü’yet-i meclis ve 

sâ’ire içün ehl-i vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yin ve azline ve 

mehâkimden ve devâ’ir-i sâ’ireden sudûr idecek bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı 

ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmı içün dâ’ire-i icrâya vaz‘ ile hacz ve 

vaz‘ ve fekkine ve lede’l-hâce âhirini dahi tevkîl ve terfik ve azline ve’l-hâsıl husûs-ı 

mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini îfâya tarafımdan me’zûn olmak üzere 

işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh Mehmed Salim Bey’i vekâlet-i ‘amme-i sahîha-i şer‘iyye ile 

vekîl ve na’ib-i münâb nasb u ta‘yin eyledim didikde hâzır-ı mûmâ-ileyh Mehmed 

Salim Bey vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin ma-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-

‘ışrin min Cemaziyelevvel li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şuhûdu’l-hal 

Sinanpaşa Mahallesi’nden mübaşir İsmail Efendi ibn el-Hâc Yahya Efendi 

Hacı İsa Mahallesi’nden Mehmed oğlu mübaşir Sâib Efendi 
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ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/192 

Sicil Numerosu : 152/872 

Tahakkuk-ı özr-i şer‘iye binâ’en husûs-ı atiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istima‘-ı takrîr ve zabt ile netîceye rabtı içün savb-ı şer‘-i şerîf-i enverden 

bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Efecik Mahallesi’nde kâ’in müteveffâ Bostancı-zâde Hacı Abdurrahman Efendi’nin 

veresesinin sâkine olduğu menzile varub zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer 

kesânın huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘ali itdi ğimde menzil-i mekzurda sâkineler 

ve zâtı zeyl-i vesikada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rifleriyle mu‘arrefeler 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i Hayran Dede 

ve diğer zevcesi diğer Şerife bint-i İsmail nam hatunlar ve yine menzil-i mezkûrda 

sâkineler ve zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân-ı merkûman 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler sulbiye-i kebîre kızları Rasime ve Zehra ve Aişe ve sulbü 

kebîr oğulları Şevki ve Abdullah ve Kadir ve Hayri Efendilere her biri hâzırun bi’l-

meclis oldukları halde medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Turunc-zâde İsmail 

İhsan Bey ibn Osmân Bey mahzarında bi-tav‘iha ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb 

şimdiye kadar leh ve aleyhimizde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak bi’l-

‘umûm de‘avînin aid olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i nizâmiyenin hukûk 

ve ticâret ve meccânen sulh kısımlarıyla mecâlis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i 

sâ’ire-i resmiyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itirâz ale’l-hükmi 

ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânûniye ile bidâyeten ve itirâzen ve 

istinâfen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve da‘vâ ve muhâkeme ve 

muhâsama ve murafaa ve müdafaa ve redd-i cevâba ve şuhûd ve ikâme ve ta‘n-ı 

şuhûd ve reddine ve yemin talebine ve ehl-i hibre ve mümeyyiz ve hakem nasb u 

ta‘yîni ve azline ve her nevi evrâk ve müsted‘âyât ve levâyıh ve müzekkere ve 

muhtırayı tanzîm ve imzâsı tahtında îcâb iden makâmâta takdîme ve protesto 

keşîdesine ve tebliğ ve tebelluğa ve mehâkimden ve devâ’ir-i sâ’ire-i resmiyeden 

sudûr idecek bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz 

ahkâmını taleb ve takibe ve hacz vaz‘ u fekkine ve ahz u kabza ve bi’l-cümle 
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makbûzâtını bizlere îsâl ve irsâle ve cevâb i‘tâsına ve rü’yet-i muhâsebe ve sâ’ire 

içün ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve mümeyyiz ve hakim nasb u ta‘yîn ve azle ve’l-

hâsıl kavânîn-i mevzû‘anın bahş ittiği salâhiyetlere kâffe-i de‘avînin son derecesine 

kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini tarafımızdan îfâya me’zûn olmak üzre 

hâzır-ı mûmâ-ileyh İsmail Bey’i vekâlet-i amme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-

i münâb nasb u ta‘yîn eyledik didiklerinde hâzır-ı mûmâ-ileyh İsmail İhsan Bey dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

şehri Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mu‘arrif ve şuhûdu’l-hal 

Mahalle-i mezkûreli Ahsenos-zâde Ali Rıza Efendi 

Karaman Mahallesi’nden Ahsenos-zâde Süreyya Efendi 

651/193 

Sicil Numerosu: 153/873       

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîri ve istimâ‘-ı takrîr ve zabt ile netîceye rabtı içün savb-ı şer‘-i şerîf-i enverden 

bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Sub Toros Mahallesi’nde kâ’in Hacıyan müteveffâ İsador Ağa’nın veresesinin 

mukîme bulunduğu hanesine varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i ‘âlî itdiğimde menzil-i mezkûrda sâkine ve zâtı zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın ta‘rîfleriyle mu‘arrefe müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbiye-i kebîre kızı Zenbil bint-i el-müteveffâ-yı mezbûr İsador Ağa 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda li-ebeveyn er karındaşı Agob Efendi ibn el-

müteveffâyi’l-mezbûr İsador Ağa mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi 

şimdiye kadar leh ve aleyhimizde ve gerek müteveffâ pederim ve gerekse li-ebeveyn 

er karındaşım müteveffâ Mıgırdiç Efendi’nin terekelerinden bi-gayrı-hakk vâzı‘u’l-

yed idenler aleyhine âid olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i 

nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve meccânen sulh kısımlarıyla meclis-i idâre ve 

belediye ve devâ’ir-i sâ’irede emvâl-i metrûkede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-

ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfat-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânûniye 

ile bidâyeten ve itirâzen ve istinâfen ve temyîzen ve iâdeten ve tashîhen taleb ve 
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da‘vâ ve muhâkeme ve muhâsama ve murafaa ve müdafaa ve redd-i cevâb ve şuhûd 

ikâme ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine ve yemin talebine tebliğ ve tebelluğa ve ehl-i hibre 

ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve azline ve mehâkimden ve 

devâ’ir-i sâ’ire-i resmiyeden sudûr idecek bi’l-cümle evrâk ve mukarrerât ve 

müsted‘âyât ve levâyıh ve muhtırayı tanzîm ve kendi imzâsı tahtında îcâb iden 

makâmâta takdîme ve mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve takibe ve 

hacz vaz‘ u fekkine ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ talebine ve ledel-

hâce sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bana irsâl ve isale ve 

bedel-i sulhü ve mahkûmun-bihâ ahz u kabza ve ledel-iktizâ âhirini tevkîl ve azle ve 

emlâk ve arazilerimi tefrîk ve taksîme ve zimem-i nâsda olan alacağımı 

ashâblarından tahsîle ve’l-hâsıl kavânîn-i mevzû‘anın bahş itdiği salâhiyetlerle kâffe-

i de‘avînin son derecesine kadar îfâya me’zûn olmak üzre işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh er 

karındaşım Agob Efendi’yi vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münâb nasb u ta‘yîn eyledim didikde hâzır-ı mûmâ-ileyh dahi ber-vech-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşere min 

Cemâziyelevvel li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal 

Nureddin Mahallesi’nden Bedros oğlu Agob Efendi veledi Kigorok 

Hacı Murad Mahallesi’nden Avakoğlu Serak Efendi veledi Kalos 

651/194 

Sicil Numerosu :154/874   

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Murad Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

mukaddem vefât iden Çarıkçıoğlu Hacı Ohannes veledi Hacı Artin’in verâseti zevce-

i metrûkesi Maryem bint-i Kigorok ve sulbü kızı Maryem ve sulbü oğulları Hacı 

Serkiz ve Hacı Karabet’e munhasıre ba‘dehu zevce-i merkûme Maryem dahi vefât 

idüb verâseti sadriye kızı mezbûre Maryem ile sadrı oğulları mezbûrân Hacı Serkiz 

ve Hacı Karabet’e munhasıre ba‘dehu ibn-i mezbûr Hacı Serkiz dahi vefât idüb 

verâseti zevce-i metrûkesi Hıros bint-i Artin ve sulbiye kızları Horobsima Serpuhi ve 

sulbü oğulları Artin ve Takor ve Hayk ve diğer Ohannes’e munhasıre ba‘dehu ibn-i 



 368 

mezbûr Hacı Karabet dahi vefât idüb verâseti zevce-i metrûkesi diğer Horobsima  

bint-i Ohannes ile sulbiye kızları Agoni ve Azino ve oğulları mezbûrûn Agob ve 

diğer Artin ve diğer Ohannes veledi’l-mezbûr Hacı Karabet’e munhasıredir deyü 

vereseden mezbûr Artin veledi Hacı Serkiz meclis-i şer‘de takrîr ve medîne-i 

mezkûre Yukarıpazar Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ yirmi beş Şubat bin 

üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhunu 

te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her biri tebaa-i devlet-i 

muşârûn-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Canbaba 

Mahallesi mütemekkinlerinden Manuk oğlu Azino veledi İsteban ve Çarıkçı oğlu 

Takor veledi İsteban ve Günbattı Mahallesi mütemekkinlerinden Bedros oğlu 

Avadis? veledi Bedros nam kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ 

olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mesele-i 

mîrâsları ala tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye ba‘de’t-tashîh ve’t-tenzîl bin yüz otuz 

sehmden olub sihâm-i mezkûreden yetmiş sehmi mezbûre Hıros bint-i Artin’e ve 

kırk dokuz sehmden cem‘an doksan sekiz sehmi mezbûretân Horobsima ve 

Serpuhi’ye ve yüz otuz sekiz sehmden cem‘an beş yüz elli iki sehmi mezbûrûn Artin 

ve Takor ve Hayk ve Ohannes veledi’l-mezbûr Hacı Serkiz’e ve yetmiş sehmden 

cem‘an yüz kırk sehmi mezbûran Agoni ve Azino ve yüz seksen sehmden cem‘an 

beş yüz kırk sehmi mezbûrun Agob ve diğer Artin ve diğer Ohannes veledi’l-mezbûr 

Hacı Karabet’e isâbeti iktizâ itmekle liva Emvâl-i Metrûke Tedkîk Komisyonu 

riyâsetinden mu‘tâ 25 şubat 1335 târîhli lüzûm müzekkeresi üzerine işbu hüccet-i 

şer‘iyye ketb ve imla olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziyelûlâ li-seneti 

seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf      

Mukayyid Başkâtib Kadı 

 

651/195 

Sicil Numerosu: 155/875 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’in Cami‘-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden Sâdî-zâde  

Hacı Ali Osmân Ağa ibn İbrahim medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde 

ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden 

Kabaağaçlı-zâde Hüsnü Bey ibn Mehmed Emin Bey mahzarında ber-vech-i âtî 
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takrîr-i kelâm eyledi şimdiye kadar leh ve aleyhimde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d 

vâki‘ olacak her nevi de‘avînin aid olduğu bi’l-cümle mehâkim-i şer‘iyye ve 

mehâkim-i nizâmiyenin hukûk ve ticariye kısımlarıyla meccânen sulh kısmından ve 

mecâlis-i idâre ve belediyeye ve devâ’ir-i sâ’irede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve 

şahsi ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kânûniye 

ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyîzen ve iadeten ve tashîhan taleb ve keşf 

ve yemin talebine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve hakem ve mümeyyiz nasb u 

ta‘yîn ve azle ve tebliğ ve tebelluğa ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ 

talebine ver her nevi evrâk ve müsted‘âyât ve levâyıh ve müzekkere ve muhtırayı 

tanzîm ve imzâsı tahtında îcâb iden makâmâta takdîme ve protesto keşîdesine ve 

mehâkim ve devâ’irden sudûr idecek bi’l-cümle i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile 

mevki‘-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve takibe ve tefrik ve taksîm ve 

muhayene talebine ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve bedel-i sulhu ve mahkûmun-bihâ 

ahz u kabza ve makbûzâtını bana irsâl ve isale ve’l-hâsıl husûsât-ı mezkûrenin 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsini son dereceye kadar îfâya me’zûn olmak üzere ve 

lüzûmu halinde benim içün isbât-ı verâset-i şer‘îsini istihsâline me’zûn olmak üzre 

tarafımdan hâzır-ı mûmâ-ileyh Hüsni Bey’i vekâlet-i amme-i sahîha-i şer‘îye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim didikde hâzır-ı mûmâ-ileyh Hüsni 

Bey’i vekâlet-i ‘âmme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn 

eyledim didikde hâzır-ı mûmâ-ileyh Hüsnü Bey dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşere min şehri Zilka‘deti’ş-Şerîfe li-seneti sitte 

ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hâl 

Hacıalioğlu Mahallesi’nden Kundakçı-zâde Ali Efendi ibn Ahmed 

ve Medli  Mahallesi’nden Merdan oğlu Ömer Ağa ibn Ahmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/196 

Sicil Numerosu: 155/876 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Nureddin Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

akdem bilâ-veled vefât iden Matyas oğlu Serkiz veledi Matyas’ın verâseti li-eb kız 

karındaşı ……. bint-i Matyas ile li-ebeveyn er karındaşı oğlu Matyas veledi Agob’a 

munhasıredir deyü vereseden mezbûr Matyas veledi Agob veledi Matyas meclis-i 

şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre ahâlîsinden mu‘tâ yedi Şubat Bin üç yüz otuz beş 

târîhli bir kıta ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhunu te’yîd eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşârun-

ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi 

mütemekkinlerinden Corcalı oğlu Agob veledi Artin ve mezkûr Gül Mahallesi 

mütemekkinlerinden Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet ve İğneci Mahallesi 

mütemekkinlerinden Corcalı oğlu Hırabet veledi Tavid nam kimesnelerin meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde 

mesele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye iki sehmden olub sihâm-ı mezkûreden 

bir sehmi uht-ı mezbûreye ve bir sehmi dahi mukirr-i merkûma isâbet itmekle liva 

Emvâl-i Metrûke Tedkîk Komisyonu riyâsetinden mu‘tâ yirmi beş Şubat bin üç yüz 

otuz beş târîhli lüzûm müzekkeresi üzerine işbu hüccet-i şer‘iyye ketb ü imlâ olundu 

fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/197 

Sicil Numerosu: 155/877 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sob Toros Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

üç sene mukaddem Deyrizor’da vefât iden Tatos oğlu Serkiz veledi Tatos veledi 

Kigorok’un verâseti babası merkûm Tatos’un li-ebeveyn ‘ammîsi Oseb veledi 

Kigorok’un oğlunun oğlu Artin veledi Ohannes’e munhasıredir deyü vereseden 

merkûm Artin meclis-i şer‘de takrîr ve medîne-i mezkûrenin Molla Bahşi Mahallesi 

heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ yirmi iki Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta 



 371 

ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre 

vech-i meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i muşârun-ileyhânın millet-i 

merkûmesinden Corcalı oğlu Agob veledi Artin ve Tekbıçak oğlu Karnik veledi 

Hırabet ve İğneci Mahallesi mütemekkinlerinden Corcalı oğlu Hırabet veledi Tavid 

nam kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâr ve 

şehâdetleriyle zâhir ve nümâyân olmağla bu suretde mesele-i mîrâsı bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye (el-mâl kullehu lehu) mâlik-i küllîsi sigâr-ı mezbûra isâbet eylediği 

liva Emvâl-i Metrûke Tedkîk Komisyonu riyâsetinden mu‘tâ yirmi Şubat bin üç yüz 

otuz beş târîhli bir kıta lüzûm müzekkeresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-‘ı şrîn min Cemâziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/198 

Sicil Numerosu: 156/878 (I) 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Ümraniye Karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden Hasan Efendi-zâde Ahmed Efendi ibn Hasan’ın sulbiye-i 

sagîre kızı Münire ve sulbi sagîr oğlu Hasan’ın babaları müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden 

mevrûs ve müntakil emvâl ve akar ve arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına değin kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni 

ehem ve elzem olmağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vecihle 

umûr-ı vesâyet uhdesinden gelmeye kadir idüğü karye-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesinden mu‘tâ iki Mart bin üç yüz otuz beş târîhiyle bir kıta ilmühaber 

mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimînin alâ-tarîki’ş-

şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olan sagîran-ı mezbûranın 

ammileri ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin li-ebeveyn er karındaşı karye-i mezkûre 

ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-vesika Mehmed Efendi ibn Hasan Efendi sagîrân-ı 

mezbûrânın babaları müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve müntakil emvâl ve akar 

ve arazilerini hıfz u sıyânet ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına 

kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selâsûn min Cemâziyelevvel 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 
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Şuhûdü’l-hal 

Ümraniye Karyesi’nden Mehmed Fazlı Efendi ibn Şakir Efendi 

Hacı Mustafa Mahallesinden Ziraat Kâtibi Kâmil Efendi ibn Şakir Efendi 

651/199 

Sicil Numerosu: 156/878 (II) 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurasından Belce Karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Sultâne bint-i Ahmed bin Hasan’ın verâseti zevc-i metrûku 

gâ’ibün ani’l-beled silah altında bulunan Osmân bin Ali ile sadrı sagîr oğlu Ali’ye 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan 

sonra mesele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye dört sehmden olub sihâm-i 

mezbûreden bir sehmi zevc-i mezbûr Osmân’a ve üç sehmi ibn-i mezbûr Ali’ye 

isâbet itmekle sagîr-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den vasi nasb u ta‘yîn olunan Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc 

Mehmed Efendi hâzır olduğu halde karye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin taleb ve 

iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ olunan müteveffiye-i 

mezbûrenin terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâmin min 

Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Kadife hırka (1) Ceket (1) Çuka 
şalvar (1) 1200 guruş 

Münakkaş yaş bezi 
(2) 360 guruş  

Sandık (1) 60 guruş  

Yekûnü’t-tereke 

  1620 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

88 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

1532 guruş  

Minhâ el-İhrâcât 

32 guruş 15 para   Dellaliye 

4 guruş 30 para   Kaydiyye 

11 guruş 20 para   Yol baha ma‘a varaka 

39 guruş 15 para   Resm-i kısmet 

Hisse-i zevc-i metrûku Osmân 

383 guruş 

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Ali 

1149 guruş 

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr bin beş 

yüz otuz iki guruş gâ’ib-i mezbûrun vürûduna ve sagîr-i mezbûrun hissesi rüşdüne 

değin li-ecli’l-hıfz ve’l-istirbâh Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslim müdîr-i mûmâ-ileyh 

Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-memuriye fi      târîh ve    numerolu makbûz 
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mukâbilinde tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan 

inhâsı üzerine işbu mahalle şerh virildi 

Fî 2 Şubat sene 335 

Mukayyid Başkâtib Kadı  

651/200 

Sicil Numerosu: 157/879 

            Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Karakaya karyesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Köseoğlu Yusuf bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Battal ile sulbü kebîr oğulları Bektaş ve Kadir ve 

sulbiye sagîre kızı Dudu’ya munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir 

ve mütehakkik oldukdan sonra tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-

şer‘iyye kırk sehmden olub sihâm-ı mezkûreden beş sehmi zevce-i mezbûre Ayşe’ye 

ve on dörder sehimden cem‘an yirmi sekiz sehmi ibnân-ı mezbûran Bektaş ve 

Kadir’e ve yedi sehmi bint-i sagîre-i mezbûre Dudu’ya isâbet etmekle sagîre-i 

mezbûre Dudu’nun vakti rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olunan valide-i mezbûre Ayşe’nin bi’l-isâle ve bi’l-verâse ve bi’l-

vesâye ve ibnân-ı mezbûran Bektaş ve Kadir’in kezâlik bi’l-isâle taleb ve iltimâsıyla 

ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır 

olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm edilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehri Rebiülâhir li-seneti seb‘a ve 

selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

  Boz İnek  

(1) 3000 guruş 

Üç yaşında doru tay 

 (1) 4000 guruş 

Öküz  

çift (1) 6500 guruş 

Kancık merkeb  

(1) 800 guruş 

Def‘a kancık merkeb  

(1) 900 guruş 

Saman araba 

 (11) 600 guruş 

Araba ma‘a takım  

(1) 600 guruş 

Hurde kepenek 

 (1) 100 guruş 

Hurde heybe 

 (1) 20 guruş 

Hınta Kile 

 (6) 1200 guruş 

Çuval 

 (1) 40 guruş 

Dink  

(2) 100 guruş 
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Ana koyun 

 (6) [fî 700] 4200 guruş 

Tiftik Keçi  

(17) [fî 700] 11900 guruş 

Toklu  

(16) [fî 25] 400 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

37960guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

1830,20guruş  

Sulhu’l-bâkî 

36129 guruş 

li-taksim-i beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

759 guruş 10 para    Dellaliye 

111 guruş 20 para    Kaydiye 

30 guruş                   Yol baha ma‘a varaka 

929 guruş 10 para    Resm-i Kısmet 

 

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Bektaş 

12645,12  guruş  

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Kadir 

12645,12  guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan kesir3 para  

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî otuz altı bin yüz yirmi 

dokuz guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan 

dörtbin beşyüz onaltı guruş yedi parasını ve ibn-i kebîr-i mezbûr Bektaş ber-mûcib-i 

bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on iki bin altıyüz kırkbeş guruş on iki parasını ve ibn-i 

kebîr-i mezbûr Kadir kezâlik ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on iki bin altı yüz 

kırk beş guruş on iki parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-verâse tamâmen 

ve kâmilen bâ-makbûz ahz u kabz ettikleri gibi sagîre-i mezbûre Dudu’nun ber-

mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan altı bin üç yüz yirmi iki guruş yirmi altı parasını li-

ecli’l-istirbâh Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-

emâne ve hasbe’l-me’mûriye fî     târîh        numerolu makbûz mukâbilinde tesellüm 

ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin inhâsı üzerine iş bu mahalle şerh 

verildi fî 3 Mart sene 335 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/201 

Sicil Numerosu: 158/880 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sinanpaşa Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât eden İsa Efendi-zâde Hacı Abdullah bin Mehmed Ağa bin 

Mahmud’un verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Rabia Hanım ibn Hacı İsmail ile 

sulbiye kebîre kızı Hatice Hanım ve sulbü sagîr oğlu Mehmed ve sulbü kebîr oğlu 
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Mahmud’a munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye kırk sehmden olub 

sihâm-ı mezkûreden beş sehmi zevce-i mezkûre Rabia Hanıma ve yedi sehmi bint-i 

mezbûre Hatice Hanıma ve on dörder sehimden cem‘an yirmi sekiz sehmi ibnân-ı 

mezbûran Mehmed ve Mahmud’a isâbet etmekle sagîr-i mezbûr Mehmed’in vakt-i 

rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan 

vâlidesi mezbûre Rabia Hanım ve ibn-i mezbûr Mahmud’un bi’l-isâle ve bi’l-verâse 

taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le ve medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan 

Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ 

olunan müteveffâ-i mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-

yevmi’s-sânî ve ‘ışrîn min şehri Cemaziyelûlâl li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Cedîd Kilim 

 (1) 1200 guruş 

Müsta‘mel Kilim  

(1) 900 guruş 

Köhne Kilim  

(3) 600 guruş 

Müsta‘mel Halı Seccade (1) 
800 guruş 

Köhne Kıl Heybe  

(1) 60 guruş                                     

İç Memlu döşek 

 (1) 350 guruş 

İç Memlu Yasdık  

(2) 100 guruş 

Yorgan  

(2) 800 guruş 

İç Memlu Şilte 

(2) 140 guruş 

Ot Yasdık  

(7) 280 guruş 

Ot Makad  

(2) 150 guruş 

Yasdık Şilte Örtü  

(3) 240 guruş 

Tabla  Mangal  

(2) 120 guruş 

Asma ve duvar lambası (3) 60 
guruş 

Avize lamba  

(1) 80 guruş 

Salba (?) soba ma‘a boru  

(1) 200 guruş 

Fincan ma‘a tepsi ma‘a cezve 
(6) 40 guruş 

Tabla  ve ayaklı tufra(?) 

(1) 120 guruş 

Ekmek Teknesi  

(2) 80 guruş 

İskemle (1) Pencere perdesi (1) 
Baca perdesi (1) 100 guruş 

Hatab Araba  

(1) 400 guruş 

Kapak  

(60) [fî 3] 900 guruş 

Bulgur  

(25 kıyye) 500 guruş 

Pekmez  

(6 kıyye) 200 guruş 

Meşe ve ateş körüğü  

(3) 30 guruş 

Küp 

 (4) 200 guruş 

Maşraba  

(2) 20 guruş 

Müsta‘mel peşkir  

(2) 80 guruş 

Müsta‘mel havlu  

(2) 40 guruş 

Kaşık  

(20) 20 guruş 
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Cam fenar  

(1) 25 guruş 

Nuhas tava  

(1) 300 guruş 

Nuhas sagîr tencere  

(2) 160 guruş 

Şorba tası  

(1) 80 guruş 

Nuhas sahan  

(3) 150 guruş 

Köhne tencere 

 (1) 80 guruş 

Sagîr kapak  

(3) 180 guruş 

Sagîr ocak güğümü  

(2) 150 guruş 

Müsta‘mel kazgan  

(1) 1000 guruş 

Saman araba 

 (1) 100 guruş 

Çavdarlı hınta kîl-i âsitâni (8) 
2400 guruş 

Beyaz şa‘îr kîl-i âsitâni (3) [fî 
120] 3600 guruş 

Nuhas bakraç  

(1) 100 guruş 

Nuhas leğen  

(1) 100 guruş 

Bel saati  

(1) 150 guruş 

Çavdarlı hınta kîl-i âsitâni (10) 
[fî 300] 3000 guruş 

Burulmuş Üzüm (400 kıyye) [fî 
38] 15600 guruş 

Çeşni (60 kıyye [fî 65] 3900 
guruş 

Pekmez (10 kıyye)  

[fî 40] 400 guruş 

Tuz (125 kıyye) 

 [fî 9] 1125 guruş 

Siyah üzüm (5 kıyye)  

[fî 40] 200 guruş 

Tahin helvası (8 kıyye)  

[fî 90] 720 guruş 

Kesik?  (8 kıyye)  

[fî 25] 200 guruş 

Tahin (20 kıyye) Tavşan ağdası 
(80) [fî 40] 3200 guruş 

Hatab araba 

 (4) 800 guruş 

Sabun (30 kıyye) 

[fî 80] 2400 guruş 

Leblebi (31 kıyye)  

[fî 35] 1085 guruş 

İğde (23 kıyye) 

 [fî 24] 452 guruş 

Def‘a tavşan ağdası  

(36) [fî 40] 1520 guruş 

Et sucuk ve basdırma (27 
kıyye) [fî 100] 2700 guruş 

Zeytin (6 kıyye)  

[fî 20] 120 guruş 

Zeytin Yağı  

(2,5 kıyye) 200 guruş 

Kırmızı Üzüm (15 kıyye) [fî 
40] 600 guruş 

Kil (100 kıyye) 

 [fî 7] 700 guruş 

Yemiş (2 kıyye)  

[fî 30] 60 guruş 

Kibrid deste  

(6) [fî 28] 84 guruş 

Sigara kâğıdı aded 

 (20) [fî 6] 40 guruş 

Kebîr helvacı kazganı  

(1) 5000 guruş 

Helva baskısı  

(3) 3000 guruş 

Çoğan tenceresi  

(1) 1000 guruş 

Nuhas sini  

(1) 500 guruş 

Revgan-ı Sade  

(1) 140 guruş 

El mîzânı ma‘a dirhem  

(1) 200 guruş 

Nuhas dükkan  mangalı  

(1) 100 guruş 

Talis hurde çuval  

(4) 200 guruş 

Küfe 

 (1) 20 guruş 

İlisdir 

 (1) 30 guruş 

Hırdavat Dükkan 

 50 guruş 
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Yekûnü’t-tereke 

68691 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

2973 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

65718guruş  

Li-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

1034,15  guruş       Dellaliye 

  202,30  guruş       Kaydiye 

    45,20  guruş       Yol baha ma‘a varaka 

1690,10  guruş       Resm-i kısmet 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Rabia Hanım        8214 
,30 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Hatice Hanım 
11500 ,26 guruş  

Hisse-i ibn-i kebîr-i mezbûr Mahmud 

23001,12  guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mehmed 

23001,12  guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr altmış 

beş bin yedi yüz on sekiz guruşdan zevce-i mezbûre Rabia Hanım ber-mûcib-i bâlâ 

hisse-i ırsiyyesi olan sekiz bin iki yüz on dört otuz parasını ve bint-i mezbûre Hatice 

Hanım hisse-i ırsiyyesi olan on bir bin beş yüz guruş yirmi altı parasını ve ibn-i  

mezbûr Mahmud ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan yirmi üç bin bir guruş on iki 

parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-verâse bâ-makbûz tamâmen ve 

kâmilen ahz u kabz ettikleri gibi sagîr-i mezbûr Mehmed’in ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan yirmi üç bin bir guruş on iki parası li-ecli’l-irbâh ve’l-istirbâh Eytâm 

Sandığına vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi 3 Mart sene 335 târîh ve 

“45” numerolu makbûz mukâbilinde tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed 

Efendi’nin inhâsı üzerine şerh verildi 

fî 3 Mart sene 335 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/202 

Sicil Numerosu: 159/881 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Murad Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

mukaddem Deyrizor’da vefât eden Papasoğlu Agob veledi Heci Sahak’ın sulbiye 

sagîre kızı Agonik’in min-kabli’l-eb  ceddi mezbûr Heci Sahak’tan mevrûs ve 

müntakil emvâlini hıfz u sıyânete ve vakti rüşdü sedadlarına Değin umûrunu tesviye 

ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla emânet ile 



 378 

ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden gelmeğe 

kadir idüğü medîne-i mezkûrenin Molla Yahya Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden 

mu‘tâ yirmi beş şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber mündericâtı ve 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde 

vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olan sagîre-i mezbûre 

Agonik’in babası mezbûr Agob’un li-ebeveyn ‘ammisinin oğlu olup medîne-i 

mezkûrenin Sob Toros Mahallesi mütemekkinlerinden ve tebaa-i devlet-i muşârun-

ileyhânın millet-i merkûmesinden Papasoğlu Sakail veledi Karabet sagîre-i 

mezbûrenin ceddi merkûm Heci Sahak’tan mevrûs ve müntakil emvâli hıfz u 

sıyânete ve vakti rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olundukda olduğu ve vesâyeti mezkûreyi kabul ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fil yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Hacı Arab Mahallesinden Mimar oğlu İsteban veledi Kalost  

Hacı Murad Mahallesinden Çarıkcıoğlu Artin veledi Serkiz 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/203 

Sicil Numerosu: 159/882 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Murad Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

üç sene mukaddem vefât eden Papasoğlu Heci Sahak veledi Arakil’in verâseti 

kendüden mukaddem vefât eden sulbü kebîr oğlu Agob’un sagîre kızı Agoni ve yine 

kendüden mukaddem vefât eden li-ebeveyn er karındaşı Karabet veledi Arakil’in 

sulbü kebîr oğulları Sakail ve Artin’e munhasıre olduğu vereseden mezbûr 

…………. meclis-i şer‘de takrîr ve medîne-i mezkûrenin Molla Yahya Mahallesi 

heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ on Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber 

ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhunu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i 

meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i 
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merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi mütemekkinlerinden Corcalı  

oğlu Agob veledi Artin ve Tekbıçakoğlu Karnik veledi Hırabet ve Canbaba 

Mahallesi mütemekkinlerinden Papasoğlu Takafor veledi Ohannes nam kimesnelerin 

meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümâyân olmağla bu sûretle mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye dört 

sehmden olub sihâm-ı mezbûreden iki sehmi bint-i alayına ve birer sehmden cem‘an 

iki sehm ibnü’l-ah-ı lehumâ mezbûr ile mukirr-i mezbûra isâbet itmekle işbu hüccet-i 

şer‘iyye-i liva Emvâl-i Metruke Tedkîk Komisyonu riyâsetinden mu‘tâ yirmi şubat 

bin üçyüz otuz beş târîhli lüzum tezkiresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/204 

Sicil Numerosu: 160/883 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı İsmail Mahallesi 

sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Telek-zâde Hacı Ahmed Efendi 

kerimesi Nuriye Hanım ibnetü el-Hâc Ahmed Efendi ibn Mustafa’nın verâseti zevc-i 

metrûku Hacı Tevfik Efendi ibn Hacı Ömer Efendi ile vâlidesi Zahide bint-i 

Abdullah ve sulbü sagîr oğulları Hüseyin ve Bekir ve sulbiye sagîre kızı Cevriye’ye 

munhasıre ba‘dehu kable’l-kısmet ibn-i sagîr-i mezbûr Bekir dahi vefât eyleyüb 

verâseti babası mezbûr Hacı Tevfik Efendi ile anasının anası mezbûre Zahide bint-i 

Abdullah’a munhasıre olduğu bi’l-ihbâr zâhir ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-

hükmi’l-münâsahati’ş-şer‘iyye  yüz seksen sehmden olub sehm-i mezkûreden seksen 

sehmi zevc-i mezbûr Hacı Tahsin Efendi’ye ve otuz yedi sehmi ümmü mezbûre 

Zahide’ye ve yirmi bir sehmi sagîre-i mezbûre Cevriye’ye ve kırk iki sehmi sagîr-i 

mezbûr Hüseyin’e isâbeti nümâyân oldukdan sonra sagîran-ı mezbûran Hüseyin ve 

Cevriye’nin vakti rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-

hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbları bulunan babaları mezbûr Hacı Tevfik Efendi 

medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf‘-i enverde 

ikrâr-ı nam ve takrîr-i kelâm idüb vasî-yi mansûbları olduğum sagîran-ı mezbûranın 

validesi zevcem ve mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûre Nuriye Hanım’dan mevrûs ve 

müntakil mahalle-i mezkûrede vâki‘ malume’l-hudud ve’l-müştemilât bir bâb sarf-ı 
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mülk hânenin etraf-ı erba‘ası yemini Serezlioğlu müteveffâ Mustafa Efendi 

Medresesi yesârı Telek-zâde Hacı Mustafa hânesi ve arkası Telek-zâde Hacı Ahmed 

Efendi kerimesi Rabia Hanım ve cebhesi tarîk-i ‘amm ile mahdûd bir bâb mülk 

menzil müteveffât-ı mezbûrenin hayâtında ile’l-vefât yedinde malı ve mülkü olub 

ba‘de vefâtihi verese-i muharrere-i mezkûresine mevrûs ve müntakil olmağla ber-

vech-i muharrer bir bâb hâne belediye kalfası Ahmet Çavuş ma‘rifetiyle mesâha 

olundukda cebhesi sekiz arşun on sekiz parmak ve tûlu on iki arşundan ibâret olduğu 

ol bâbdaki raporundan anlaşılmış ve hane-i mahdûd-ı mezkûr kâbil-i taksîm olmadığı 

beyân olunmağla hane-i mahdûd-ı mezkûr müşrif-i harâb ve mâ’il-i inhidâm u turâb 

olub hâne-i mezkûrun verese beyninde ifrâz ve taksîmi kâbil olmamasından ve 

müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfaat-i maksûd hâsıl olamadığından vergi-i 

seneviyesi dahi terâküm itmekde verese içlerinde yetim bulunması dolayısıyla 

hisselerinde hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin olmadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi 

hisse-i ırsiyyelerini âhire bey‘ ve ferağ ideceklerinden ol vech ile sagîran-ı 

mezbûranın hisseleri pek cüz’î ve kalîl olmasına binâen verese-i kibârın hisseleriyle 

ma‘an âhire bey‘ ve füruht idilmeyub alâ-hâlihi ibkâ idildiği takdîrde mazarratdan 

ma‘adâ hiçbir menfaat temin itmeyüb eytâm haklarında zarar-ı küllî mûcib 

olacağından binaen-aleyh sagîran-ı mezbûranın hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın 

hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ve füruht ve esmân hâsılaları nafaka-i âtiyyelerine sarf 

olunmak sagîran-ı mezbûranın haklarında her vechile enfa‘a ve evlâ olmağla vech-i 

meşrûh üzre bana kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu 

takrîri meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ dört Mart bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber 

mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer Müslimînin meclis-i şer‘de 

alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer’i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

olmağın sagîrân-ı mezbûrân Hüseyin ve Cevriye’nin ber-vech-i muharrer hâne-i 

mahdûd-ı mezkûrda pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârın 

hisseleriyle ma‘an bi’l-müzâyede ve gıbbe-ınkıtâ‘u’-rağbe takarrur idecek semen 

misliyle âhire bey‘ ve ferağı ve esmân hâsılalarını sagîran-ı mezbûranın nafaka-i 

âtiyelerine harc u sarfa vasî-yi mezbûr Hacı Tevfik Efendi’ye vech-i meşrûh üzre 

kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fil yevmi’s-

sâlis min şehri Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 
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Mümeyyiz 

Sinanpaşa Mahallesi’nden Telek-zâde Mehmed Nuri Efendi 

Mahalle-i mezkûreli Telek-zâde Hüseyin Efendi ibn Hacı İsmail Efendi 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/205 

Sicil Numerosu: 161/885 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Doğancı Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan mukaddem vefât eden Karabegosoğlu kerimesi Maryem bint-i Serkiz 

ibn Nazaret’in verâseti sadriye kebîre kızı Hıros ile li-ebeveyn kız karındaşı Anise ve 

li-ebeveyn er karındaşları Artin ve Karnik’e munhasıre ba‘dehu ah-ı mezbûr Artin 

dahi vefât edib verâseti zevce-i menkûhası Nurise bint-i Sahak ?ile sulbiye kebîr kızı 

Nuhebel ve sulbü kebîr oğulları Begos ve Artin’e munhasıre ba‘dehu ah-ı mezbûr 

Karnik dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûhası Perozik ile sulbü sagîr oğlu 

Serkiz’e munhasıre ve mes’ele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-şer‘iyye iki yüz 

sehmden olub sehm-i mezkûrdan yüz sehmi mezbûre Hıros’a ve yirmi sehmi 

mezbûre Anise’ye ve beş sehmi Nurise’ye ve yedi sehmi mezbûre Nuhebel’e  ve 

ondörder sehimden cem‘an yirmi sekiz sehmi mezbûran Bogoz ve Artin’e ve beş 

sehmi mezbûre Perozik’e ve otuz beş sehmi mezbûr Serkiz’e isâbeti nümâyân 

oldukdan sonra verese-i muharrere-i mezkûrdan sagîr-i mezbûr Serkiz’in babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâl ve emlak ve arazilerini hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den 

vasî nasb u ta‘yîn olunan verese-i muharrere-i mezkûreden zevce-i mezbûre ve sagîr-

i mezbûr Serkiz’in anası olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

tarifleriyle mu‘arrefe Perozik  bint-i Toros medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf‘-i enverde ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i 

kelâm eyledi vasî-yi mansûbesi bulunduğum sagîr-i mezbûr Serkiz’in babası 

müteveffâ-i mezbûrdan mevrûs ve müntakil Karahisâr’ın Haffafhane’de vâki‘ yemini 

Şekerci Hacı İbişoğlu İbrahim, yesârı Yorgancı Mustafa, arkası Arâsa Mescidi, önü 

yol ile mahdûd ebniyesi mülk yeri Receb Efendi vakfına senevî on beş guruş 
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mukâta‘alu bir ……… küşâd olunur dükkan belediye kalfası Ahmed Çavuş 

ma‘rifetiyle mesâha olundukda cebhesi iki arşun yirmi bir parmak ve tûlu altı arşun 

ki terbî‘an on yedi arşun altı pamakdan ibâret olduğu o bâbdaki keşif raporundan 

anlaşılmış ve dükkan-ı mahdûd-ı mezkûr kâbil-i taksîm olmadığı beyân olunmakla 

dükkan-ı mezkûr müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında ile’l-vefât yedinde müstakillen 

malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i mezkûresine mevrûs ve müntakil olmağla 

ber-vech-i muharrer dükkan müşrifü’l-harab ve mâ’il-i inhidâm u turab olmağla 

dükkan-ı mezkûrun verese beyninde ifrâz ve taksîmi kâbil olmamasından ve 

müştereken tasarrufları dahi hiçbir menfaat ve maksûd-ı hâsıl olamadığı vergi-yi 

senevîesi dahi terâküm etmekde ve verese içlerinde yetim bulunduğu dolayısıyla 

hisselerinden hiçbir sûrette intifâ‘ mümkün olmadığı cihetle verese-i kibârın cümlesi 

hisse-i ırsiyyelerini müctemi‘an âhire bey‘ ve ferâğ ideceklerinden ol vechile sagîr-i 

mezbûr Serkiz’in hissesi pek cüz’î ve kalîl olmasına binâen verese-i kibârın 

hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ve füruht idilmeyüb alâ-hâlihi ibkâ idildiği takdîrde 

mazarrattan ma‘adâ hiçbir menfaat te’mîn itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı külli 

mûcib olacağından binâen-aleyh sagîr-i mezbûrun hisse-i ırsiyyesi verese-i kibârın 

hisseleriyle ma‘an âhire bey‘ ve füruht ve esmân hâsılası sagîr-i mezbûrun eşedd-i 

ihtiyâc ile muhtâc olduğu nafaka ve kisve baha ve saâir levâzım-ı zarûriyesine harc u 

sarf olunmak üzere bana kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur 

deyu takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i 

mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ 24 Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

mütehakkik olmağın sagîr-i mezbûr Serkiz’in ber-vech-i muharrer dükkan-ı mahdûd-

ı mezkûrda pek cüzi ve kalîl olan hisse-i ırsiyyesi  verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an 

bi’l-müzâyede ve gıbbe-ınkıtâ‘u’r-rağbe takarrur idecek semen misliyle âhire bey‘ ü 

ferâğa ve esmân-ı hâsılalarını sagîran-ı mezbûranın nafaka-i atiyelerine harc u sarfa 

vasî-yi mezbûre Perozik kıbel-i şer‘den bey‘e izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Cemaziyelâhir li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Mecidiye mahallesinden Makacakoğlu Agob veledi Ovidis 
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Hacı Arab mahallesinden Mimar oğlu Kigorok veledi Kalos 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/206 

Sicil Numerosu: 162/885 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Camii Kebîr Mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât eden Kel Mehmedoğlu Mustafa bin Ömer bin Bekir’in 

sulbiye-i sagîre kızı Akile’nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîre-i mezbûrenin velî-yi 

mücbiri ve vasî-yi muhtârı olmamağla emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her 

vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe kadir idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesinden mu‘tâ yirmi altı Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber 

mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olan mahalle-i 

mezkûre ahâlîsinden müteveffâ-i mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı ve sagîre-i 

mezbûrenin amıcası işbu bais-i vesîka Bekir bin Ömer sagîre-i mezbûrenin babası 

müteveffâ-i mezbûrdan mevrûs ve müntakil malını hıfz ı sıyanete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabul ve hidmet-i lâzımesini kemâ-

yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-salis min şehri Cemaziyelahir li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve 

elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Efecik Mahallesinden Tataroğlu İsmail Çavuş bin Hacı Halil 

Çavuşoğlu Mahallesinden Bıçakoğlu Mehmed bin Bekir 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/207 

Sicil Numerosu: 162/886 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sob-toros Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

mukaddem Hama’da vefât iden Caçanoğlu Serube veledi Kirkor’un verâsetin li-

ebeveyn er karındaşı Kirobe’ye munhasıre olduğu vereseden ah-ı merkûm meclis-i 

şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre ahâlîsi tarafından mu‘tâ yirmi bir Kanunusani bin 

üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her biri tebaa-i Devlet-i 

Aliye’nin millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezbûrenin Devedede Mahallesi 

mütemekkinlerinden Sankaloğlu Artin Usta veledi Murad Hacı Davud mahallesi 

mütemekkinlerinden Diğinoğlu İsador veledi Begos ve Hacı Nureddin Mahallesi 

mütemekkinlerinden Mızrakoğlu İsador veledi Agob nam kimesnelerin meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân 

olmağla bu sûrette mes’ele-i mîrâsı “el-mâlu kullehu lehu” mâlik-i küllîsi mukirr-i 

merkûma isâbet eylediği liva Emvâl-i Metrûke Tedkîk Komisyonu riyâsetinden 

mu‘tâ yirmi yedi Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta lüzûm müzekkeresi üzerine 

ketb olundu fil yevmi’s-sânî min Cemaziyelâhir li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/208 

Sicil Numerosu: 163/887 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Mecidiye Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden bundan bir 

sene mukaddem Zor sancağında vefât eden Diğinoğlu(?) Artin veledi Kirkor’un 

verâseti li-ebeveyn er karındaşları Maksud ve Serkiz’e munhasıre olduğunu 

vereseden ah-ı merkûm Maksud meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre ahâlîsi 

tarafından mu‘tâ on üç Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber ibrâz ile 

mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre 

idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-

i mezkûrenin Hacı Davud Mahallesi mütemekkinlerinden Diğinoğlu(?) İsador veledi 
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Begos ve Takoroğlu Arzak(?) veledi Takor ve İğneci Mahallesi mütemekkinlerinden 

Tomaoğlu Toma nam kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan 

ihbârâtıyla zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şer‘iyye iki sehmden olub sihâm-ı mezbûreden bir sehmi ah-ı merkûm 

Serkiz’e ve bir sehmi dahi mukirr-i merkûma isâbet eylediği liva Emvâl-i Metrûke 

Tedkîk Komisyonu riyâsetinden mu‘tâ yirmi beş Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir 

kıta lüzûm müzekkeresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min Cemaziyelâhire 

li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/209 

Sicil Numerosu: 163/889 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ömer oğlu Hasan bin Ömer bin 

Ömer’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Hasan ile sulbü sagîr oğlu 

Hasan’a munhasıre ve tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye sekiz 

sehimden olub sihâm-ı mezkûreden bir sehmi zevce-i mezbûre Ayşe’ye ve yedi 

sehmi dahi ibn-i sagîr-i mezbûr Hasan’a isâbeti mütehakkikden sonra ibn-i sagîr-i 

mezbûr Hasan’ın vakt-i rüşd ve sedâdına değin umûrunu tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-yi mansûbesi anası olub zatı zeyl-i vesîkada isimleri 

muharrer kesân tarifleriyle mu‘arrefe Ayşe medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i 

kelâm eyledi Vasîsi olduğum sagîr-i mezbûr Hasan’ın mûresi pederi müteveffâi 

merkûmun mahalle-i mezkûrede kâ’in cânib-i yemini Hacı Ömeroğlu Hasan yesârı 

Karkalıoğlu Hacı Hamza arkası Hacı Yunusoğlu Ömer menzilleri ve cebhesi tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd ve müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk menzil müşrif-i 

harâb u mâ’il-i turâb olub sırf arsa-i hâliyye kalmağla mülk arsa-i mahdûd-ı mezkûr 

seksen sekiz sehm itibariyle on dört sehm hisse-i şâyi‘ası müteveffâ-i mezbûrun 

hayatında ile’l-vefât yedinde malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi hâlen vasîsi olduğum 

sagîr-i mezbûr Hasan’a mevrûs olmuşken arsa-i mahdûd-ı mezkûr belediye kalfası 

tarafından bi’l-mesaha mezkûr arsanın mecmû‘an üç yüz beş arşun altı parmakdan 

ibâret olduğu anlaşılmış ve mezkûr sekiz sehim on dört sehm itibarıyla ba‘de’t-tashîh 
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ve’t-tenzîl on altı sehim olub mezkûr arsanın kâbil-i taksîm olmadığı ol bâbdaki on 

Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli rapor mündericâtından anlaşılmış olmağla ben arsa-i 

mahdûd-ı mezkûrda olan bir sehim mezkûr hisse-i şâyi‘amı âhire bey‘ murâd 

itmemle sagîr-i mezbûrun hisse-i şâyi‘ası dahi pek cüz’î ve kalîl olmasına binâ’en 

sagîr-i mezbûrun hisse-i ırsiyyesi benim hisse-i şâyi‘amla ma‘an âhire bey‘ ve 

esmân-ı hâsılası sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisvesine ve levâzım-ı zarûriyesine harc 

u sarfın sagîr-i mezbûr hakkında her vechile enfe‘a ve evlâ olacağından vech-i 

meşrûh üzre kıbel-i şer‘den beye bana izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deyu 

takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutabık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ on dört Kanunusani bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıta 

ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî kesânın meclis-i şer‘de 

alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbârâtı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik 

olmağın sagîr-i mezbûrun arsa-i mahdûd-ı mezkûrdaki seksen sekiz sehm itibariyle 

on dört sehmi on altı sehm itibar olunub seham-ı mezbûreden kırk dokuz sehm hisse-

i şâyi‘ası pek cüz’î ve kalîl olmağla verese-i kibârın hisseleriyle ma‘an semen 

misliyle âhire bey‘e ve esmân-ı hâsılasını ibn-i sagîr-i mezbûrun nafaka ve levâzım-ı 

zarûriyesine harc ve sarfa vasî-yi mezbûre Ayşe’ye vech-i meşrûh üzre kıbel-i 

şer‘den bey‘e izin virilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min şehri Cemaziyelevvel li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Karaman mahallesinden Ahsenos-zâde Rıza Efendi bin Süreyyâ Efendi 

Demirci Eyyub oğlu Hakkı bin İbrahim 

ve gayrihim 

651/210 

Sicil Numerosu: 164/890 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Medli Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât iden İsmail Efendi-zâde Süleyman Şevki Efendi bin İsmail 

Hakkı Efendi’nin sulbü sagîr oğlu Ali’nin babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden 

mevrûs malını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den mansûbe vasîsi validesi zatı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 
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kesân tarifleriyle mu‘arrefe olan Habibe Hanım ibnetü İbrahim medîne-i mezbûre 

Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm idüb vasîsi olduğum sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mûmâ-

ileyhden mevrûs olub ba-kassâm-ı şer‘iyye Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz 

hisse-i ırsiyyesinden başka asla malı ve akar ve irâdâtı ve hazîneden muhassas maaşı 

olmadığından el-hâletu-hâzihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyaç ile muhtâc olmağla 

Eytâm Sandığında taht-ı istirbâhda bulunan hisse-i ırsiyyesi ve nukûd-ı mevcûdesi 

seksen sekiz bin beş yüz doksan iki guruşun re’s’ül-mâl ve nemâsından olarak 

nafakası içün kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyurulmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında sagîr-i 

mezbûrun ol mikdar hisse-i ırsiyyesine bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye vâzı‘u’l-

yed olduğunu ikrâr ve itiraf idüb îcâb-ı şer‘înin îcâbı murâdımdır didikde vasî-i 

mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârlarıyla mütehakkik olan sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden 

mevrûs Eytâm Sandığı’nda mahfûz nukûd-ı mevcûdesi re’s’ül-mâl ve nemâsından 

olarak kadr-i kifâye idüğü ihbâr olunan şehri üç yüz guruş nafaka farz ve takdîr 

olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve baha ve sâir 

levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istîdâneye ve ‘inde’z-zafer 

babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs nukûd-ı mevcûdesi re’s’ül-mâl ve 

nemâsına rücû‘a vasiye-i mezbûre Habibe Hanım’a kıbel-i şer‘den izin verilmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti 

seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mümeyyiz 

Akmescid Mahallesi’nden Abdullah-zâde Hacı Osmân Efendi ibn Bekir 

Efendi 

Mahalle-i mezkûreden Tâ’ib-zâde Vasıf Efendi ibn Ahmed Efendi 

Medli Mahallesi’nden İsmail Efendi-zâde Ahmed Efendi ibn İsmail Efendi 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/211 

Sicil Numerosu: 164/891 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Davud Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden bundan üç 

sene mukaddem Deyrizor Sancağında bilâ-veled vefât eden Kosti Oğlu Nazaret 

veledi Maydiros veledi Kigorok’un verâseti li-ebeveyn kız karındaşları Maryem ve 

Nikdar(?) bintânı Maydiros ile ibn-i ‘amm-ı lehuma Odik veledi Ohannes’e 

munhasıre olduğu vereseden ibn-i ‘amm-ı lehuma Odik meclis-i şer‘de takrîr ve 

Karahisâr-ı Sâhib Ermeni Kilise Cemaati Reisi tarafından mu‘tâ on Mart bin üç yüz 

otuz beş târîhli bir kıta ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü her biri tebaa-i muşârun-

ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi’nden 

Corcalıoğlu Agob veledi Artin veledi Agob ve İğneci Mahallesi ahâlîsinden 

Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet ve Hacı Nureddin Mahallesi ahâlîsinden Mızrak 

oğlu İsador veledi Agob nam kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ 

olan ihbârâtıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik olmağla bu sûretde mes’ele-

i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye üç sehmden olub sihâm-ı mezbûreden birer 

sehmden cem‘an iki sehmi bintân-ı mezbûrâta ve bir sehmi mukirr-i merkûma isâbet 

eylediği liva Emvâl-i Metrûke Tedkîk Komisyonu riyâsetinden mu‘tâ sekiz Mart bin 

üç yüz otuz beş târîhli bir kıta lüzûm müzekkeresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâmin min şehri Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/212 

Sicil Numerosu: 165/892 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kâhil Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât iden İradi  oğlu Ömer Ağa ibn Ali Ağa’nın ile’l-vefât sâkin olduğu 

menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla meclis-i 

şer‘-i âlî itdiğimde müteveffâ-yı mezbûrun sulbiye-i sagîre kızları Havva ve Fatma 

ve sulbü sagîr oğlu Hamza’nın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını 
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hıfz u sıyânete ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve 

elzem olmağla sigâr-ı mezbûrûnun velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları olmamağla 

emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye 

kadire idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-

tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olan sigâr-ı 

mezbûrûnun vâlideleri olub zâtı kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Hatice bint-i Hacı Süleyman sigâr-ı mezbûrûnun 

vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını 

hıfz u sıyânete ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol 

dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehri 

Cemâziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Başkâtib    Nâ’ib-iKadı        Hazâ-sakk Nâ’ibi 

 

651/213 

Sicil Numerosu: 165/893 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Daireceb Mahallesi sâkinelerinden 

olub zâtı ol babdaki vekâletname cerîdesinde ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Atike bint-i Hacı Osman tarafından zikri âtî husûsâta şâmil 

olmak üzere ba-hüccet-i şer‘iyye vekili medîne-i mezkûre dava vekîllerinden Koç-

zâde Hacı Abdullah Efendi ibn Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i şerif-i enverde medîne-i 

mezkûrenin Gündoğmuş Mahallesi sâkinlerinden Emir oğlu Hacı İbrahim ibn Hacı 

Abdurrahman mahzarında ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm eyledi müvekkilem mezbûre 

müdde‘â-aleyh hâzır-ı mezbûrun zevce-i mutallakası olub beynlerinde zevciyet 

kaime iken mezbûr Hacı İbrahim Ağa’nın feraşından hâsıla ve müvekkilem 

mezbûreden mütevellide olub bi-hakki’l-hidâne müvekkilem mezbûrenin hacr u 

terbiyesinde bulunan sulbiye-i sagîre kızı beş yaşında Emine nafaka ve levazım-ı 

zaruriyyeye eşedd i ihtiyâc ile muhtâce olmağla babası hâzır-ı mezbûr üzerine sagîre-

i mezbûre içün kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka farz u takdîr buyurulmak bi’l-

vekâle matlûbumdur didikde hâzır-ı mezbûr Hacı İbrahim dahi cevabında sagîre-i 

mezbûre Emine kendi feraşından hasıla ve müddeiyye-i müvekkile-i mezbûreden 
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mütevellide sulbiye kızı beş yaşında olduğunu ikrar u itiraf idüb kızı sagîre-i 

mezbûrenin nafakası içün şehri iki yüz elli guruş vermeğe muktedir olduğunu beyân 

ve müddeiyye vekili mümaileyh Hacı Abdullah Efendi sagîre-i mezbûre içün ol 

mikdar guruş nafakaya razı olduğunu bi’l-vekâle ityân ile her biri meblağ-ı mezbûr 

tarafeynin haline nazaran kadr-i ma‘rûf idüğünü beyân eylemekle bâ-terâzû kadr-i 

ma‘rûf idüğü beyân olunan beher şehr iki yüz elli guruş sagîre-i mezbûre Emine’nin 

nafakası içün babası hâzır-ı mezbûr Hacı İbrahim Ağa üzerine kıbel-i şer‘den farz u 

takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr sagîre-i mezbûrenin nafaka ve 

kisve baha ve levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istîdâneye ve 

‘inde’z-zafer babası hâzır-ı mezbûr Hacı İbrahim Ağa üzerine rücua kıbel-i şer‘den 

müddeiyye-i müvekkile-i mezbûre Atike’ye izafeten vekil-i muma-ileyh Hacı 

Abdullah Efendiye izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâdis min Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkatib Kadı 

651/214 

Sicil Numerosu: 166/894 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla Bahşi Mahallesi 

sâkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliye’nin Ermeni milletinden iken bundan akdem 

vefât iden Agakin oğlu Hacı Artin veledi Hacetor’un sulbü sagîr oğulları Kirkor ve 

Hacetor’un babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i 

şer‘den vasî-yi mansûbeleri vâlideleri mahalle-i mezkûre sâkinelerinden olub zâtı 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Perozik veledi 

Artin nam hatun medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde makud meclis-i şer‘-i 

şerîf-i enverde sagîran-ı mezbûranın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

emvaline bi’l-emâne ve hasbe’l-memuriyye husumeti re’y olunan medîne-i mezbûre 

Eytam Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hac Mehmed Efendi mahzarında ver-vech-i âtî 

bi’l-vesâye takrîr-i kelâm eyledi vasileri olduğum sagîran-ı mezbûranın babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs olub Eytâm Sândığında mevcûd ve mahfûz bulunan 

üç bin dokuz yüz otuz dokuz buçuk guruşdan başka asla malları ve akar ve îrâdları ve 

hazîneden muhassas maaşları olmadığından el-hâletu-hâzihi nafaka ve kisveye eşedd 



 391 

i ihtiyâc ile muhtâclar olmalarıyla Eytâm Sândığında taht-ı istirbâhda bulunan 

nukud-ı mevcûdeleri olan üç bin dokuz yüz otuz dokuz buçuk guruşun re’sü’l-mâl ve 

nemâsından olarak nafakaları içün kadr-i ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyurulmak 

bi’l-vesâye matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında 

sagîran-ı mezbûranın ol mikdar nukud-ı mevcûdelerine vâzı‘u’l-yed olduğunu ikrâr 

ve vasiyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhasını te’yîd itmekle vasiyye-i mezbûrenin 

takrîr-i meşrûhu vakıa mutabık ve nefsü’l-emre muvafık olduğu kezalik zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de ala-tariki’ş-şehade 

ihbârlarıyla mütehakkik olan sagîran-ı mezbûranın babaları müteveffâ-yı merkûmdan 

mevrûs Eytâm Sândığında mahfûz nukud-u mevcûdeleri re’sü’l-mâl ve nemâsından 

olarak kadr-i ma‘rûf idüğü ihbâr olunan beherine şehri üç yüz guruşdan cem‘an şehri 

altı yüz guruş nafaka farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîrân-ı 

mezbûrânın beher şehr nafaka ve kisve baha ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc u 

sarfa ve lede’l-hâce istîdâneye ve inde’z-zafer babaları müteveffâ-yı merkûmdan 

mevrûs nukud-ı mevcûdeleri resü’l-mal ve nemalarına rücû‘a vasiyye-i mezbûre 

Perozik’e kıbel-i şer‘den izin verilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrin min şehri Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-

mi’e ve elf 

Şühûdü’l-hâl 

Kadınana Mahallesinden Papaz oğlu Abram veledi Kigorok 

Gül Mahallesinden Oskan oğlu Kigorok veledi Artin 

ve gayrıhim  

Mukayyid Başkatib Kadı 

651/215 

Sicil Numerosu: 166/895 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Çıkrık karyesi ahalisinden iken bundan 

akdem vefât iden Memiş oğlu kerimesi Fatma’nın sadrı sagîr oğlu Mevlüd’ün 

vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden mevrûs ve müntakil malını hıfz u hırâsete ve 

vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasi nasb u ta‘yîni 

ehemm ve elzem olmağla veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı olmamağla emânetle 
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ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesine gelmekle kadir 

idüğü karye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ on Mart bin üç yüz otuz beş 

târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri  muharrer 

kesânın meclis-i şer‘de ale’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümâyân olan sagîr-i mezbûrun min kıbel-i ümm ceddesi olub zâtı zeyl-i vesîkada 

ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Akile bint-i Battal nâm hatun 

sagîr-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdına değin vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden 

mevrûs malını hıfz ve sâ’ir umûr-ı lâzımesini tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî 

nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sabi‘ min şehri Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

             Şuhûdu’l-hal 

Çıkrık karyesinden Türkmen oğlu Hüseyin bin İbrâhîm 

Çavuş oğlu İsmail bin Mehmed 

Hüseyin oğlu Halim Bin Hüseyin   

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/216 

Sicil Numerosu: 167/896 

Burdurlu olub Kangal’da vefât iden Mülâzım Ali Rıza Efendi’nin zevcesi 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’in Zâviye Sultan mahallesinde müste’ciren sâkine iken 

bilâ-veled ve bilâ-vâris vefât iden Saliha Hatun’un kâffe-i terekesi beytülmale aid ve 

raci‘ olmağla müteveffiye-i mezbûrenin terekesi ma‘rifet-i şer‘le ve beytülmal 

me’mûru tarafından mürsel vekîl meclis-i liva ketebesinden sicil kâtibi Bekir Efendi 

ve Eytâm Müdîrü Hasan Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ 

olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur 

fi’l-yevmi’s-sânî min şehri Rebiulûlâ li-seneti sitte ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Havlu(1) Gömlek (1)  Yün ve ip bir mikdâr  Müsta‘mel battaniye  
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56 guruş 63 guruş (1) 171 guruş 

Def‘a havlu  

(2) 100 guruş 

Alt çehârşubu  

(1) 181 guruş 

Bohça 

 (2) 101 guruş 

Fanila kolsuz gömlek  

(3) 220 guruş 

Bir mikdâr tentene  

46 guruş 

Kumaş entari  

(1) 340 guruş  

Siyah kumaş  

(1) 109 guruş 

Müsta‘mel fanila entari (1) 181 
guruş 

Baş entari  

(1) 120 guruş 

El peşkiri  

(5) 91 guruş 

Beyaz entari ma‘a yüz peçesi 
(1) 231 guruş 

Basma parçası ma‘a tentene 67 
guruş 

Siyah entari  

(1) 55 guruş 

Sabun (48 kıyye) [fî 24,10 
guruş ] 369 guruş 

Kibrid deste  

(1) 12 guruş 10 para 

Altun yüzük tek  

(1) 165 guruş 

Küpe  

çift (1) 115 guruş 20 para 

Sandık  

(1) 141 guruş 20 para  

Diki ş makinesı  

(1) 451 guruş 

Yorgan  

(1) 685 guruş 

Döşek  

(1) 815 guruş 

Baş yastığı  

(1) 93 guruş 30 para 

İskarpin  

(1) 66 guruş 

Palto 

 (1) 700 guruş 

Zenne gömleği  

(1) 102 guruş 

El havlusu (3) kırap (2) Yüz 
yazması (1) Çaput (1) 41 guruş 

Çorap çift 

 (1) 40 guruş 

Yüzük  

(1) 49 guruş 

Siyah yaşmak  

(1) 54 guruş 

Münakkaş eteklik  

550 guruş 

Münakkaş entari  

(1) 310 guruş 

Basma entari  

(1) 320 guruş 

Bohça (1) Bir mikdâr kadife el 
sandığı (1) 50 guruş 

Eldiven çift çorap çift (2) Yeşil 
bağ 51 guruş 

Kaşık deste  

(1) 45 guruş 

Palto  

(1) 660 guruş 

Çorap çift (1) Mendil (1) 30 
guruş 

Bir mikdâr zeytin  

46 guruş 

Kumaş top  

(1) 385 guruş 

Önücek (1) Bohça (1)  

192 guruş 

Kahve dirhem  

(370) [fî 353] 328 guruş 

Sim bilezik  

çift (1) 16 guruş 

Simli  kamçı  

(1) 705 guruş 

Sandık (1) makara (1) Boyalı 
sabun (3) 277 guruş 

Odun esmânı olub işçi Salih 
yediyle vürûd iden 900 guruş 

Beşi bir yerde altun  Nakden mağşuşu ve sim lirası Nakden sim-i Mecidiye (6) 120 
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(7) 3500 guruş 43,20 guruş  guruş 

İngiliz altunu  

(1) 490 guruş 

Evrâk-ı nakdiye temdid 

edilmiştir 290 guruş 

Fincan üstü bir mikdâr 

Cuka(?) 43 guruş 

Yekûnü’t-tereke                  15669,10  guruş  

Minhâ el-ihrâcât 

235 guruş         Dellaliye     

35 guruş           Kaydiye 

20,20 guruş     Yol baha ma‘a varaka 

291,30  guruş Resm-i kısmet    

2000 guruş          altun para Zevci Ali Efendi’ye aid olduğu bi’l-muhakeme sabit  

                            olmağla zevci tereke           

500 guruş  Evlâd-ı manevisi Fatıma’ya aid olduğu sabit olmağla li-ecli’l- 

                            muhafaza Eytâm Sandığı’na altun para 

1000 guruş  Bâ-i‘lâm oğlu Mehmed Ali Efendi’ye virilen altun para  

244 guruş   Eşyasını bağlamak içün urgan araba kirası ve hamal ücreti 

Yekûnü’l-ihrâcât                  4326,10 guruş    Sulhü’l-bâkî                        11433guruş 

Sernâme-i defter-kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr on bir 

bin dörtyüz otuz üç guruş fi 11 Teşrînisânî sene 334 târîh ve 164 numerolu makbûz 

mukâbilinde Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-

emâne ve hasbe’l-me’mûriye teslîm ve kabz eylediği tereke kâtibi Ahmed Efendi’nin 

vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi. 

Fi 12 Mart 1335 

651/217 

Sicil Numerosu: 168/897 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından İğneci Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan akdem 

vefât iden Avakyan Heci Ağob Efendi veledi Ovakim’in zevcesi Serpuhi bint-i 

Nikos’un sulbü sagîr oğulları Ovakim ve Emşah’ın babaları ve anaları müteveffiyân-

ı mezbûran Heci Agob ve Serpuhi’den mevrûs ve müntakil bi’l-cümle emvâl ve 
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emlâk ve arazilerinin hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını 

tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîn ehemm ve elzem olmağla 

sagîran-ı mezbûranın velî-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları olmamağla emânetle 

ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye kadir idüğü 

Ermeni kilise cemaatinin on bir Mart bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a mührüyle 

memhûr ilmühaber mündericâtı ile zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın 

meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde ihbâratıyla zâhir ve nümâyân olan Hacı Nureddin 

mahallesi ahâlîsinden ve sagîrân-ı mezbûran Ovakim ve Emşah’ın dayıları Cenap  

oğlu Esteban veledi Bogos babaları ve anaları müteveffiyân-ı mezbûrândan mevrûs 

ve müntakil emvâl ve emlâk ve arazilerini hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şer‘den dahi nasb u ta‘yîn 

olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehri Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e elf 

            Şuhûdu’l-hal 

Gül mahallesinden Börek oğlu Esteban veledi Karabet   

Mecidiye mahallesinden Muratkozyan(?) Artin veledi Serkiz 

ve gayrihim 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/218 

Sicil Numerosu: 168/898 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istima’-ı takrîr ve zabt ile neticeye rabtı içün canib-i şer‘-i şerîf-i enverden 

bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zam olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından 

Nurcu Mahallesinde kâ’in Hacı Halil Ağa-zâde Mustafa Efendi ibn el-Hâc Halil 

Ağa’nın sâkin olduğu menziline varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrrer 

kesân huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde menzil-i mezkûrda muvakkaten 

sâkine olub zâtı hâzırân-ı mezbûran ta‘rîfleriyle mu‘arref Kırkalıoğlu müteveffâ 

Ahmed Ağa zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye Hanım ibnetü Mustafa meclis-i 
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ma‘kûd-ı mezkûrda müteveffâ zevcim Ahmed Ağa’nın babası müteveffâ Bekir 

Ahmed Ağa’dan mevrûs emlâk ve akar ve arazilerini ve eşyasının tefrik ve taksîmle 

gerek leh ve aleyhde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak her nevi deavinin aid 

olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve mehâkim-i nizamiyyenin hukûk ve ticâret ve 

meccânen sulh kısımlarıyla ve meclis-i idare ve belediye ve devâ’ir-i sâ’ire-i 

resmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr 

sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iyye ve kanuniyye ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen 

ve temyizen ve iadeten ve tashihan taleb ve da‘vâ ve muhakeme ve muhaseme ve 

murafaa ve müdafaa ve redd-i cevâba ve ikâme-i şuhûda ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine 

ve tebliğ ve tebelluğa ve keşf ve yemin talebine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve 

hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîne ve azline ve hükm-i vicahi ve gıyabi ve sukut-ı 

da‘vâ talebine ve her nevi evrak ve müstedayat ve levayıh ve müzekkire ve muhtırayı 

tanzim ve imzası tahtında îcâb iden makâmata takdîme ve protesto keşidesine ve 

mehâkimden ve sâ’ir devâ’ir-i resmiyyeden sudur idecek bi’l-cümle ilamat ve 

mukarreratı ahz ile mevki-i icrâya vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve takibe ve hacz 

vaz‘ u fekkine ve emlâk ve arazilerini mahallinde tefrik ve taksîme ve lede’l-hace 

sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve bi’l-cümle makbûzâtını bana irsal u isale ve’l-hâsıl 

kavânîn-i mevzu‘anın bahi itdiği salahiyetlerle kâffe-i de‘avinin son derecesine kadar 

îfâya me’zûn olmak üzere kendi tarafımdan bi’l-isale vasîleri olduğum sagîran-ı 

mezbûrânın taraflarından bi’l-vesâye ga’ib-i ani’l-meclis medîne-i mezkûra da‘va 

vekîllerinden Hoca-zâde Salim Efendi ibn Hacı Rıfat Efendi kabûlüne mevkufan 

vekâlet-i ‘amme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledim 

dimeğin ma-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sadis ‘aşere min 

Cemaziyelevvel li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal 

Mahalle-i mezkûr Çolakçı oğlu Hüseyin Ağa 

Nurcu Mahallesi’nden Hacı Halil Ağa-zâde Mustafa Efendi  

ve gayrihim 
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651/219 

Sicil Numerosu: 169/899 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Mecidiye Mahallesi ahâlîsinden 

iken üç yüz otuz altı senesi Rebiülâhirinin üçüncü günü târîhinde vefât iden 

Sandıkçı-zâde Hacı Bekir Efendi ibn Salih Efendi bin Abdullah’ın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Hacı Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaşı Nesibe 

ve li-ebeveyn er karındaşı gâ’ib-i ani’l-beled Dinar’da bulunan İbrâhîm Efendi’ye 

munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan 

sonra mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye dört sehmden olub sihâm-ı 

mezkûreden bir sehmi zevce-i mezbûre Ayşe’ye ve bir sehmi uht-ı mezbûre 

Nesibe’ye ve iki sehmi ah-ı mezbûr İbrâhîm Efendi’ye isâbet itmekle ga’ib-i mezbûr 

İbrâhîm Efendi’nin vürûduna değin hisse-i ırsiyyesinin ahz u kabza vasî ve kayyum 

nasb u ta‘yîn olunan Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır 

olduğu halde uht-ı mezbûre Nesibe’nin taleb ve iltimâsı ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm edilen 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi yevmi’s-

sâlis min şehri Rebilülâhir li-seneti sitte ve selâsin selâse-mi’e ve elf 

Gülsuyu şişe  

(2) 6,20  guruş  

Oturak mizan  

(1) 600 guruş 

El mizanı (1) Okka (1) 210 
guruş 

Mürekkeb şişe  

(1) 61 guruş 

Gül hatem ve tefarike   

15,20 guruş  

Zeytun dirhem (1) şişe(1) 57 
guruş 

Soda  ma‘a şişe  

(1) 80 guruş 

Şemsiye  

(1) 90 guruş 

Kahve şişesi  

(1) 120 guruş 

Def‘a şemsiye  

(1) 91,20 guruş  

Zeytun yağı şişesi  

(1) 53 guruş 

Kahve (1)  

[dirhem 312] 1279 guruş 

Kahve 100  

[dirhem 550] 584,10 guruş  

Havlu çarşaf yüzü 

75 guruş 

Ada çayı şişe 

 (1) 53 guruş 

Boş şişe  

(2) 20 guruş 

Kantar aded  

(1) 450 guruş 

Boş şişe 

 (2) 100 guruş 

Günlük  ma‘a şişe  

(1) 35 guruş 

Çay  şişe 

 (1) ..... (1) 46 guruş 

Boş şişe 

 (2) 10 guruş 
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Def‘a boş şişe  

(2) 21 guruş 

Def‘a boş şişe  

(3) 40 guruş 

Çinko ma‘a .........  

22 guruş 

Kantar  

(1) 210 guruş 

Zırnık şişe 

 (1) 12 guruş 

Elma yağı bir mikdâr  

7 guruş 

Sünger bir parça  

10 guruş 

Kekik yağı bir parça  

61 guruş 

Kakule yağı bir şişe  

55 guruş 

Anber kabuğu  

51 guruş 

Yar şişe 

 (1) 26 guruş 

Mektub zarfı kutusu 

 (1) 23 guruş 

Safran parçası  

102 guruş 

Sabun (6 kıyye) [dirhem 362] 
659 guruş 

Def‘a sabun (24 kıyye) [fi 133 
guruş 10 para] 3264 guruş 25 
para 

Et sucuk (4 kıyye) [dirhem 175 
fi 77] 342 guruş 30 para 

Çörek otu kebabiye(?) tarçın 
zencefil yenibahar 109 guruş 

Kakule bir parça  

50 guruş 

Karanfil ham dar-ı fülfül  

151 guruş 

Mum kutu  

(1) 57 guruş 

Teneke  

(1) 15 guruş 

Sabun (45 kıyye) [dirhem 100 
fi 127] 5833 guruş 

Canişin  

(2) 41 guruş 

Ada çayı ....... (1) Kaşık (4) 31 
guruş 

Hasırlı şişe  

(1) 52 guruş 

Boya şişe (1) Canişin (1) 
Kalem (5) 35 guruş 

Şişe (1) Kutu (2)  

14 guruş 20 para 

Şişe ma‘a turşu  

25 guruş 

Boş şişe  

(5) 70 guruş 

Panayır şişe  

30 guruş 

Bir mikdâr çay  

120 guruş 

Teneke kutu  

(4) 14 guruş 

Hayame (3) Kutu (4)  

45 guruş 

Şişe (4) Fincan (1) Kutu (4) 26 
,20guruş  

Şişe (2) Teneke (1)  

6 guruş 

Bir parça ........... 

19 guruş 

Tuz (165 kıyye) [dirhem 100 fi 
9] 1487 guruş 

Kil (52 kıyye) 

 [fi 6] 312 guruş 

Kalemcam  

153 guruş 

Keser  

(2) 32 guruş 

Fitil kutu  

22 guruş 

Tunc dirhem  

(3 okka) 125 guruş 

Çörek otu bir mikdâr  

32 guruş 

 

Tunc dirhem  

(2) 150 guruş 

Boş teneke 

 (3) 130 guruş 

Nerdüban  Yapağı (4 kıyye) [dirhem 40 fi Kömür teneke süpürge  
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(1) 21 guruş 46] 188,20 guruş  45 guruş 

Hurde şişe  

(4) 36 guruş 

Teneke ibrik 

 (1) 5 guruş 

Tenbakü(?)  

(5) 3 guruş 

Zarf  

5 guruş 

Enfiye  

 2 guruş 

Tabla mangal 

 (1) 50 guruş 

Gaz sandığı 

 (2) 15 guruş 

Yaskı  

(1) 12 guruş 

Teneke  

(2) 110 guruş 

Hırdavat  ma‘a şişe 

 40 guruş 

Balmumu  

46,30 guruş  

Küfe (1) Makara (1)  

150 guruş 

Huni (1) Kutu (1)  

18 guruş 

Köhne talis çuval  

(2) 20 guruş 

Sulfito şişe  

100 guruş 

Kahve (1 kıyye) [dirhem 255] 
1020 guruş 

Hırda‘vât dükkan  

52 guruş 

Şap bir mikdâr  

22 guruş 

Haşhaş şinik  

125 guruş 

Kürek  

(1) 30 guruş 

Sırık 

 (5) 17 guruş 

Havan 

 (1) 62 guruş 

Yemiş (34 kıyye) [fi 46 guruş 
10 para] 1585 guruş 

Kalbur  

(1) 10 ,10guruş  

Sandalye  

(1) 19 guruş 

Zenbil  

(3) 21,20 guruş  

Sandık 

 (1) 150 guruş 

Kağıt bir parça  

14 guruş 20 para 

Havaneli  

(1) 15 guruş 

Kırık ayna  

(2) 40 guruş 

Ot yastık  

(5) 75 guruş 

Kazgan-ı mer’a (7) [dirhem 50 
fi 222] 1572,20 guruş  

Def‘a yastık  

(5) 61 ,10guruş  

Sofra 

 (1) 50 guruş 

Ot ma‘kad  

(4) 291 guruş 

İki kuplu dığan  

(1) 50 guruş 

Yorgan  

(1) 131 guruş 

Saat 

 (1) 77 guruş 

Kırmızı keçe  

(1) 301 guruş 

Hasırlı şişe  

(2) 256 guruş 

Baş yastık yüzü  

(3) 81 guruş 

Def‘a baş yastık yüzü  

(8) 85 guruş 

Ot yastık  

(14) 427 guruş 

İç memlu şilte  

(2) 69 ,30guruş  

Yorgan 

 (1) 300 guruş 

Sofra  Şilte Şişe (2) Yer sofrası (1)  
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(1) 71 guruş (1) 203 guruş 15 guruş 

Tepsi  

(1) 190 guruş 

Kadayıf tepsisi  

(2) 202 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(2) 380 guruş 

Ağzı kapaklı pilav tabası (1) 
100 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(2) 145 guruş 

Sahan  

(7) 80 guruş 

Çuval 

 (2) 10 guruş 

Kahve tabesi (2) Tabla mangal 
(1) 90 guruş 

Asma lamba  

(1) 76 guruş 

Kase 

 (5) 50 guruş 

Su güğümü  

çift (1) 700 guruş 

Oturak lamba (3) Billur (4) 86 
guruş 

Mendil (1) 15 guruş Hasır(1) 16 ,20guruş  Sandalye (1) 75 guruş 

Kibrit pulu  

10 guruş 

Varaka paresi  

123 ,20guruş  

Tabla soba ma‘a boru  

(1) 200 guruş 

Tahta un sandığı  

(1) 50 guruş 

Tahta sofra  

(1) 20 guruş 

Asma lamba  

(1) 30 guruş 

Hatıl 

 (12) 60 guruş 

Bal 

 (2 kıyye) 120 guruş 

Dinar Na’ibi Hasan Hüsnü 
Efendi’yle nakden 13 guruş 

Zimmetinden Sadreddin Çelebi 
yediyle 168 guruş 

Hâne icarı esmânı olub Tabib Mehmed Efendi yediyle 1200 guruş 

Yekûnu’t-tereke                      30688,15  guruş  

Minhâ el-ihrâcât 

61,25 guruş           Dellaliyye 

21,25  guruş   Kaydiyye 

28 guruş    Yol baha ma‘a varaka 

180 guruş              Resm-i kısmet 

2000 guruş    Dayinlerinden Bosnalı Hacı Muharrem Efendi’nin alacağı olub  

                              netice-i muhakemeye değin tevkif olunan 

13000 guruş     Dayinlerinden zevcesi Ayşe Hanım’ın alacağı olub netice-i  

                               muhakemeye değin tevkif olunan 

997 guruş      Dayinlerinden Hacı Abid-zâde Hacı Osmân Ağa’nın alacağı olub  

                                netice-i muhakemeye değin tevkif edilen 

1050 guruş      Dayinlerinden Musa Hoca zevcesi Zehra’nın alacağı olub netice- 
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                                muhakemeye değin tevkif edilen 

95 guruş      Eşyasını çarşuya nakl içün araba kirası 

2000 guruş       Techiz-i tekfin içün zevcesi Ayşe Hanım ile kız karındaşı  

                                  Nesibe’ye verilen 

1585 guruş       Meclis-i Umumi azasından Hasan Hüsnü Efendi’nin alacağı  

                                  olub verilen 

1840 guruş        Düyun-ı Umumiye Sandık Emini Hacı Ali Efendi’den alacağı  

                                  olub verilen 

102 guruş         Hânesini müzâyedeye vaz‘ içün keşf ve zira olunmak içün  

                                   belediye kalfasına verilen 

142 ,20guruş          Tereke aleyhine sadır olan i‘lamların temyiz masarifi içün 

Yekûnu’l-ihrâcât                                           23655,25  guruş  

Sulhü’l-baki  7032,30  guruş                         Li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 

1758 ,7 guruş  

Hisse-i uht-ı mezbûre Nesibe  

1758,7 guruş 

Hisse-i ah-ı gâ’ib-i mezbûr İbrâhîm 

Efendi    3516 guruş 

Kabil-i taksîm olmayan kesi 

1 guruş 

Sernâme-i defter-i kassâmda muharrer sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yedi bin 

otuz iki guruş otuz paradan zevce-i mezbûre Ayşe Hanım ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan bin yedi yüz elli sekiz guruş yedi parasını ve uht-ı mezbûre kezâlik 

ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan bin yedi yüz elli sekiz guruş yedi parasını her 

biri bi’l-isale ve bi’l-verâse ba-makbûz ahz u kabz itdikleri gibi gâ’ib-i mezbûr 

İbrâhîm Efendi’nin ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan üç bin beş yüz on altı 

guruşu vürûduna değin li-ecli’l-hıfz müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’ye vaz‘ u 

teslîm ol dahi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriyye tesellüm ve kabz eylediği Tereke 

Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Fi 12 Mart 1335 
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651/220 

Sicil Numerosu: 172/900 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’de Gündoğmuş Mahallesi sâkinlerinden olub zâtı 

ol bâbdaki vekâletname cerîdesinde ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Rasime bint-i Mustafa tarafından zikri âtî husûsata sulh ve ibrâya muhal‘a-

i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ine bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl medîne-i mezkûre da‘vâ 

vekîllerinden Emin Efendi-zâde Mehmed Vasıf Efendi ibn el-Hac Rüşdü Efendi 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Kâhil Mahallesi sâkinlerinden 

Emir Himmet oğlu Süleyman bin Mehmed mahzarında ber-vech-i âtî bi’l-vekâle 

takrîr-i kelâm eyledi İşbu hâzır-ı mezbûr Süleyman müvekkilem mezbûrenin yüz 

yirmi beş guruş mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olub beynlerinde hüsn-i 

muaşeret olmadığına binâ’en hâzır-ı mezbûr Süleyman aleyhine işbu mahkeme-i 

şer‘iyyede ikâme etmiş olduğum iki Kanunusani bin üç yüz otuz beş târîh ve bin 

sekiz yüz otuz dörde altı dosya numerolu zabt ve da‘vâda tafsilatı zikr ü beyân 

olunan nafaka ve süknâ ve yirmi bir bin dört yüz altmış guruş kıymetlü eşya 

da‘vâsıyla hâzır-ı mezbûr Süleyman’ın feraşından hâsıle ve müvekkilem mezbûreden 

mütevellid olub bi-hakki’l-hidane hacr ve terbiyesinde bulunan beş buçuk yaşındaki 

sulbiye-i sagîre kızı Zehra’nın nafakasından dolayı masluheye tavassutuyla hâzır-ı 

mezbûr Süleyman ile bi’l-vekâle sulh talib ve ragıb olduğumuz müvekkilem 

mezbûrenin ber-vech-i muharrer mihr-i mü’eccel hakkı olan yüz yirmi beş guruşa 

mukâbil yüz guruş nafaka-i ‘iddet ve maunet-i süknâsı içün dahi bin sekiz yüz guruş 

ber-vech-i muharrer yirmi bir bin dört yüz altmış guruş eşyası müdde‘â-bihâ 

mukâbili olarak dahi beş bin guruş ki cem‘an altı bin dokuz yüz guruş bedel-i 

makbûz mukâbilinde işbu hâzır-ı mezbûr Süleyman ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye 

ile bi’l-vekâle hal‘a talib ve ragıb olduğumuzdan ol vechile müvekkilem mezbûrenin 

ber-vech-i muharrer mihr-i mü’eccel ve nafaka-i ‘iddet ve maunet-i süknâsı ile 

müdde‘âya emvâl ve eşya bedeli olarak hâzır-ı mezbûr Süleyman ile musalaha-i 

sahîha-i şer‘iyye ile sulh ve muhala‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile altı bin dokuz yüz guruş 

bedel-i makbûz mukâbilinde hal‘ oldum didikde hâzır-ı mezbûr Süleyman dahi 

mukirre ve müvekkile-i mezbûre zevce-i menkûha-i medhûlun-bihâsı mezbûre 

Rasime’nin ber-vech-i muharrer mihr-i mü’eccel-i mezkûru içün yüz ve ‘iddet-i 

nafakası ve maunet-i süknâsı içün dahi bin sekiz yüz ve ber-vech-i muharrer yirmi 
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bir bin dört yüz altmış guruş kıymetlü eşya müdde‘â-ileyhâ içün dahi beş bin ki 

cem‘an elli bin dokuz yüz guruş sulh olarak vekîl-i mezbûr Vasıf Efendi huzûr-ı 

şer‘de ref‘ ü teslîm ve sulh-ı mezkûru kabûl ile mukirre müvekkile-i mezbûre 

Rasime’yi bâyinen tatlîk eyledim didikde mukirr vekîl-i mezbûr Vasıf Efendi hâzır-ı 

mezbûr Süleyman’ın hukûk-ı zevcine müte‘allik amme-i de‘avî ve matâlibinden ve 

kâffe-i iman muhâsamâtdan zimmetini ibrâ-yı ‘amm-ı sahîh-i şer‘i ile ibrâ ve iskât 

eyledim didikde ehad-i hümâ yekdiğerin zimmeti ibrâ ve tasdik itmekle hâzır-ı 

mezbûr Süleyman dahi beş buçuk yaşında bulunan sulbiye kızı hâzıra-i mezbûre 

Zehra’nın nafakası içün yevmi on üç buşuk guruş vereceğini beyân ve mukirre 

vekîle-i mezbûre Vasıf Efendi dahi yevmi ol mikdâr guruş nafakaya razı olduğundan 

bi’l-vekâle ityân ve meblağ-ı mezkûr kadr-i ma‘rûf idüğü her biri ifâde ve beyân 

eylemekle tarâzî ve tasâduk-ı tarafeyn ile kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan yevmi on 

üç buçuk guruş sagîre-i mezbûre Zehra’nın nafakası içün babası hâzır-ı mezbûr 

Süleyman üzerine farz u takdîr olunub meblağ-ı mefruz-ı mezkûru beher-yevm 

sagîre-i mezbûre Zehra’nın nafaka ve levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarf ve lede’l-

hace istidaneye ve gıbbe inkıt‘a’u-rağbe hâzır-ı mezbûr Süleyman üzerine rücu‘a 

kıbel-i şer‘den müdde‘iyye-i müvekkile-i mezbûre Rasime’ye izafeten vekîl-i 

mezbûr Vasıf Efendi izin verilmeğin ma-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hadi ve’l-‘ışrin min şehri Cemaziyelevvel li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve 

elf 

Şuhûdü’l-hal 

Kâhil Mahallesi ………. Furkan-zâde Hacı Halil Efendi 

Hacı Eyyub Mahallesi’nden Hamidi-zâde İsmail Hakkı Efendi 

651/221 

Sicil Numerosu: 173/901 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Sinan Paşa Karyesi sâkinlerinden Hacı 

Osmân oğlu İbrâhîm bin Ali’nin sulbü sagîr oğulları Cemil ve Mehmed ve sulbiye-i 

sagîre kızı Fatıma’nın babaları mütevvefâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil 

mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve 

rü’yete kıbel-i şerden bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla emânetle 

ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve umûr-ı vesâyet her vechile uhdesinden gelmeğe 
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kadire idüğü karye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ beş Şubat bin üç yüz 

otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın alâ-tarîki’ş-şehâde meclis-i şerde vâki‘ olan ihbâratı ile zâhir ve 

nümâyân olan sigâr-ı mezbûrûnun teyzeleri olub karye-i mezkûrede sâkine ve zâtı 

zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Kadir oğlu 

Mustafa kerimesi Sıdıka bint-i Mustafa nâm hatun sigâr-ı mezbûrun Cemil ve 

Mehmed ve Fatma’nın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mallarını rüşd ve 

sedâdlarına değin umûrlarını tesviye ve rü’yete kıbel-i şerden vasî nasb u ta‘yîn 

olundukda ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

samin min şehri Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Sinan Paşa Karyesi’nden Kadıoğlu Hacı Mustafa bin Hacı Mehmed 

Karyeden Sinan oğlu Hüseyin Bin Mehmed 

651/222 

Sicil Numerosu: 173/902 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Gül Mahallesi sâkinlerinden iken 

on Kanunusânî bin üç yüz otuz bir târîhinde meskene kasabası civarında vefât iden 

tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden Mimar Yaşban Heci Agob veledi 

Heci Kigorok’un verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Maryem bint-i Karabet ve li-

ebeveyn kız karındaşı Hace Marta ile sulbiye-i kebîre kızı Antran ve li-ebeveyn er 

karındaşı gâ’ibün ani’l-beled Nazaret’e munhasıre ba‘dehu zevce-i mezbûre Maryem 

dahi vefât idüb verâseti sadriye-i kebîre kızı mezbûre Antran ile kendüden 

mukaddem vefât iden li-ebeveyn er karındaşı Gül Heci Agob oğlu Kigorok’un sulbü 

kebîr oğlu Kirkor’a munhasıradar deyü vereseden uht-i lehâ meclis-i şer‘de takrîr ve 

medîne-i mezkûrenin Kubeli Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ bir Mart bin 

üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhunu 

te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her biri tebaa-i Devlet-

i muşârün-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi 

mütemekkinlerinden Corcalı oğlu Agob veledi Artin ve Tekbıçak oğlu Karnik veledi 

Hırabet ve Hacı Murad mahallesi mütemekkinlerinden Toros oğlu Serkiz veledi 
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Toros nâm kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratı ile 

zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsları alâ-tarîki’l-münâsahati’ş-

şer‘iyye kırk sekiz sehmden olub sihâm-i mezkûreden yirmi yedi sehmi bint-i 

mezbûreye ve altı sehmi mukirre-i mezbûreye ve on iki sehmi ah-ı gâ’ib-i mezbûra 

ve üç sehmi ibnü’l-ah-ı lehâya isâbet eylediği liva-yı emvâl-i metrûke tedkik 

komisyonu riyasetinden mu‘tâ yirmi üç Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a 

lüzûm müzekkiresi üzerine işbu hüccet-i şer‘iyye ketb olundu fi’l-yevmi’s-sani 

‘aşere min Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Gül mahallesinden Corcalı oğlu Agob veledi Artin     

Bu dahi Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırabet 

651/223 

Sicil Numerosu: 173/903 

Medîne-i Karahisâr-i Sâhib mahallâtından Hacı Arab Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

mukaddem vefât iden Mimar oğlu Ohannes veledi Kigorok’un verâseti li-ebeveyn er 

karındaşı oğulları Serkiz ve Kigorok ve İsteban ve Avadis bünûn-ı Kalos’a 

munhasıre olduğu vereseden mezbûr İsteban meclis-i şer‘de takrîr ve medîne-i 

mezkûrenin Yukarıpazar Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ üç Şubat bin üç 

yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her biri tebaa-i devlet-i 

muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Hacı Murad 

mahallesi mütemekkinlerinden Çarıkcı oğlu Serkiz ve Badik oğlu Kigorok veledi 

Avadis ve Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden Cenab oğlu İsteban veledi 

Begos nâm kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratıyla 

zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

dört sehmden olub sihâm-ı mezkûreden birer sehmden cem‘an üç sehmi ibnü’l-ah-i 

lehâ mezbûruna ve bir sehmi dahi mukirr-i merkûma isâbet eylediği liva emvâl-i 

metrûke tedkik komisyonu riyasetinden mu‘tâ yirmi iki Şubat bin üç yüz otuz beş 

târîhli bir kıt‘a lüzûm müzekkiresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 
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Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/224 

Sicil Numerosu: 174/904 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âtiyü’l-beyânın ketb ve tahrîr ve 

zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i 

Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Efesultan Karyesi’nde kâ’in Köse Veli’nin müsafir odasına 

varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân huzûruyla meclis-i şer‘-i âlî 

itdiğimde karye-i mezkûre ahâlîsinden iken bundan mukaddem vefât Halaclı oğlu 

Hacı Hüseyin bin Mustafa’nın sulbiye sagîre kızları Havva ve Ümmihani ve sulbü 

sagîr oğlu Halil’in babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarını hıfz u 

sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şerden vasî-

yi mansûbeleri vasîleri karye-i mezkûre sâkinlerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü 

şöhretleri muharrer kesânın ta‘rîfleriyle murefe olan Raziye bint-i Hacı Ali nâm 

hatun meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda sigâr-ı mezbûrunun babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs mallarına bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye vaz‘-ı yedi 

mütehakkik ve kıbel-i şer‘den husumeti re’y olunan medîne-i mezbûre eytâm Müdîri 

Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi mahzarında ber-vech-i âtî bi’l-vesâye 

takrîr-i kelâm eyledi vasîleri olduğum sigâr-ı mezbûrunun babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs olub bâ-kassamı şer‘iye Eytâm Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz 

hisse-i ırsiyyelerinden başka asla malları ve akar ve îrâdları ve hazineden muhassas 

maaşları olmadığından el-hâletü-hâzihi nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâcla muhtâclar 

olmağla Eytâm Sandığı’nda taht-ı istirbâ‘da bulunan hisse-i ırsiyyeleri ve nukûd-ı 

mevcûdeleri olan elli altı bin yedi yüz küsûr guruşun re’sü’l-mal ve nemâsından 

olarak nafakası içün kadr-ı ma‘rûf nafaka farz u takdîr buyrulmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında sigâr-ı 

mezbûrunun ol mikdâr hisse-i ırsiyyelerine bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye 

vâzi‘u’l-yed bulunduğunu ikrâr ve vasiyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhunu te’yîd 

itmekle vasiyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre 

muvâfık olduğu vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkik olan sigâr-ı mezbûrunun 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs Eytâm Sandığı’nda mahfûz ve mevcûd 



 407 

nukûdları re’sü’l-mal ve nemâsından olarak kadr-i ma‘rûf idüğü ihbâr olunan 

beherine şehrî ellişer guruşdan cem‘an şehrî yüz elli guruş nafaka farz u takdîr 

olunub meblağ-ı mefruz-ı mezkûru sigâr-ı mezbûrunun nafaka ve kisve baha ve sâ’ir 

levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidaneye ve inde’z-zafer 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûd-ı mevcûdesi re’s’ül-mâl ve 

nemasından rucû‘a vasiye-i mezbûre Raziye Hatun’a kıbel-i şer‘den izin virilmeğin 

ma-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşere min şehri Rebiulâhire li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Karyeden Kethüda oğlu Hacı Halil 

ve Bektaş oğlu Molla Mehmed 

ve Sarı Veli oğlu Hacı Ali 

Mukayyid     Başkâtib      Kadı Nâ’ibi      Hazâ-sakk  nâ’ibi 

651/225 

Sicil Numerosu: 174/905 (I) 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ve 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Efesultan Karyesi’nde kâ’in Dağlıoğlu Ahmed Bin 

Mustafa’nın ile’l-vefât sâkin olduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesân huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer-i âlî itdiğimde müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbü sagîr oğlu Ali’nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını 

hıfz u sıyânet ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve 

elzem olmağla sagîr-i mezbûrun veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârı olmadığından 

emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye 

kadire idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olan 

sagîr-i mezkûrun anası olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle murefe Ümmü Gülsüm bint-i Hacı Mehmed nâm hatun sagîr-i mezbûrun 

vakt-i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını hıfz ve 

vesâ’ir umûr-ı lâzımesini tesviye ve rü’yete kıbel-i şerden vasî nasb u ta‘yîn 
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olundukda ol dahi vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî 

îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis 

‘aşere min Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal 

Kethüda oğlu Hacı Halil bin Ali 

ve Bektaş oğlu Molla Mehmed Bin Hacı Hasan 

ve Sarı Veli oğlu Hacı Ali Bin Veli 

651/226 

Sicil Numerosu: 175/905 (II) 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ve 

tahrîr ve zabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla 

medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tabi Efesultan karyesinde kâ’in Dağlıoğlu Ahmed bin 

Mustafa’nın ile’l-vefât sâkin olduğu menziline varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer kesânın huzûrlarıyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbü sagîr oğulları İbrâhîm ve Mustafa’nın babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin 

tesviye-i umûrlarını rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem 

olmağla sagîran-ı mezbûranın veli-yi mücbir ve vasî-yi muhtârları olmamağla 

emânetle ma‘rûf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye 

kadir idüğü zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda alâ-tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla mütehakkik olan sagîran-ı mezbûrânın li-

ebeveyn ‘ammileri Halil Bin Mustafa sagîran-ı mezbûrânun babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs mallarını hıfz ve sâ’ir umûr-ı lâzımelerini tesviye ve rü’yete 

kıbel-i şerden dahi nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşere min şehri 

Rebiulâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal 

Karyeden Kethüda oğlu Hacı Halil bin Ali 
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ve Bektaş oğlu Molla Mehmed 

ve Sarı Veli oğlu Hacı Ali 

651/227 

Sicil Numerosu: 175/906 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mustafa Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Sandıkçı-zâde Mehmed Ağa ibn Abdullah 

bin Mustafa’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zehra bint-i Hüseyin ile 

sulbiye-i sagîre kızı Hatice ve li-ebeveyn er karındaşları Ahmed ve Mustafa ve 

Hüseyin Efendilere munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye sekiz 

sehmden olub sihâm-i mezkûreden bir sehmi zevce-i mezbûre Zehra’ya ve dört 

sehmi sagîre-i mezbûre Hadice’ye ve birer sehmden cem‘an üç sehmi Ahmed ve 

Mustafa ve Hüseyin eEendilere isâbet itmekle müteveffâ-yı merkûmun menkûl ve 

gayrı menkûl bi’l-cümle emvâl-i metrûkesi li-ebevyn er karındaşları Mustafa ve 

Hüseyin Efendiler ile bi’l-münâsafa müşterek olduğu mahalle-i mezkûre imamı 

Caylı-zâde Mehmed Efendi İbn Abdullah ve muhtârı Ayşe oğlu Hacı Eyüb Ağa ibn 

Hasan ve Hacı Emin-zâde Nuri Efendi ibn Hasan Efendi ve Kemal-zâde Nuri Efendi 

ibn Hacı Ahmed Efendi nâm kimesnelerin bi’l-ihbâr vâki‘ olan şehâdetleriyle 

tebeyyün ve tahakkuk eylemiş ve hakîkat-ı hal bundan ibaret olduğu lede’ş-şeri’l-

enver nümâyân bulunmuş olmağla sagîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına değin 

tesviye-i umûruna kıbel-i şerden vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlidesi mezbûre 

Zehra’nın taleb ve hidmeti ve ma‘rifet-i şerle ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-

Hac Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-

verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffâ-yı mezbûr ile 

mezbûran Mustafa ve Hüseyin Efendilerin müşterek terekeleridir ki ber-vech-i âtî 

zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’l-‘ışrin min Zilkadeti’ş-şerîfe li-seneti sitte ve selâsin 

ve selâse-mi’e ve elf   

Koyun cildi  

(95) [fi 55] 5225 guruş 

Arı sepeti  

(28) [fi 101] 574 guruş 

kömür  (407 kıyye) [küfe 22 fi 
7,10 guruş] 2925,30 guruş 

Nühas mangal  su güğümü çift  satır  ma‘a şorba tası  
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 (1) 300 guruş (1) 495 guruş  (1) 120 guruş 

nühas kazgan  

(1) 702 guruş 

Def‘a kazgan  

(1) 1205 guruş 

Def‘a nühas Mangal  

(1) 199 guruş 

Kazgan ineği 

(1) 305 guruş 

Köhne yorgan  

(1) 205 guruş 

Def‘a köhne yorgan 

 (1) 26 guruş 

Def‘a köhne yorgan  

(1) 180 guruş 

Def‘a yorgan  

(1) 250 guruş 

Şilte  

(2) 49 guruş 

İç memlu döşek  

(1) 170 guruş 

Hurde döşek  

(1) 35 guruş 

Def‘a iç memlu döşek  

(1) 320 guruş 

Cedid kilim  

(1) 955 guruş 

Kıl palaz  

(1) 505 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 656 guruş 

Cedid zeyli  

(1) 705 guruş 

Kıl palaz  

(1) 900 guruş 

Def‘a kıl palaz  

(1) 678 guruş 

Seccade  

(2) 540 guruş 

Beşik örtüsü  

(1) 500 guruş 

Seccade  

(1) 395 guruş 

Def‘a hurde seccade  

(1) 120 guruş 

Müsta‘mel zeyli  

(1) 820 guruş 

Müsta‘mel kilim  

(1) 1100 guruş 

Şilte (2) yüzü (1)  

260 guruş 

Ot yastık  

(14) 1535 guruş 

Nühas leğen  

(1) 101 guruş  

Bakraç (1) güğüm (1)  

475 guruş  

Def‘a bakraç  

(2) 266 guruş  

Tencere  

(2) 695 guruş  

Def‘a bakraç (1) 151 guruş  Ağzı kapaklı tava (1) 505 guruş  Su tası (1) cezve (1) kuşane (1) 
200 guruş  

Kadayıf tepsisi  

(1) 204 guruş  

Def‘a kadayıf tepsisi  

(1) 375 guruş  

Leğen  

(1) 250 guruş  

Çinko kuşane  

(2) 141 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(1) 805 guruş 

Ağzı kapaklı kuşane  

(1) 500 guruş 

Def‘a ağzı kapaklı kuşane (1) 
390 guruş 

Def‘a ağzı kapaklı kuşane (1) 
312 guruş  

Sagîr bakraç (1) yedek  

(1) 401 guruş 

Sagîr tebsi  

(1) 165 guruş 

Sahan (2) kuplu tas  

(1) 169 guruş 

Ocak güğümü  

(1) 85 guruş 

Şorba tası  Sahan  Mertebani (2) kublu tas (1) 71 
guruş 
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(1) 199 guruş  (4) 251 guruş 

Sahan  

(5) 359 guruş 

Def‘a sahan  

(5) 465 guruş 

Mertebani  

(3) 167 guruş 

Ağzı kabaklı sahan (1)  dığan 
(1) 101 guruş 

İlisdir  

(1) 301 guruş 

Sahan (1) hamam tası (1) dığan 
(1) 401 guruş 

Ağzı kabaklı kuşane  

(1) 201 guruş 

dığan (2) dığan (1) ilisdir 

 (1) kapak (3) 115 guruş  

Çinko kapak  

(10) 112 guruş 

Sahan  

(2) 131 guruş 

Çinko sahan  

(6) 111 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 400 guruş 

Sarnıç   

(1) 704 guruş  

Kadayıf tebsisi  

(1) 173 guruş 

Tepsi  

(1) 100 guruş 

Def‘a tebsi  

(1) 267 guruş 

Hızma tebsi (1) sahan (1) 112 
guruş 

Def‘a tebsi  

(1) 405 guruş 

Kebîr tebsi  

(1) 620 guruş 

Hurde tebsi  

(1) 150 guruş  

Ocak güğümü  

(1) 506 guruş 

Kahve değirmeni  

(1) 200 guruş 

Çinko kuşane (1) ma‘a 

 sefer tası (1) 183 guruş 

Şişe (1) havan (1)  

106 guruş 

Mizan  ma‘a dalkıç  

(1) 123 guruş 

Müsta‘mel çuval  

(2) 320 guruş 

Talis çuval  

(3) 306 guruş 

İç memlu yasdık (2) ot 

 yasdık (2) 210 guruş    

Talis çuval  

(2) 150 guruş 

Hınta kil-i asitani  

(17) [fi 550] 9625 guruş 

Haşhaş kil-i asitani (11) 

 [fi 1051] 12086,20 guruş  

Def‘a haşhaş kil-i Asitani 

(23)[fi1051]24698,20guruş  

Hınta kil-i asitani  

(35) [fi 550] 19525 guruş 

Eksen  aded  

(70) [fi 72] 5740 guruş 

Hızar tahta  

(33) [fi 82] 4640 guruş 

Tahta kurma anbar  

(4) 2050 guruş 

Dakik (kıyye 181)  

[fi 15] 2715 guruş 

Def‘a dakik  (kıyye 67)  

[fi 15] 1005 guruş 

Def‘a dakik (kıyye 48) 

 [fi 15] 720 guruş 

Burcak kil-i Asitani  

(6) 600 guruş 

Def‘a burcak kile  

(4) 400 guruş 

Dülger edevatı   

200 guruş  

Döşeme aded  

(130) 2600 guruş 

Sırık aded  

(39)200 guruş  

Ocak güğümü  

(1)121 guruş 

Yekûnu’t-tereke Minha el-ihrâcât  
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129699,30 guruş 

                                          Dellaliye ve yol ve  

    2919,20 guruş               hamaliye ve dükkan 

                                          kirası 

126780,10 guruş       

   84520,6 guruş             Şeriklerin hisseleri 

   42260,4 guruş 

Beyanı  

42260,3 guruş  Mustafa hissesi 

42260,3 guruş  Hüseyin hissesi 

84520,6 guruş  

2594 guruş      Dellaliye 

126,30 guruş      kaydiyye 

75 ,20guruş              yol baha maa varaka 

1056,20  guruş          resm-i kısmet 

100 guruş       eşyanın çarşıya nakli  

                                 içün araba kirası  

150 guruş                  hammaliye ve dükkan  

       kirası 

Yekûnu’l-ihrâcât      1183,10 guruş  

Sulhu’l-bâkî            41076,10 guruş               li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbure Zehra  

5134,24 guruş  

Hisse-i bint-i sagire Hatice  

20538 ,17 guruş  

Hisse-i ah-i mezbur Mustafa 

5134,24  guruş  

Hisse-i ah-i mezbur Ahmed 

5134,24  guruş  

Hisse-i ah-i mezbur Hüseyin Efendi 

5134 ,24 guruş  

 

Sernâme-i defter-i kassâmda sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr kırk bir bin yetmiş 

altı guruş on paradan zevce-i mezbûre Zehra ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan 

beş bin yüz otuz dört guruş yirmi dört parasını ve mezbûr Molla Hüseyin ber-mûcib-i 

bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan beş bin yüz otuz dört guruş yirmi parasını ve mezbûr Molla 

Mustafa dahi ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan beş bin yüz otuz dört guruş yirmi 

dört parasını ve mezbûr Molla Ahmed dahi ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan beş 

bin yüz otuz dört guruş yirmi dört paralarını bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz ahz u 

kabz itdikleri gibi sagîre-i mezbûre Hatice’nin ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan 

yirmi bin beşyüz otuz sekiz guruş on yedi parası li ecli’l-irbâ‘ müdîr-i mûmâ-ileyh 

Hasan Efendi’ye teslîm ol dahi sandık-ı mezkûrdan kat‘ idilen 29 Temmuz sene 334 

târîh ve seksen sekiz numerolu makbûz mûcibince bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye 

tesellüm ve kabz itmiş olduğu Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı 

üzerine işbu mahalle şerh verildi 

Mukayyid Başkâtib Kadı 
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651/228 

Sicil Numerosu: 177/907 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Onatlı oğlu Osmân bin Ali bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife Bint-i Yusuf ile sulbiye-i 

sagîre kızı Şerîfe ve sulbü sagîr oğulları Mehmed ve Yusuf’a munhasıre olduğu bi’l-

ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsları 

bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye kırk sehmden olub sihâm-i mezkûrdan beş sehmi 

zevce-i mezbûre Hanife’ye ve yedi sehmi bint-i sagîre-i mezbûre Şerîfe’ye ve on dört 

sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi ibnan-ı mezbûran Mehmed ve Yusuf’a isâbet 

itmekle sigâr-ı mezbûrûn Şerîfe ve Mehmed ve Yusuf’un vakt-i rüşd ve sedâdlarına 

değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlideleri 

mezbûre Hanife’nin taleb ve iltimâsı ve ma‘rifet-ı şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan 

Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşere 

min Saferi’l-Hayr li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Hurde döşek (1) Yorgan (1) 
Yastık (1) 200 guruş 

Kazgan eniği  

(1) 500 guruş 

Kertikli sahan  

(2) 300 guruş 

Tek araba ma‘a esb takım 
25000 guruş 

  

Yekûnü’t-tereke 

  25730 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

20170 ,20 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

5559,20 guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

386 guruş    Dellaliyye 

76 guruş                 Kaydiyye 

25,20 guruş   Yol baha ma‘a varaka 

633 guruş   Resm-i kısmet 

19050 guruş   Meclis-i İdarenin kararıyla hânesine  

                               sarf olunan 

Hisse-i zevce-i mezbûre Hanife 

694,37 guruş  

Hisse-i bint-i mezbûre Şerîfe 

972,36 guruş  

Hisse-i ibni sagîr-i mezbûr Mehmed 

1945,32 guruş  

Hisse-i ibni sagîr-i mezbûr Yusuf 

1945,32  guruş  
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Sernâme-i defterde murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr beş bin beş yüz 

elli guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Hanife ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi 

olan altı yüz doksan dört guruş otuz yedi parasını bi’l-isâle ve bi’l-verâse bâ-makbûz 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz idüb sigâr-ı mezbûrun Şerîfe ve Mehmed ve 

Yusuf’un ber-mûcib-i bâlâ ırsiyyeleri olan cem‘an dört bin sekiz yüz altmış dört 

guruş yirmi paraları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ ve teslîm ve 

müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye tesellüm ve 

kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin inhâsı üzerine işbu mahalle şerh 

verildi  

651/229 

Sicil Numerosu: 178/908 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Kâhil Mahallesi sâkinlerinden olub 

zâtı ol bâbdaki vekâletname cerîdesinde ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Emir Himmet oğlu kerimesi Emine tarafından zikri âtî husûsa şâmil olmak 

üzre bâ-hüccet-i şer‘iye vekîli medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Koç-zâde 

Abdullah Efendi ibn Mehmed Ağa medîne-i mezkûrenin Hacı Eyüb Mahallesi 

sâkinlerinden Berber Ahmed Usta oğlu Kunduracı Halil bin Ahmed tarafından 

kezâlik zikri câli husûsata şâmil olmak üzre bâ-hüccet-i şer‘iye vekîli medîne-i 

mezkûre da‘vâ vekîllerinden Turunc-zâde İsmail İhsan Bey ibn Osmân Bey 

mahzarında ber-vech-i âtî da‘vâ ve takrîr-i kelâm eyledi Müvekkilem mezbûre 

Emine ile müdde‘â-aleyh müvekkil-i mezbûr Halil’in beynlerinde zevciyet kâ’ime 

iken mezbûr Halil’in feraşından hâsıla ve müvekkilem mezbûrdan mütevellide olub 

bi-hakki’l-hidâne müvekkilem mezbûrenin hacr ve terbiyesinde bulunan sulbiye-i 

sagîre kızı Şükriye’nin nafakası içün mukaddemâ babası müdde‘â-aleyh müvekkil-i 

mezbûr üzerine on iki Saferü’l-Hayr bin üç yüz otuz altı târîhli ve dörtyüz kırk yedi 

numerolu hüccet-i şer‘iye mûcibince şehri yüz guruş nafaka kıbel-i şer‘den farz u 

takdîr buyrulmuş ve meblağ-ı mezbûru muntazaman daire-i icrâda istîfâ idegelmekde 

bulunmuş ise de meblağ-ı mezbûr ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla sagîre-i 

mezbûre nafakasına kîfâyet itmemekde olduğundan meblağ-ı mezkûrun tezyîden 

kadr-i ma‘rûfa iblağ ve ol vechile farz u takdîr buyurulması bi’l-vekâle matlûbumdur 

didi lede’s-su’âl vekîl-i mûmâ-ileyh İsmail Bey dahi cevâbında müvekkilim 
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mezbûrun sulbiye-i sagîre-i mezbûre Şükriye henüz hal-i sabâvetde ve bir yaşında 

bulunduğuna binâ’en mukaddemâ mukaddem olan meblağ nafakasına kâfî olmağla 

da‘vâ-yı mezkûrenin reddini bi’l-vekâle taleb ve müdde‘iye vekîli mûmâ-ileyh Hacı 

Abdullah Efendi dahi tekrar iddiasında müvekkilem mezbûrenin sadriye sagîre kızı 

mezbûre Şükriye bir buçuk yaşında olub nafaka-i mukaddere-i mezkûre me’kûlât ve 

melbûsâtına gayrı kâfî olmağla ol vechile tezyîden kadr-i ma‘rûf meblağın farz u 

takdîr buyrulmak matlûbumdur didikde vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Abdullah Efendi 

beyâna havâle olundukda medîne-i mezkûrenin Cami‘-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden 

Kasab Bahri oğlu Halil İbrâhîm bin Bahri bin Halil ile Hacı Nuh Mahallesi 

sâkinlerinden Taban oğlu Kadir Usta bin Hasan bin Hacı Mehmed nâm kimesneleri li 

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e ihzâr ve ikâme idüb tarafeyn muvâcehesinde her biri 

münferiden istişhâd olundukda Karahisâr-ı Sâhib’de Hacı Eyüb Mahallesi 

ahâlîsinden Berber Ahmed Usta oğlu Halil bin Ahmed sulbiye-i sagîre kızı bir buçuk 

yaşında bulunan Şükriye içün yevmi on beş guruş virmeye muktedir bulunduğuna ve 

sagîre-yi mezbûre Şükriye dahi ahvâl-i hâzıra ve galâ-yı es‘âr dolayısıyla meblağ-ı 

mezbûr ile yevmi ancak idare-i ta‘ayyüş idebileceğine ve meblağ-ı mezkûr tarafeynin 

haline nazaran kadr-i ma‘rûf idüğüne şâhidiz şehâdet dahi ideriz deyu her biri bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer‘î müttefikü’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 

eylemeleriyle müdde‘â-aleyh vekîl-i mûmâ-ileyh İsmail Bey mahkeme-i şer‘iyeyi 

terk iderek gaybûbet eylemekle şâhidân-ı mezbûran usûl-i mevzû‘asına tatbikan 

mezbûr Halil İbrâhîm evvela mensûb olduğu mezkûr Cami‘-i Kebîr Mahallesi imamı 

Hacı Halil oğlu Niyazi Efendi İbn Hacı Halil Efendi ve muhtârı Çıracı oğlu İsmail 

bin Ali’den ve diğer şâhid-i mezbûr Kadir Usta Efendi kezâlik mensûb olduğu 

mezkûr Hacı Nuh Mahallesi imamı Hasan Şükrü Efendi ibn Hacı Ahmed ve muhtârı 

Hacı Mehmed bin Hacı Bekir nâm kimesnelere bâ-varaka-i mestûre sırren ve 

ba‘dehu şâhidân-ı mezbûrandan mezbûr Halil İbrâhîm yine mensûb olduğu mezkûr 

Cami‘-i Kebîr Mahallesi ahâlîsinden Susamcı oğlu Ahmed bin Hasan ve Çotur oğlu 

Bekir bin Ahmed’den ve diğer şâhid-i mezbûr Kadir Usta dahi kezâlik mensûb 

olduğu mezkûr Hacı Nuh Mahallesi ahâlîsinden Aşçı-zâde Ahmed Efendi İbn 

Mehmed ve Külhancı-zâde Bekir Efendi ibn Ali nâm kimesnelerden müdde‘iyye 

vekîli hâzır olduğu halde şâhidân-ı mezbûran bi’l-muvâcehe ‘alenen lede’t-tezkiye 

‘adl u makbulü’ş-şehâde idüğü iş‘ar ve ihbâr olunmağın mûcibince kadr-i ma‘rûf 
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idüğü beyân olunan nafaka-i mukaddere şehrî guruşa üç yüz elli guruş zam ve ilavesi 

sûretiyle tezyîden şehrî dört yüz elli guruş sagîre-i mezbûre Şükriye’nin nafakası 

içün babası müdde‘â-aleyh müvekkil-i mezbûr Halil üzerine farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru beher şehr sagîre-i mezbûre Şükriye’nin nafaka ve 

levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve ‘inde’z-zafer sagîre-i 

mezbûrenin babası müdde‘â-aleyh müvekkil-i mezbûre Halil üzerine rücû‘a kıbel-i 

şerden müdde‘iyye müvekkile-i mezbûre Emine’ye izâfeten vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı 

Abdullah Efendi’ye izin virilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hamis ‘aşere min Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

651/230 

Sicil Numerosu: 179/909 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Ayasini Karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Kacaroğlu Ali bin Hasan’ın sulbiye-i sagîre kızları Ayşe ve 

Hasibe ve sulbü sagîr oğlu Gazi’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vasî-i mansûbeleri anaları olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Satı Hatun ibnetü Hüseyin meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

sigâr-ı mezbûrûn Ayşe ve Hasibe ve Gazi’nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil nukûduna hasbe’l-me’mûriye vaz‘-ı yed iden ve kıbel-i şer‘den 

husumeti re’y olunan medîne-i mezkûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn Hacı 

Mehmed Efendi muvâcehesinde vasî-yi mezbûre Satı Hatun ber-vech-i âtî da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm eyledi sigâr-ı mezbûrun Ayşe ve Hasibe ve Gazi’den her biri hacr ve 

taht-ı terbiyemde iseler de sigâr-ı mezbûrunun li-ecli’l-irbâ‘ Eytâm Sandığı’nda 

mevcûd yirmi dört bin yedi yüz yetmiş üç guruşdan ma‘adâ malları ve bir cihetden 

muhassas maaşları olmadığından sigâr-ı mezbûrun nafaka ve kisvesine Eytâm 

Sandığı’nda mevcûd nukûdundan kadr-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr olunması bi’l-

vesâye taleb iderim didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi vasî-i mezbûre 

Satı Hatun’un iddiası vechile sigâr-ı mezbûrunun babaları müteveffâ-yı mezbûr Ali 

Ağa’dan mevrûs ol mikdâr guruş nukûduna bi’l-emâne vaz‘-ı yedini ikrâr u itiraf 

idüb husûs-ı mezkûr hakkında îcâb-ı şer‘înin icrâsını taleb iderim dimekle vasî-i 

mezbûrenin iddiası ehl-i hibreye havâle olundukda karye-i mezkûre ahâlîsinden 

Türkmen oğlu Hasan bin Halil ve Madi oğlu Mehmed Bin Mehmed nâm 
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kimesnelerden her biri meclis-i şer‘e hâzıran olub ayruca ayruca istişhâd 

olunduklarında sigâr-ı mezbûrûn Ayşe ve Hasibe ve Gazi’nin anaları ve vasî-i 

mansûbeleri Satı Hatun nezdinde olub sigâr-ı mezbûrûnun Eytâm Sandığı’nda 

mevcûd nukûdundan başka mallarını ve bir cihetden muhassas maaşları olmayub 

ancak sandık-ı mezkûrda mevcûd nukûda munhasıre bulunduğuna ve ahvâl-i hâzıra 

ve gâlâ-yı es‘âr dolayısıyla sigâr-ı mezbûrûn Ayşe ve Hasibe ve Gazi’nin beher şehr 

ancak yüzer guruşdan şehri üç yüz guruş ile ta‘ayyüş ve telebbüs idebileceklerinden 

ve meblağ-ı mezbûr kadr-i ma‘rûf idüğü makâm-ı şehâdetde ihbâr eyleriz 

didiklerinde mezkûr erbâb-ı vukûfun makâm-ı şehâdetde vukû‘ bulan ifâdeleri 

vechile kadr-i ma‘rûf idüğü beyân olunan meblağ-ı mezkûr üç yüz guruş beher şehr 

sigâr-ı mezbûrûnun nafakaları içün farz u takdîr olunub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru 

beher şehr Eytâm Sandığı’ndan ahz ile sigâr-ı mezbûrunun nafaka ve kisve 

bahalarına harz u sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve inde’z-zafer sigâr-ı mezbûrûn 

Ayşe ve Hasibe ve Gazi’nin nukûd-ı mevcûdelerine müracaata vasî-i mezbûre Satı 

Hatun’a izin virilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşere 

min şehri Rebiulevvel li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Ayasini Karyesi’nden Türkmen oğlu Hasan bin Halil 

Madi oğlu Mehmed bin Mehmed 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/231 

Sicil Numerosu : 179/910 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib kurâsından Eğret Karyesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Çakal oğlu İbrâhîm bin Yahya Bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe Bint-i İbrâhîm ile zevce-i mezbûreden mütevellid 

sulbü sagîr oğulları İbrâhîm ve Mehmed ve kendüden mukaddem vefât iden zevcesi 

Hafize bint-i Ömer’den mütevellid sulbiye-i kebîre kızları Şerîfe ve Atike ve sulbü 

kebîr oğulları gâ’ibün ani’l-beled silah altında bulunan İsmail ve Cemal ve Ömer’e 

ve sulbü kebîr oğlu Mustafa ve mezbûre Ayşe’nin batnında mütebeyyinü’l-halk 

hamle munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı ‘inde’ş-şer’i’l-enver zâhir ve muhakkak 
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oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye yüz yirmi sekiz 

sehmden olub sihâm-i mezkûreden altı sehmi zevce-i mezbûre Ayşe’ye ve yedişer 

sehmden cem‘an on dört sehmi bintan-ı mezbûretân Atike ve Şerîfe’ye ve on dörder 

sehmden cem‘an doksan sekiz sehmi bünûn-ı mezbûrun İbrâhîm ve Mehmed ve 

İsmail ve Ömer ……..….  değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den vasî nasb u 

ta‘yîn olunan vâlideleri mezbûr Ayşe ve bintân mezbûretân Şerîfe ve Atike ibn-i 

merkûm Mustafa’nın bi’l-isâle ve bi’l-verâse ve bi’l-vesâye taleb ve iltimâsları ve 

ma‘rifet-i şer‘le ve Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn el-Hâc Mehmed Efendi hâzır 

olduğu halde tahrîr ve bi’l-müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm idilen müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü 

beyân olunur fi’l-yevmi’s-sadis ‘aşere min Şabani’l-Mu‘azzam li-seneti sitte ve 

selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Sahan (4) Nebleki (1) Pus (2) 
İlisdir (1) Müsta‘mel çuval (1) 
Seccade (1) 300 guruş 

Kancık sıpa 

(1) 1000 guruş 

Anbar(1)Göz(1)Sofra(1)Dört 
kuplu tekne(1Def‘a tekne bulgur 
çuvalı(1)Sofra (1) 310 guruş  

İki çift hayvandan altı 
sehmden iki sehmi 11666 
guruş 

Ana koyun re’s  

(5)[fî 1300] 6500 guruş 

Tabla yeni (1) dığan (1) Ağzı 
kapaklı kuşane  çinko leğen 110 
guruş 

İç memlû şilte (2) Müsta‘mel 
kilim (1) 400 guruş 

İki çift öküzden altı sehmden 
bir sehmi 5833 guruş 

Nebleki (1) Kuşane (1) Oturak (2) 
60 guruş 

Tencere (1) güğüm (1) Leğen 
(1) 300 guruş 

Koyun re’s  

(2) [fi 1300] 2600 guruş 

Def‘a koyun re’s  

(2) 2600 guruş 

Kazgan (1) Tırpan (1) 1060 
guruş 

İki çift öküzden altı sehmden 
iki sehmi 11666 guruş 

Buzağılı beyaz inek (1) 3500 
guruş 

Yanı taylı doru kısrak  

(1) 6000 guruş 

İki yaşlı doru güre  

(1) 4500 guruş 

Al dorusu dört yaşında güre(1) 
10000 guruş 

Koç 

 (2) 2840 guruş 

Erkek tay 

 (1) 5000 guruş 

İki yaşlı kara tosun  

(1) 3000 guruş 

Oğlaklı keçi re’s  

(15) [fi 950] 14950 guruş 

Seyis re’s  

(4) [fi 700] 2800 guruş 

Teke  

(3) [fi 700] 2100 

Kancık camış  

(5) [fi 600] 3000 guruş 

Erkek camış  

(7) [fi 500] 4200 guruş 

Anbarda üçte bir sehmi  

500 guruş 

Anbarda üçte bir sehmi 500 
guruş 

Anbarda üçte bir sehmi 500 
guruş 

Kancık şişek re’s  

(13) [fi 700] 9200 guruş 
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Erkek şişek  

(5) [fi 900] 4500 guruş 

Kuzulu koyun re’s  

(22) 34080 guruş 

Koç (2) [fi 1420] Tiftik (19) 
[dirhem 12 fi 76] 1444 guruş 

Yapağı (7 kıyye) [13 dirhem] 358 guruş İç memlû döşek (1) Yorgan (1) 200 guruş 

Yekûnü’t-tereke 

  156877guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

9374guruş  

Sulhu’l-bâkî 

147503guruş 

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

3137,20 guruş       Dellaliyye 

455,20 guruş       Kaydiyye 

90,30 guruş       Yol baha ma‘a varaka 

3793 guruş          Resm-i kısmet 

1097 guruş         Ağnâm rüsumu olub makbûz ba- 

                                    makbûz tahsildarına verilen 

800 guruş         bâ-takrir-i kâdı araba kirası ve 

                                    masarif-i zaruriyye 

Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 

18437 ,35 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr İbrâhîm 

16133 ,5 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mehmed 

16133,5 guruş 

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr İsmail 

16133 ,5guruş  

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr Cemal 

16133,5 guruş  

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr Ömer 

16133 ,5 guruş  

Hisse-i ibn-i mezbûr Mustafa 

16133,5  guruş  

Hisse-i haml-i mevkuf 

16133,5  guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Atike 

8066,22  guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Şerîfe 

8066,22  guruş  

Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezbûr yüz 

kırk yedi bin beş yüz üç guruşdan zevce-i mezbûre Ayşe ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan sekiz bin dört yüz otuz yedi guruş otuz beş parasını ve ibn-i mezbûr 

Mustafa ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan on altı bin yüz otuz üç guruş beş 

parasını ve bint-i mezbûre Atike ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan sekiz bin 

altmış altı guruş yirmi iki parasını ve mezbûre Şerîfe ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan sekiz bin altmış altı guruş yirmi iki parasını her biri bi’l-isâle ve bi’l-

vesâye bâ-makbûz ahz u kabz itdikleri gibi sagîran-ı mezbûran İbrâhîm ve Mehmed 

ile gâ’ibûn-ı mezbûrun İsmail ve Cemal ve Ömer ve hamlin hisse-i ırsiyyeleri olan 

cem‘an doksan altı bin yedi yüz doksan sekiz guruş otuz paraları li ecli’l-irbâ‘ ve’l-

hıfz Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîm müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi bi’l-emâne ve 
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hasbe’l-me’mûriye 4 Kanunuevvel sene 334 târîh 177 numerolu makbûz 

mukâbilinde tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed Efendi’nin vâki‘ olan 

inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi. 

651/232 

Sicil Numerosu: 181/911 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘iye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istimâ‘-ı takrîr ve zabtı ve neticeye rabtı zımnında canib-i şer‘-i şerîf-i 

enverden bi’l-iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesinde kâ’in Molla-zâde müteveffâ Hacı Rüşdi 

Bey’in veresesinin sâkin bulunduğu menzile varub zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri 

muharrer müslimîn huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer‘-i âlî itdiğimde mahalle-i mezkûre 

sâkinlerinden iken bundan mukaddem vefât iden Molla-zâde Hacı Rüşdi Bey ibn el-

Hâc Nuri Paşa’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb Hanım ibnetü 

Osmân Efendi ile sulbiye-i kebîre kızları Fahriye ve Huriye Hanımlar ve sulbiye-i 

sagîre kızları Naciye ve sulbü kebîr oğlu Nazif Bey ile sulbü sagîr oğulları Cemal ve 

Danyal Beylere munhasıre olduğu bi’l-ihbâr-ı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye yetmiş iki sehmden 

olub sihâm-i mezbûreden dokuz sehmi zevce-i mezbûre Zeyneb Hanım’a ve yedişer 

sehmden cem‘an yirmi bir sehmi benât-ı mezbûrât Fahriye ve Huriye ve Naciye 

Hanımlara ve on dörder sehmden cem‘an kırk iki sehmi bünûn-ı mezbûrûn Nazif ve 

Cemal ve Danyal Beylere isâbet itmekle vereseden ibnân-ı sagîrân-ı mezbûrân 

Cemal ve Danyal Beylerin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den ba-hüccet-i şer‘iyye 

vasî-yi mansûbeleri anaları olub menzil-i mezkûrede mukîme ve zâtı müslimîn-i 

mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe zevce-i mezbûre Zeyneb Hanım ibnetü el-

mezbûr Osmân Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ber-vech-i âtî bi’l-vesâye takrîr-i 

kelâm eyledi Mûresimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Rüşdi Bey ibn el-Hâc Nuri 

Paşa’nın hayatında ilâ-vefât malı ve mülkü olub ba‘de-vefâtihi verese-i muharrere-i 

mezkûresine mevrûs ve müntakil Karahisâr-ı Sâhib’de sâlifü’z-zikr Zaviye Sultan 

mahallesinde kâ’in yemini Molla-zâde Hacı Ali Paşa yesârı Molla-zâde Süreyyâ ve 

Turunc-zâde İsmail Beyler ile muşârun-ileyh Hacı Ali Paşa menzilleri arkası Ermeni 

Tatlı oğlu Agob ve Kunduracı Murad oğlu Arakil hâneleri cebhesi Molla-zâde Sadık 



 421 

Bey menzili ve tarîk ile mahdûd sarf-ı mülk bir bâb menzil-i müşrif-i harâb ve mâ’il-

i inhidâm u turâb olub ta‘mîr ve termîmine veresenin olmamasından tamir 

idilemeyüb verese beyninde ifrâz u taksîmi dahi ol bâbda rapor mündericâtı vechile 

kâbil olmamasından ve müştereken tasarrufları dahi hiçbir vechile menfa‘at-i maksûd 

hâsıl olamadığından vergi-yi senevîsi terâküm itmekde olub veresenin içlerinde 

yetim bulunması dolayısıyla hisselerinde hiçbir sûretle intifâ‘ mümkin olmadığı 

cihetle verese-i sigârın hisseleri pek cüz’î ve kalîl olmasına binâ’en verese-i kibârdan 

benim hisse-i ırsiyyem ile ma‘an verese-i sigârın hisseleri âhire bey‘ ü füruht 

idilmeyüb alâ-hâlihi-ibkâ idildiği takdîrde mazarratdan başka hiçbir menfaat temin 

itmeyüb eytâm hakkında zarar-ı küllî olacağından binâ’en-aleyh sagîran-ı mezbûran 

Cemal ve Danyal Beylerin hisse-i ırsiyyeleri benim hisse-i ırsiyyem ile ma‘an bi’l-

müzâyede bey‘ ü füruht edilmek ve esmân-ı hâsılaları ile ibnâna atiyen iskânlarına 

mahsûs bir bâb menzil semen-i misliyle iştira ve teferru‘ itmek üzre şimdilik esmân-ı 

hâsılaları li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîmi sagîran-ı 

mezbûran haklarında her vechile enfa‘a ve evlâ olmağla vech-i meşrûh üzre bana 

bey‘e izin virilmek bi’l-vesâye matlûbumdur deye takrîr-i meşrûhu vakı‘a mutâbık 

ve nefsü’l-emre muvâfık idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ 

yirmi dokuz Kanunusani bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtı 

ve zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda 

alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratı ile lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân 

olmağın sagîran-ı mezbûran Cemal ve Danyal Beylerin ber-vech-i muharrer menzil-i 

mahdud-ı mezkûrdaki pek cüz’î ve kalîl olan hisse-i ırsiyyeleri verese-i kibârdan 

anaları ve vasîleri mukirre-i mezbûre Zeyneb Hanım hissesiyle ma‘an bi’l-müzâyede 

ve gıbbe inkıtâ‘u’r-rağbe takarrur idecek semen misliyle âhire bey‘ ü ferağa ve 

esmânı hâsılaları ile ilerüde ayruca eytâm namına imkanlarına ……..…. şimdilik 

esmân-ı hâsılalarını li-ecli’l-irbâ‘ ve’l-istirbâ‘ Eytâm Sandığı’na vaz‘ u teslîme vasî-

yi mezbûre Zeyneb Hanım’a vech-i meşrûh üzre kıbel-i şer‘den bey‘e izin virilmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrin min şehri Rebiulâhir li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-Hâl 

Akmescid Mahallesi’nden Helvacı Hacı Abdullah Usta 
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Kütahya’nın Ak Abraysan(?) Mahallesi’nden Osmân Efendi oğlu Hafız 

Tevfik Efendi 

Dıragos-zâde Mehmed Bey 

ve gayrihim 

Mukayyid    Nâ’ib-i kadı      Başkâtib     Hazâ-sakk  nâ’ibi 

651/233 

Sicil Numerosu: 182/912 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Günbatı mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

iki sene mukaddem Deyr-i Zor’da vefât iden Şanka oğlu Avadis veledi Serkiz’in 

verâseti li-ebeveyn er karındaşı Ohannes’e munhasıre olduğu vereseden merkûm 

Ohannes meclis-i şer‘de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ 

on beş Mart bin üç yüz otuz beş târîhli bir ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i 

meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh idüğü her biri tebaa-i 

devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül 

Mahallesi mütemekkinlerinden Tekbıçak oğlu Karnik veledi Hırebet ve Yorgancı 

oğlu Agob veledi Bedros ve Çarıkçı oğlu Artin veledi Serkiz kimesnelerin meclis-i 

şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratıyla lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân 

olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-şer‘iyye (el-mâl küllehü 

lehu) mâlik-i küllisi mukirr-i merkûma isâbet eylediği liva emvâl-i metrûke tedkik 

komisyonu riyâsetinden mu‘tâ on bir Mart bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a lüzûm 

müzekkiresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’s-sabi‘ ‘aşere min Cemaziyelâhire li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

İşbu hüccet-i şer‘iyye fesh olunub doğrusu 152 sicil numerolu i‘lâm-ı şer‘î 

siciline mukayyed olduğu tahşiye(?) verildi 

Başkâtib Kadı 
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651/234 

Sicil Numerosu: 182/913 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib Mahallâtından Mecidiye Mahallesi sâkinlerinden 

iken bir Mart bin üçyüz otuz dört târîhinde Şam-ı Şerîf vilâyet-i celîlesinde vefât iden 

Devlet-i Aliyye tebaasının Ermeni milletinden Heci Agobyan Ohannes veledi Artin 

veledi Kirkor’un verâseti li-ebeveyn er karındaşı Agob veledi Artin ile gâ’ibün ani’l-

beled zevce-i menkûha-i metrûkesi Horopsima bint-i Agob ve sulbiye-i sagîre kızı 

gâ’ibetü’l-beled Şahnar ve anası kezâlik gâ’ibetün ani’l-beled Hace Marta bint-i bint-

i Ohannes’e munhasırdır deyu vereseden li-ebeveyn er karındaş Agob meclis-i şer‘de 

takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden Mustafa on üç Mart bin üç yüz 

otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her biri tebaa-i devlet-i 

muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden Hacı Murad Mahallesi 

mütemekkinlerinden Tonbak oğlu Begos veledi Abraham veledi Begos ve Hacı 

Davud Mahallesi mütemekkinlerinden Corcalı oğlu Artin veledi Ohannes nâm 

kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratı ile zâhir ve 

nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-farîzati’ ş-şer‘iyye yirmi 

dört sehmden olub sihâm-i mezbûreden üç sehmi zevce-i mezbûreye ve dört sehmi 

ümm-i mezbûreye ve on iki sehmi bint-i mezbûreye ve beş sehmi mukirr-i mezbûra 

isâbet eylediği liva emvâl-i metrûke tedkik komisyonu riyâsetinden mu‘tâ on üç Mart 

bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a lüzûm müzekkiresi üzerine hüccet-i şer‘iyye ketb 

olundu fi’l-yevmi’r-rabi‘ ‘aşere min Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/235 

Sicil Numerosu: 183/914 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Gül Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken on 

Ağustos bin üç yüz otuz iki târîhinde Meskene  Kasabası’nda vefât iden Tekbıçak 

oğlu Vikran veledi Hırabet’in verâseti li-ebeveyn er karındaşları Karnik ve 

Mıgırdiç’e munhasıre olduğu vereseden ah-i merkûm Karnik meclis-i şer‘de takrîr 
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mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyyesinden mu‘tâ yirmi bir Şubat bin üçyüz otuz 

beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her biri tebaa-i devlet-i muşârun-

ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i mezkûrenin Gül Mahallesi 

mütemekkinlerinden Yorgancı oğlu Agob veledi Bedros ve Oksan oğlu Karabet 

veledi Oseb ve Hacı Murad Mahallesinden Çarıkçı oğlu Artin veledi Serkiz nâm 

kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratıyla lede’ş-şeri’l-

enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı bi-hükmi’l-farîzati’ş-

şeri‘yye iki sehmden olub sehm-i mezkûrdan bir sehmi ah-i merkûma ve bir sehmi 

dahi mukirr-i merkûma isâbet eylediği liva emvâl-i metrûke tedkik komisyonu 

riyâsetinden mu‘tâ yirmi altı Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a lüzûm 

müzekkiresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’s-sabi‘ ‘aşere min Cemaziyelâhire li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/236 

Sicil Numerosu: 183/915 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Alioğlu Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Nalid Hacı Ali oğlu Mehmed bin Hacı 

Ali’nin sulbü sagîr oğlu Mahmud’un babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malını 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den 

mansûbe vasî li-ebeveyn kız karındaşı zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer 

kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Sıdıka bint-i el-mezbûr Mehmed nâm hatun meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Hasan Efendi ibn Hacı 

Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb vasîsi olduğum sagîr-i 

mezbûrun babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs olub bâ-kassâm-ı şeri‘yye Eytâm 

Sandığı’nda mevcûd ve mahfûz hisse-i ırsiyyesinden başka asla malı ve akar ve îrâdı 

ve hazineden muhassas maaşı olmadığından el-hâletü-hâzihi nafaka ve kisveye 

eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmağla Eytâm Sandığı’nda taht-ı istirbâ‘da bulunan hisse-

i ırsiyyesi ve nukûd-ı mevcûdesi olan iki bin altı yüz guruşun re’sü’l-mal ve 

nemâsından olarak nafakası içün kadr-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyrulmak 

matlûbumdur didikde müdîr-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi dahi cevâbında sagîr-i 
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mezbûrun ol mikdâr hisse-i ırsiyyesine bi’l-emâne ve savbu’l-me’mûriye vâzi‘ü’l-

yed olduğunu ikrâr ve itiraf idüb îcâb-ı şer‘înin icrâsı murâdımdır didikde vasîyye-i 

mezbûrenin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü’l-emre muvâfık olduğu zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimînin meclis-i şerde alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârlarıyla mütehakkik olan sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı merkûmdan 

mevrûs Eytâm Sandığı’nda mahfûz nukûd-ı mevcûdesi re’sü’l-mal ve nemasından 

olarak kadr-i kîfâye idüğü ihbâr olan şehri yüz elli guruş nafaka farz u takdîr olunub 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve baha ve sâ’ir levâzım-ı 

zarûriyesine harc u sarfa ve vakt-i hâcetde istidaneye ve ‘inde’z-zafer babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs nukûd-ı mevcûdesi re’sü’l-mal ve nemasından 

rücû‘a vasîyye-i mezbûre Sıdıka Hatun’a izin virilmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrin min Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Veli Ahmed oğlu Abdullah bin Mehmed 

ve Abdullah-zâde hacı Osmân Efendi  

Selim(?)oğlu Hasan bin Hüseyin 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/237 

Sicil Numerosu: 183/916 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Sop-Toros Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden iken bundan 

mukaddem vefât iden Nikos oğlu Ohannes veledi Nikos’un verâseti zevce metrûku 

Zenu bint-i Ohannes ve sulbiye-i kebîre kızı Takohi ve anası Elisebet bint-i Mardiros 

ve li-ebeveyn er karındaşları Mardiros ve İsteban’a munhasıre ba‘dehu ümm-i 

mezbûre Elisebet dahi vefât idüb sadrı kebîr oğulları merkûman Mardiros ve 

İsteban’a munhasıre ba‘dehu zevce-i mezbûre Zenu dahi vefât idüb verâseti sadriye-i 

kebîre kızı merkûme Takohi’ye munhasıre ba‘dehu bint-i merkûme Takohi dahi 

vefât idüb verâseti li-ebeveyn ammileri merkûman Mardiros ve İsteban’a munhasıre 

ba‘dehu ahiri merkûm İsteban vefât idüb verâseti li-ebeveyn er karındaşı Mardiros’a 
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münhasıra ba‘dehu ah-ı merkûm maydıros dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn er 

karındaşı oğlu Agob veledi Agob ve diğer li-ebeveyn er karındaşı oğlu Nikos veledi 

Ohannes’e münhasıra ba‘dehu merkûm Agob dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn 

ammisi oğlu merkûm Nikos’a münhasıra olduğu vereseden merkûm Nikos meclis-i 

şer‘de takrîre ve medîne-i mezkurenin Sob-Toros Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden 

mu‘tâ yirmi Mart bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber ibrâz ile mündericâtı 

takrîr-i meşrûhu te’yîd eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzre idüğü her 

biri tebaa-i devlet-i muşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden ve medîne-i 

mezkûrenin Hacı Murad Mahallesi mütemekkinlerinden Manuk oğlu Kirkor veledi 

Avadis ve Hacı Murad Mahallesi mütemekkinlerinden Çarıkcı oğlu Artin veledi 

Kerkiz ve Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden Cenab oğlu Esteban veledi 

Begos nâm kimesnelerin meclis-i şerde alâ-tarîki’ş-şehâde vâki‘ olan ihbâratı ile 

lede’ş-şeri’l-enver zâhir ve nümâyân olmağla bu sûretde mes’ele-i mîrâsı alâ-tarîki’l-

münâsahati’ş-şeri‘yye ba‘de’t-tashîh ve’t-tenzîl bir sehmden olub mâlik-i küllisi 

mukirr-i merkûma isâbet eylediği liva emvâl-i metrûke tedkik komisyonu 

riyasetinden mu‘tâ on yedi Mart bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a lüzûm 

müzekkiresi üzerine ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ı şrîn min Cemâziyelâhir eli-

seneti seb‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/238 

Sicil Numerosu: 184/917 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Alioğlu Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Nalband Hacı Ali oğlu Mehmed bin Hacı 

Ali’nin sulbü sagîr oğlu Mahmud’un babası mütaveffa-yı merkûmdan mevrûs malını 

hıfz u sıyânete ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şerden bir 

vasî nasb u ta‘yîni ehem ve elzem olmağla sagîr-i mezbûrun veli-yi mücbir ve vasî-yi 

muhtârı olmamağla emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve her vechile vesâyet 

uhdesinden gelmeye kadire idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden mu‘tâ 

yirmi üç Şubat bin üç yüz otuz beş târîhli bir kıt‘a ilmühaber mündericâtıyla zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesânın meclis-i şer‘de alâ-tarîki’ş-şehâde 

ihbârlarıyla lede’ş-şerü’l-enver zâhir ve nümâyân olan sagîr-i mezbûrun li-ebeveyn 
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kız karındaşı olub zâtı kezâlik zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân 

ta‘rîfleriyle mu‘areffe olan Sıdıka bint-i el-mezbûr Mehmed nâm hatun sagîr-i 

mezbûrun vakt i rüşd ve sedâdına değin babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs 

malını hıfz u sıyânete ve vakt i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî îfâya ta‘ahhüd ve iltizam 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrin min 

Cemaziyelûlâ li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Abdullah-zâde Hacı Osmân Efendi 

Hacı Alioğlu Mahallesi’nden Deli Ahmed oğlu Abdullah bin Mehmed 

Hacı Mahmud Mahallesi’nden Anbanaslı oğlu Hasan Bin Hüseyin 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/239 

Sicil Numerosu: 184/918 

Medîne-i Karahisâr-ı Sâhib’e tâbi‘ Sadıkbey Karyesi ahâlîsinden iken 

bunadan akdem vefât iden Keklik Mehmed bin Ahmed bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Neslihan bint-i Osmân ile zevce-i mezbûreden 

mütevellid sulbü sagîr oğlu Mustafa ve kendüden mukaddem vefât iden zevcesi 

Şerîfe bint-i Mehmed’den mütevellid sulbiye-i kebîre kızları Havva ve Emine ve 

sulbü kebîr oğlu gâ’ibün ani’l-beled silah altında bulunan Ahmed’e munhasıre 

olduğu bi’l-ihbâr ba‘de’t-tahkiki’ş-şer‘î tashîh-i mes’ele-i mîrâsları bi-hükmi’l-

farîzati’ş-şeri‘yye kırk sekiz sehmden olub sihâm-ı mezkûreden altı sehmi zevce-i 

mezbûre Neslihan ve on dörder sehmden cem‘an yirmi sekiz sehmi ibnân-ı mezbûran 

Ahmed ve Mustafa’ya ve yedişer sehmden on dört sehmi bintân-ı mezbûran Havva 

ve Emine’ye isâbeti nümâyân oldukdan sagîr-i mezbûr Mustafa’nın vakt-i rüşd ve 

sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan vâlidesi 

mezbûr Neslihan ve verese-i kibâr-ı mezbûretân Havva ve Emine’nin bi’l-isâle ve 

bi’l-vesâye taleb ve iltimâsları ve ma‘rifet-i şer‘le ve medîne-i mezbûre Eytâm 

Müdîri Hasan Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi hâzır olunduğu halde tahrîr ve bi’l-
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müzâyede bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm idilen 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur fi’l-yevmi’l-

hâdî ve’l-‘ışrîn min şehri Cemaziyelevvel li-seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve 

elf 

Siyah şa‘îr kil-i asitânî  

(4) [fî 115] 460 guruş 

Orta kazgan  

(1) 1600 guruş 

Müsta‘mel geri   

(1) 360 guruş 

Kıl dink 

 çift (1) 550 guruş 

Kebîr tepsi  

(1) 140 guruş 

Sagîr tebsi  

(1)70 guruş 

Sac  

(1) 85 guruş 

Nühas  sahan (3) dığan (2) 195 
guruş 

Yolluk  

(1) 1100 guruş 

Merkeb ma‘a sıpa  

(1) 1930 guruş 

Sarı ve kara öküz  

çift (1) 9400 guruş 

Sagîr tahta anbar  

(1) 500 guruş 

Döşeme  

(17) [fî 35] 595 guruş 

Çuval  

(1) 750 guruş 

Def‘a çuval 

 (1) 385 guruş 

Def‘a çuval 

 (1) 500 guruş 

Hınta kil-i asitani  

(6) [fi 305] 1830 guruş  

Döşeme  

(2) 70 guruş 

İnek ma‘a dana  

(1) 4100 guruş 

Def ‘a döşeme  

(2) 70 guruş 

 

Yekûnü’t-tereke 

24690 guruş  

Yekûnu’l-ihrâcât 

1193 ,20 guruş  

Sulhu’l-bâkî 

23496,20guruş  

li’t-taksîmi beyne’l-verese 

Minhâ el-İhrâcât 

493,30  guruş              Dellaliye 

72 ,20 guruş           Kaydiyye 

23 guruş          Yol baha ma‘a varaka 

604 ,10 guruş         Resm-i kısmet  

 

Hisse-i zevce-i mezbûre Neslihan 

2937,20 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Havva 

3426 ,22 guruş  

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Emine 

3426 ,22 guruş  

Hisse-i ibn-i sagîr-i mezbûr Mustafa 

6853 ,5 guruş  

Hisse-i ibn-i gâ’ib-i mezbûr Ahmed 

6853,5 guruş  

Kâbil-i taksîm olmayan kesir para 4 
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Sernâme-i defter-i kassâmda murakkam sulhü’l-bâkî meblağ-ı mezkûr yirmi 

üç bin dört yüz doksan altı guruş yirmi paradan zevce-i mezbûre Neslihan hisse-i 

ırsiyyesi olan ber-mûcib-i bâlâ iki bin dokuz yüz otuz yedi guruş yirmi iki parasını ve 

bint-i mezbûre Havva ber-mûcib-i bâlâ hisse-i ırsiyyesi olan üç bin dört yüz yirmi 

altı guruş yirmi iki parasını ve bint-i mezbûre Emine ber-mûcib-i bâlâ hisse-i 

ırsiyyesi olan üç bin dört yüz yirmi altı guruş yirmi iki parasını her biri bi’l-isâle ve 

bi’l-vesâye ve bi’l-verâse tamâmen ve kâmilen ahz u kabz itdikleri gibi sagîr-i 

mezbûr Mustafa ile gâ’ib-i mezbûr Ahmed’in hisse-i ırsiyyeleri olan cem‘an on üç 

bin yediyüz altı guruş on paraları li ecli’l-hıfz ve’l-istirbâ‘ müdîr-i mûmâ-ileyh 

Hasan Efendi’ye teslîm ol dahi bi’l-emâne ve hasbe’l-me’mûriye fi       târîh         

numeolu makbûz mukâbilinde tesellüm ve kabz eylediği Tereke Kâtibi Ahmed 

Efendi’nin vâki‘ olan inhâsı üzerine işbu mahalle şerh verildi. 

 

651/240 

Sicil Numerosu: 185/919 

Medîne-i Karahisâr-ı sâhib kazâsından Değirmenayvalı Karyesi sâkinlerinden 

olub zâtı zeyl-i vesîkada ism ü şöhretleri muharrer kesân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe 

İsaoğlu kerimesi Ayşe bint-i Eyüb meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karyemiz 

ahâlîsinden zevc-i dâhilim Çavuş oğlu Hüseyin bin Halil aleyhine ikâme eylediğim 

eşyâmın aid olduğu mehâkim-i şer‘iye ve mehâkim-i nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve 

meccânen sulh kısımlarıyla ve mecâlis-i idâre ve belediye ve devâ’ir-i sâ’ire-i 

resmiyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz ale’l-hükmi ve’l-gayr 

sıfatları ve sıfât-ı sâ’ire-i şer‘iye ve kanuniye ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve 

temyizen ve iadeten ve tashîhen taleb ve da‘vâ ve muhakeme ve muhasama ve 

murâfa‘a ve müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve şuhûd-ı ikâme ve taraf-ı şuhûd ve reddine 

ve yemin talebine muhâla‘aya ve mehâkimden ve devâ’ir-i sâ’ireden sudûr idecek 

i‘lâmâtı ve mukarrerâtı ve müzekkire ve muhtıra ahz ile mevki-i icrâya vaz‘a ve 

hükm-i civâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ talebine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûf ve 

hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve ‘azline ve her nevi evrak ve müsted‘âyât ve 

müzekkire tanzim ve imza tahtında îcâb iden makâmata takdîme ve protesto 

keşidesine ve hacz ve vaz‘ ve fekkine ve lede’l-hâce sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve 
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bi’l-cümle makbûzâtını bana irsal ve isale ve’l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf 

olduğu umûrun küllisini îfâya tarafımızdan me’zûn olmak üzre vekâlet-i amme-i 

mutlaka-i şer‘iyye ile kabûle mevkufan medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Koç-

zâde Hacı Abdullah Efendi’yi vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ı şrin min Cemaziyelevvel li-

seneti seb‘a ve selâsin ve selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdü’l-hâl 

Ayvalı Karyesi’nden oğlu Halil  Bin Osman 

Mahkeme-i şer‘iyye odacısı Yusuf Ağa 

Mukayyid Başkâtib Kadı 

651/241 

Sicil Numerosu: 186/920 

Tahakkuk-ı ‘özr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı atiyü’l-beyânın mahallinde ketb ü 

tahrîr ve istima‘-ı takrîr ve zabt ile neticeye rabtı içün savb-ı şer‘-i enverden bi’l-

iltimâs me’zûnen i‘zâm olunmamla medîne-i Karahisâr-i Sâhib mahallâtından Kâhil 

Mahallesinde kâ’in Mumyakmaz-zâde Sarı Ahmed Ağa’nın menziline varub zeyl-i 

vesîkada ism ü şöhretleri muharrer müslimîn huzûruyla ‘akd-i meclis-i şer-i âlî 

itdiğimde menzil-i mezkûrda sâkine olub zâtı hâzırun-ı mezbûrun ta‘rîfleriyle 

mu‘arrefe Mumyakmaz-zâde Ahmed Ağa’nın zevce-i menkûhası Hanife Bint-i 

Ahmed meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra zevc-i mûmâ-ileyh Ahmed Ağa hâzırun bi’l-

meclis olduğu halde ber-vech-i âtî her biri takrîr-i kelâm eylediler Şimdiye kadar leh 

ve aleyhimizde vukû‘ bulmuş ve fîmâ-ba‘d vâki‘ olacak bi’l-cümle de‘âvinin aid 

olduğu mehâkim-i şeri‘yye ve mehâkim-i nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve meccânen 

sulh kısımlarıyla mecâlis-i idâre ve belediye ve sâ’ir devâ’ir-i resmiyyede müdde‘î ve 

müdde‘â-aleyh ve şahs-ı sâlis ve itiraz-ı ale’l-hükm ve’l-gayr sıfatları ve sıfât-ı 

sâ’ire-i şer‘iye ve kanuniye ile bidâyeten ve itirazen ve istinafen ve temyizen ve 

iadeten ve tashihan taleb-i da‘vâ ve muhâkeme ve muhaseme ve murâfa‘a ve 

müdâfa‘a ve redd-i cevâba ve ikâme ve şuhûda ve ta‘n-ı şuhûd ve reddine ve keşf ve 

yemin talebine ve tebliğ ve tebelluğa ve hükm-i vicâhî ve gıyâbî ve sukût-ı da‘vâ 

talebine ve ehl-i hibre ve erbâb-ı vukûfa ve hakem ve mümeyyiz nasb u ta‘yîn ve 



 431 

‘azle ve her nevi evrâk ve müsted‘âyât ve levâyıh ve müzekkire ve muhtırayı tanzim 

ve imza tahtında makâmat-ı aidesine takdîme ve protesto keşidesine ve mehâkim ve 

devâ’ir ve makâmâtdan sâdır olan i‘lâmât ve mukarrerâtı ahz ile mevki‘-i icrâya 

vaz‘a ve tenfîz-i ahkâmını taleb ve takibe ve hacz ve vaz‘ ve fekkine ve lede’l-hace 

sulh ve ibrâya ve ahz u kabza bi’l-cümle makbûzâtını bizlere irsâl ve isâle ve’l-hâsıl 

kavânîn-i mevzû‘anın bahş itdiği salahiyetlerle kâffe-i de‘âvînin son derecesine 

kadar mütevakkıf olduğu umûrun küllisini îfâya me’zûn olmak üzre tarafımızdan 

gâ’ibün ani’l-meclis medîne-i mezkûre da‘vâ vekîllerinden Turunc-zâde İsmail İhsan 

Bey ibn Osmân Bekir kavline mevkûfan vekâlet-i ‘amme-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl 

ve nâ’ib-i münâb nasb u ta‘yîn eyledik dimeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrin min şehri Cemaziyelâhire li-seneti seb‘a ve selâsin ve 

selâse-mi’e ve elf 

Şuhûdu’l-hal 

Kâhil Mahallesinden Kalaycı-zâde Bekir Efendi ibn el-Hâc Ahmed Ağa 

Mahalle-i mezkûreden Mumyakmaz-zâde Hacı Abdullah Efendi ibn Hacı 

İbrâhîm Ağa  

Kubbelü Mahallesinden Hacı Yunus-zâde Halil İbrâhîm Ağa ibn Ahmed Ağa 

Başkâtib     Nâ’ib-i Kadı       Mukayyid      Hazâ-sakk nâ’ibi 

……..bi’l-hayr 

Musa -zâde Mustafa Hulusi el- mütevelli Hilafe be Medine-i Karahisâr-ı 

Sâhib el- ufiye ilahe anhü Gafara lehü 

İşbu sicil bi’l-kayd yüz seksen altı sahifeden ibaret olduğu tasdîk kılındı 

fi 18 Zilkade sene 336 ve fî 25 Ağustos  sene 334        
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İKİNCİ BÖLÜM 

651 NUMARALI KARAH İSÂR-I SÂHİB ŞER‘ İYYE SİCİLİ’NİN       

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

           1.KARAHİSÂR-I SÂHİP SANCAĞININ İDARİ VE FİZİKİ YAPISI 

 1.1 İDARİ YAPI VE İDARECİLER 

 Osmanlı taşra idaresi aşağıdan yukarıya doğru köy, nahiye, kaza, sancak ve 

eyalet şeklinde teşkilatlanmıştır. Kazaların birleşmesinden sancak, sancakların 

birleşmesinden eyaletler ortaya çıkmıştır27. 

İlk zamanlardan beri Osmanlı padişahları bir bölgeye başlıca iki yönetici 

atayarak yürütme kuvvetini beylere (beylerbeyi, sancakbeyi ve diğer zaimler), yargı 

kuvvetini ise kadılara vermiştir. Böylece Osmanlı toprakları bir yandan beylerbeyilik 

ve sancakbeyilik diye askeri-idari birimlere ayrılırken aynı zamanda bu ayrıma tabi 

topraklar üzerinde kaza denilen şer‘i-idari birimler de yer almıştır. Kadı ve 

beylerbeyi iki büyük otorite olarak taşradaki hizmetleri yürütmüşlerdir28.   

Afyonkarahisar, Osmanlı idari teşkilatında Anadolu eyaletine bağlı bir sancak 

olmuş, 1839 yılında Hüdavendigâr vilayeti teşkil edilince buraya bağlı sancaklardan 

biri haline getirilmiştir. Önceden merkezden tayin edilen sancak beyleri tarafından 

idare edilmekteyken 1867’de mutasarrıflık olarak kazalara ve nahiyelere 

ayrılmıştır29. 1918 yılında ise Hüdavendigâr vilayeti ile ilişkisi kesilerek müstakil 

sancağa dönüştürülmüştür30.  

Afyonkarahisar bu dönemde sancak merkezi olduğundan yönetimin en 

yüksek idari amiri olarak da mutasarrıflar bulunmaktaydı. Çalıştığımız defterde 

Karahisâr-ı Sâhib mutasarrıfına dair bir bilgi geçmemektedir. Ancak Ömer Fevzi 

                                                 

27 Yusuf Halaçoğlu, XIV. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı’da Devlet Teşlilatı ve Sosyal Yapı, T.T.K. Yay., Ankara 
1998, s.83. 
28 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerinde Bazı Düşünceler”, VIII. Türk 
Tarih Kongresi, T.T.K. Yay., Ankara 1981, s. 1267.  
29 Feridun Emecen,, “ Afyonkarahisar”, İ.A., c.I, T.D.V. Yay., İstanbul 1988, s.444. 
30 Süleyman Gönçer, Afyon İli Tarihi II, Afyon 1992, s.13.  
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Atabek’in eserinden anlaşıldığına göre 1335 (M.1916/1917) tarihinde Anastas(Rum), 

Mahmud Mahir Bey, Edhem Bey31  ve Sezai Bey mutasarrıf olarak görev 

yapmışlardır. 1335-1338 (M.1916/1971-1919/1920) yıllarında ise Kabaağçalı Sabit 

Efendi mutasarrıflık görevinde bulunmuş, 1338’te tekrar Edhem Bey mutasarrıflık 

görevine getirilerek son mutasarrıf32 olarak kayıtlara geçmiştir.  

 Bütün kazalarda olduğu gibi Karahisar-ı Sahib kazasında da görevli bir kadı 

veya naibin mevcudiyeti muhakkaktır. Ancak maalesef defterde herhangi bir kadı 

veya naib atanması ya da değişikli ği ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. 

 Kadılar Osmanlı Devleti’nde merkezden atanan, atandığı yerde halifenin 

adına hüküm veren, insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözüp onlara doğru yolu 

gösteren, daima haklının yanında yer alan adaletin uygulayıcısıdır. Ayrıca kadıların 

erkek, Müslüman, hür, akıllı, adil sağlıklı ve hukuku bilen kişiler olması icap eder33. 

 Çalışmamızda defterin sonunda Mustafa Hulusi Efendi adına mühür 

bulunmaktadır. “Musa-zâde Mustafa Hulusi El-Mütevelli Hilafet-i be Medine-i 

Karahisâr-ı Sâhib Valisi” ifadesi bize kadının tam künyesini vermektedir34. 

İncelediğimiz defterde geçen kadı ve diğer görevlilere ait liste Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 Tablo 1. Karahisâr-ı Sâhib’te idari, askeri, adli ve diğer görevliler 

Görevli Adı Ünvanı Belge no 
(sayfa no/belge no) 

Fahri Bey Miralay 5/7 

Hacı Ata Efendi ibn Ömer 
Efendi 

Mukayyid 5/7,39/39 

Bük-zâde Ahmet Efendi ibn 
Hacı Osman Efendi bin Ömer 
Ağa 

Karahisâr Bölük 
Kumandanı 

15/15 

Tevfik Efendi  Mülâzım-ı Sâni 15/15 

Mustafa Hulusi Efendi Kadı 30/28 

                                                 

31 Edhem Bey 1339 yılında Cumhuriyet Döneminin Afyon’un ilk valisi olmuştur. 
32 Ömer Fevzi Atabek, Afyon Vilayeti Tarihçesi, 3. Cilt, A.K.Ü. Yay. No:8, Afyon 1997, s.330. 
33 Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1991, Kayıhan Yay., s.114-115. 
34 A.Ş.S., 651/241  
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Kadir Bey ibn Mahmut bin 
Abdullah 

Kafkas Ordu-yı 
Hümayun’un 1.Fırka 
3.Alay 1.Tabur 
Kumandanı Binbaşısı 

32/32 

Ayşe oğlu Mustafa bin Osman 
bin Mehmet 

Asâkir-i Şâhâne’nin 
İskele Hat Muhafızı 

40/40 

Mehmet Şevket Bey Askeri Kaymakam 47/49 

Ömer Ağa Hademe-i Şer‘iyyeden 56/65 

Ahmet Efendi Ketebe-i Şer‘iyyeden 56/65,59/69 

Hacı Osman Ketebe-i Şer‘iyyeden 59/69 

Lök-zâde Mülâzım Ahmet 
Efendi 

Karahisâr Bölük 
Kumandanı 

59/69 

Kametçi-zâde Hafız Ali Efendi 
ibn İsmail bin Abdullah 

Mülâzım-ı evvel 66/77 

Esrar Efendi ibn Murat Liva Ma‘ârif 
Başkatibi 

81/97 

Mehmet Aziz Efendi ibn Bekir 
Efendi ibn Sıdkı Efendi 

Bolvadin Kaymakamı 102/123 

Hüseyin Efendi Komiser  103/124 

Mehmet Cemal Efendi ibn 
Hasan Efendi 

Medrese Muallimi 103/124 

Mehmet Emin Efendi ibn 
Yusuf Efendi 

Medrese Muallimi 103/124 

Mehmet Atıf Efendi ibn İsmail Karahisâr-ı Sâhib 
Evkaf Memuru 

131/165 

Ali Efendi ibn Nuri Karahisâr-ı Sâhib 
Evkaf Katibi 

131/165 

Hafız Ahmet Karahisâr-ı Sâhib 
Evkaf Odacısı 

131/165 

Hafız İbrahim Edhem Efendi Karahisâr-ı Sâhib İcra 
Memuru 

138/176 

İsmail Efendi ibn el-hac Yahya 
Efendi 

Mübaşir  152/191 

Saib Efendi Mübaşir  152/191 

Kamil Efendi ibn Şakir Efendi Ziraat Katibi 156/198 

Ahmet Çavuş Belediye Kalfası 161/205 

Ali Rıza Efendi Mülâzım  167/26 

Hasan Hüsnü Efendi Dinar na‘ibi 169/219 

Mehmet Efendi Tabib  169/219 

Yusuf Ağa Mahkemi-i Şer‘iyye 
Odacısı 

185/240 
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Defterimizde mahalleden sorumlu olarak muhtarların görevli olduğu 

görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde köy ve mahallelerin 

temsilcisi olan muhtarlıklar kurulmaya başlanmıştır. Genellikle mahalle halkından iki 

kişi oy birliği ile muhtar seçiliyor, bunlardan birine “muhtar-ı evvel” diğerine 

“muhtar-ı sâni” deniliyordu35. Tablo 2’de muhtarlar ve görev yaptıkları yerler 

verilmiştir. 

 Tablo 2. Muhtarlar ve görev yaptıkları mahalle veya köyler 

Muhtarın Görev 
Yaptığı Köy/Mahalle 

Muhtarın Adı Belge no 
(sayfa no/belge no) 

Cami‘-i Kebir 
Mahallesi 

Çıracı oğlu İsmail bin Ali 178/229 

Çavuşbaş Mahallesi Çavuş oğlu Mustafa bin Ahmet 49/54,149/190 

Gökçe Mahallesi Gök oğlu Arif bin Murat 110/136 

Gündoğmuş Mahallesi Emir-zâde Hacı İbrahim Efendi bin 
Abdurrahman 

45/46 

Hacı Cafer Mahallesi Veysel oğlu Kadir bin Mustafa 45/46 

Hacı Eyüp Mahallesi Mısri İmami-zâde Kadir Efendi ibn 
Ahmet 

26/22 

Hacı Mustafa 
Mahallesi 

Bozoklu oğlu Ali bin Ali Osman 110/136 

Hacı Mustafa 
Mahallesi 

Ayşe oğlu Hacı Eyüp Ağa ibn Hasan 175/227 

Hacı Nuh Mahallesi Hacı Mehmet bin Hacı Bekir 178/229 

Kale Mahallesi Hacı Yusuf oğlu Ali A ğa bin Yusuf 
Ağa 

31/30 

Karaman Mahallesi Demirci Eyüp oğlu Nuri bin Halil 100/121 

Karamanoğlu 
Mahallesi 

Çobanoğlu Hasan 138/176 

Marulcu Mahallesi 
Muhtar Vekili 

Osman Hayrettin Efendi 138/176 

Çalışlar Karyesi Elif oğlu Halil bin Süleyman 30/29 

Deper Karyesi Hacı Satılmış bin İbrahim 6/8 

Efe Sultan Karyesi Yusuf Ağa ibn Hasan 28/23,28/24,28/25, 
29/26 

Garipçe Karyesi Mehmet Ağa 93/116 

Hacıbeyli Karyesi Hacı Hüseyin oğlu Mevlüt bin Hacı 112/139 

                                                 

35 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, T.T.K. Yay., Ankara 
1997, s.38. 
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Hüseyin 

Işıklar Karyesi Tekkenişin oğlu Mehmet bin Hüseyin 77/90 

Karaağaç Doğanlar 
Karyesi 

Hacı Süleyman oğlu Arif bin 
Süleyman bin Ahmet 

56/66 

Salar Karyesi Mahmut oğlu İsmail bin Mahmut 120/151 

 

 Tabloda görüldüğü gibi azınlıkların muhtarlık yaptıklarına dair hiçbir bilgiye 

rastlanmamıştır. Ancak Karahisâr-ı Sâhib’e ait bir başka sicilden tespit edildiği 

kadarıyla gayrimüslimlerden de muhtarlık yapanlara raslanmaktadır36. 

 

1.2 KAZÂ, NÂHİYE VE KÖYLER 

Osmanlı Devlet teşkilatında, idari taksimat eyalet, sancak(liva), kaza, nahiye 

ve köyler (karye) şeklinde sıralanmaktadır. Osmanlı idaresinin en alt birimi olan 

köylerin birleşmesiyle nahiyeler, nahiyelerin birleşmesiyle sancaklar, sancakların 

birleşmesiyle’de eyaletler ortaya çıkmıştır. Devletin en küçük birimi köyler ve bu 

köylerin bağlı bulunduğu kazalardır. Nasıl ki toplum hakkında incelemeler, toplumun 

en küçük birimi olan aileden başlarsa, devletin tam manasıyla öğrenilmesi için 

araştırılmaya devletin en küçük birimi olan köy ve kazalardan başlanmalıdır. 

Bu günkü idari teşkilatta ilçenin karşılığı olan kaza, tamamen Osmanlı’lara 

has bir yapı olup özellikle 17. yy’dan itibaren tımar sisteminin önemini 

kaybetmesiyle idari bir birim olarak ortaya çıkmıştır37.İdari teşkilatta en fazla yere 

sahip birimler kaza ve sancaklardı. Kazalarda yönetici sınıf olarak kadı, alaybeyi ve 

subaşılar bulunurdu. Bunlar ayrıca kazanın iaşesinin temini, belediye, adliye işleri, 

hükümet tarafından merkezden istenen şeylerin temin ve tedariki ile de vazifeliydi38. 

Kadı yargının, kolluk işlerinin, mali görevlerin ve şehir yönetiminin sorumlusuydu39.   

                                                 

36 Bkz., Ömer Demirtaş, “647 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib Şer‘iyye Sicili”, A.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2004, s.14. 
37 Tuncer Baykara, “ Kaza”, İ.A., c.XXV, T.D.V. Yay., Ankara 2002, s.119. 
38 Halaçoğlu, a.g.e., s.83. 
39 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), T.T.K. Yay., Ankara 2000, s.12.  
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Nahiye ve köyler, Osmanlı yönetim hiyerarşisinin en altında yer alan 

yerleşmelerdir. Nahiyelerde kaza kadısının atadığı bir naib onun adına nahiyeyi 

yönetirdi. Nerelerin nahiye olacağı da her sancağın tahrir defterlerinde açıkça 

belirtilmiştir. 19. yüzyıla kadar nahiye kalabalık bir köy ya da birkaç köyün 

toplanmasıyla meydana gelen yerleşmelerdi. 1871 Vilayet Nizamnamesiyle 

nahiyenin yönetimi, statüsü belirlenip düzenlenerek taşra yönetiminin bir kademesi 

haline getirilmiştir. Bu nizamnameye göre nahiye dairesine girecek köy ve 

çiftliklerde en az 500 erkek nüfus olması gerekmektedir .  Yine bu nizamname ile 

köy ve mahallenin günümüzdeki statüsünün de temelleri atılmıştır40.   

Osmanlı yönetiminin en alt birimi olan köyler muhtarlar tarafından 

yönetilmekteydi. Muhtarlardan beklenen asıl görev vergi salınması, toplanması gibi 

işlemlerin düzgün yürümesi, haksızlık ve usulsüzlüklerin olmamasıydı41.   

 651 Numaralı Sicil Defteri’nde yer alan kaza, nahiye ve köy isimleri Tablo 

3’te verilmiştir. Aynı yerleşim yerleri birden fazla yerde geçtiğinden hangi sayfa ve 

belgede yer aldığıda ayrıca belirtilmiştir. 

 

 Tablo 3. Defterde yer alan Karahisâr-ı Sâhib Sancağı’na bağlı kazâ ve köy 

adları 

     Kazâ     Nâhiye        Köy      Belge No(sayfa no/belge no) 

Karahisâr-ı 
    Sâhib 

 Karaağaç 
Doğanlar 

1/1,56/66 

  Karaağaç 136/172,137/174 

   Serban 138/175 

   Akcin 144/181 

   Çavdarlı 149/190 

   Çobanlar 149/190 

  Çıkrık 36/36,165/215 

   Küçükhöyük 33/33 

  Eğret  20/18,179/231 

                                                 

40 Ortaylı, a.g.e., s.98-111.  
41 Ortaylı, a.g.e., s.106-116.  
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  Deper 6/8,123/154,120/150 

  Çalışlar  8/11,30/29 

  Ablak 9/12,106/132,111/137,116/144 

  Belce 9/12,148/189,156/189 

  Teke 9/12 

  Ayasini 12/13,179/230 

  Fethibey 13/14,89/109 

  İsmail 29/27,40/40,127/129 

  Kalecik-i 
Kebir 

30/28 

  Ayvalı 13/14,185/240 

  Salar 56/65,70/82,114/141,121/151,130/163 

  Aşağı Tandır 69/81 

  Işıklar  77/89,77/90,124/156,125/157,126/158 

  Garipçe 93/116,93/115 

  Hacıbeyli 84/103,112/139,117/146,129/161 
129/162 

  Sadıkbey 100/121,145/183,145/184,184/239 

  Nuh 103/126 

  Erkmen 132/167 

  Anbanaz 132/167 

  Seydiler 
Sultan 

149/190 

  Karayakalı 149/190 

  İnedik 149/190 

  Karakaya 157/200 

  İscehisar 65/174 

  Sinanpaşa 173/221 

  Tazlar 63/73 

  Sarık 63/73 

  Çakır 130/164 

  Elpirek 133/168 

  Ümraniye 156/198 

  Meskene 183/235 

  Değirmenayva
lı 

185/240 

 Sincanlı Çatkuyu 107/133,130/164 

 Sincanlı Kırka 130/164 
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 Sincanlı Reşadiye 130/164 

 Şuhut Efe Sultan 18/16,28/23,28/24,28/25,29/26, 
174/224,174/225,175/226 

Bolvadin Çay  118/148 

Bolvadin   102/123 

Dinar   95/108,169/219 

Sandıklı  Sorgun 152/191 

 

 Tabloda görüldüğü gibi sancak merkezinin adı bütün belgelerde Karahisâr-ı 

Sâhib olarak yazılmış, farklı bir kullanımla karşılaşılmamıştır. Tabloda belirtilen 

kaza, nahiye ve köy isimleri elbetteki sancak dahilindeki bütün kaza, nahiye ve köy 

isimlerini kapsamamaktadır. Yani bunların belirtilenlerden daha fazla olduğu 

muhakkaktır. Bu isimler incelediğimiz defterde geçen isimlerdir. Tablodaki isimlere 

baktığımızda bugün itibarıyle çok fazla bir isim değişikli ği olmadığını söyleyebiliriz. 

Kaza isimlerinin bugün aynen mevcut olduğunu, nahiye isimlerinin bugün birer kaza 

merkezi olarak, köylerin ise pek çoğunun aynı isimlerle varlığını devam ettirdiklerini 

söylemek mümkündür. 

İncelemiş olduğumuz defterde Karahisâr-ı Sâhib Sancağı dışında, az da olsa 

başka kazâ, köy ve nahiye isimlerine rastlanmıştır. Belgelerde “an-asl Burdurlu olup, 

Karahisâr-ı Sâhib’in Zaviye Sultan mahallesi’nde sakin….”42 ya da “an-asl Asitane-i 

Aliyyeli olup, halen Karahisâr-ı Sâhib’de mukim…..”43 gibi ifadelerin yer alması, 

Karahisâr-ı Sâhib’e göç etmiş ya da herhangi bir memuriyet veya müsaferet 

dolayısıyla gelen kişilerin aslen geldikleri yerleri bize göstermektedir. Tablo  4’te bu 

yerlerin listesi verilmiştir. 

 

 Tablo 4. Karahisâr-ı Sâhib Sancağı dışındaki kazâ ve köy adları  

     Kazâ     Nâhiye        Köy Belge no(sayfa no/belge no) 

Bilecik   26/22 

Burdur   66/77,167/216 

                                                 

42 A.Ş.S., 651/77 (18 Ra.1337 ) 
43 A.Ş.S., 651/49 (7 S. 1337 ) 



 440 

Kangal   66/77,167/216 

Zonguldak   84/103 

İzmir  Tuberilli 107/133 

İzmir  Darbende 107/133 

Akşehir  Berminde 109/135 

Çanakkale  Seddü’l-bahir 110/136 

Halep Vilayet’nin  
Katma Kazası 

  117/145 

Bosna   169/219 

 

 Afyonkarahisar’a bağlı bazı köy isimlerinde zaman içinde değişmeler 

olmuştur44. 651 numaralı A.Ş.S.’de geçen köylerden ismi değişenler ve bugünkü 

isimleri şöyledir:  

 

 Tablo 5. Defterde geçen köylerin eski ve yeni adları 

Eski Adı Yeni Adı Eski Adı Yeni Adı 

Eğret Anıtkaya Deper Ataköy 

Anbanaz Beyyazı Elpirek Saraydüzü 

Efe Sultan Efe köy Kal‘acık-ı Kebir Büyük Kalecik 

 

 1.3.MAHALLELER 

 Mahallelerin şehri oluşturan yerleşim birimleri olduğu ve buradaki sakinlerin 

birbirlerini tanıyan kimselerden oluştuğu bilinen bir husustur. Bu bakımdan 

mahallelerin klasikleşmiş tanımı; birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin 

davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuş bir 

topluluğun yaşadığı yerdir45. 

                                                 

44Afyonkarahisar’a bağlı köylerin eski veya yeni isimleri ile ilgili daha fazla bilgi için; bkz. Mustafa Karazeybek, 
“Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar”Anadolu’nun Kilidi Afyon, Afyon Valiliği Yay.,  Afyon 2004, s.106-112. 
45Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle Ahalisinin Rolü 
(XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği)”, Erciyes Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, Kayseri 
2005,s.155. 
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 Osmanlı dönemindeki tanımıyla aynı mescidde ibadet eden cemaatin 

aileleriyle ikamet ettikleri şehir kesimi olan mahalleler46, ya dini bir yapının 

çevresinde toplanma ya da aynı meslekten olanların bir arada yaşama arzusundan 

oluşmuştur47. 

 Afyonkarahisar mahalleleri üzerine yapılan arşiv çalışmalarına dayanarak 

yapılan bir araştırmaya göre; Afyonkarahisar’daki mahalle adlarının verilişinde alim, 

hoca, mutasavvıf, meşhur ve ileri gelen kişi adları, camii, mescid adları, padişah, 

hükümdar ve devlet adamları adları, yer adları, lakap adları ön plana çıkmaktadır48. 

651 numaralı sicil defterinde ise kazâ ve nahiyelere ait toplam 72 mahalle adı tespit 

edilmiştir. Bu mahalleler Tablo 6’da listelenmiştir. 

 

 Tablo 6. Defterde adı geçen Karahisâr-ı Sâhib mahallelerinin isimleri 

   Mahalle adı               Belge No(sayfa no/belge no) Belge 
Sayısı 

Ak Mescid 5/7,7/10,26/32,46/48,53/60,54/61,56/66,59/69,68/79, 
74/85,83/101,88/107,90/110,109/135,124/155,132/166, 
140/177,141/179,164/210,181/237 

20 

Arap Mescidi 44/45,46/48,107/134 3 

Bedrik 38/38,43/43 2 

Burmalı 7/9,30/28,33/33,35/35,44/45,90/111,107/137 7 

Cafer(Sandıklı) 91/113 1 

Cam‘i-Kebir 31/30,31/31,69/80,91/113,155/195,162/206, 
178/229 

7 

Canbaba 47/51,76/88,79/93,81/96,104/127,106/131,109/135 
154/194 

8 

Cansız 75/87 1 

Çavuşbaş 43/43,49/54,55/63,55/64,100/120,105/129,149/190 7 

Çavuşoğlu 41/41,100/120,162/206 3 

Dai Recep 19/17,74/85,165/213 3 

Devedede 47/51,107/134,112/138,162/207 4 

                                                 

46 Devellioğlu, a.g.l., s.564. 
47 Rifat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s.75. 
48 Erdoğan Boz, “Afyonkarahisar İl Merkezinde Mahalle Adları”, VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyum 
Bildirileri, Afyon Belediyesi Yay., Ankara 2007, s.214.  
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Doğancı 38/38,148/188,161/205,130/163 4 

Eblek  2/3 1 

Efecik 39/39,100/120,103/125,152/192,162/206 5 

Ekeste 71/83,105/130,122/153 3 

Fakihpaşa 5/7,34/34,48/52,53/59,74/84,78/91,80/94,118/147, 
121/151,137/173 

10 

Gökçe 110/136,140/177, 2 

Gül 82/100,104/127,106/131,112/108,115/143,117/145, 
120/149,159/203,164/211,166/214,168/217,177/222 
182/233,183/235 

15 

Günbattı 154/194,182/233 2 

Gündoğmuş 32/32,45/46,165/213,172/220 4 

Hacı 
Abdurrahman 

21/19,89/109,102/123,138/176 4 

Hacı Ali oğlu 4/6,7/10,33/33,35/35,47/50,48/53,68/78,103/126, 
109/135,149/190,155/195,183/236,184/238 

13 

Hacı Arap 69/80,75/86,159/202,161/205,173/223 5 

Hacı Evtal 34/34,48/53,50/55,113/140,132/166 5 

Hacı Cafer 42/42,45/46,56/66,57/67,90/111 5 

Hacı Davud 162/207,163/208,164/211,18/2/234 4 

Hacı Eyüp 24/21,26/22,53/59,65/75,68/78,74/84,83/102,172/220 
178/229 

9 

Hacı İsa 152/191 1 

Hacı İsmail 160/204 1 

Hacı Mahmut 4/6,46/47,52/58,82/89,86/105,90/111,91/112,118/148, 
122/152,128/160,163/209,177/228,184/238 

13 

Hacı Murat 76/88,81/96,115/142,120/149,153/193,154/194,159/202 
159/203,173/222,173/223,182/234,183/235,183/237 

13 

Hacı Mustafa 34/34,48/52,80/95,94/117,110/126,140/177,156/198, 
175/227 

8 

Hacı Nasuh 37/37 1 

Hacı Nuh 39/39,47/50,48/53,68/78,178/229 5 

Hacı Nureddin 82/98,89/108,162/207,164/211,168/217,173/223 
183/237 

7 

Hacı Yahya 15/15,23/23,46/48,51/56,51/57,59/69,88/107 
132/166,141/179 

9 

Hamidiye 7/10,9/12 2 

Hisar 2/3 1 

Horos 2/3 1 

İğneci 47/50,47/51,66/76,117/145,120/149,155/197 
164/211,168/217 

8 
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İplik(Şuhut) 75/87 1 

Kadınana 69/80,75/86,78/92,81/96,117/145/120/150,147/187 
166/214, 

8 

Kahil 46/47,53/59,68/78,81/97,95/118,105/130,142/180, 
149/190,172/220,178/229,186/241 

11 

Kale 31/30 1 

Karakatip 53/60 1 

Karaman 38/38,43/44,46/48,52/58,54/61,58/68,85/104, 
100/121,102/122,105/130,122/153,142/180 
152/192,153/193,163/209 

15 

Karamanoğlu 138/176 1 

Kayadibi 2/2,49/54,100/121,165/212 4 

Kayış(Şuhut) 2/3,3/4,4/5 3 

Kırklar Makamı 87/106,104/128,112/138 3 

Kilise 81/96 1 

Kubeli 66/76,104/427,106/131,117/145,120/150,133/168, 
149/190,170/222,186/241 

9 

Kuman 13/14 1 

Marulcu 60/70,63/73,89/109,105/130,118/147,122/153,138/176, 
141/179,144/182,149/190 

10 

Mecidiye 5/7,78/91,78/92, 109/135,130/164,131/165,147/187, 
148/188,161/205,163/208,168/217,169/217,182/234 

13 

Medli 7/10,44/45,57/67,59/69,60/70,68/79,91/113, 
94/117,103/126,109/135,142/180,155/195,164/210 

13 

Molla Bahşi 55/62,58/68,82/98,82/100,87/106,89/108,115/142 
155/197,166/214 

9 

Molla Yahya 159/202,159/203 2 

Muratlı 88/107 1 

Nakilci 147/186,130/163 2 

Nurcu 80/95,81/97,82/99,110/136,168/218,110/136 6 

Nureddin 104/128,115/143,153/193,155/196 4 

Sinan Halife 147/186 1 

Sinanpaşa 23/20,53/60,54/61,97/119,152/191,158/201, 
162/104 

7 

Sipahiler  140/177 1 

Sob-toros 47/51,69/80,75/86,76/88,78/92,82/98,83/101,87/106 
88/107,89/108,104/128,112/138,115/142,148/188, 
153/193,155/197,159/202,162/207,183/237 

19 

Sodalı 5/7 1 

Voyvoda 57/67 1 

Yeni Mahalle 
(Çay) 

118/148 1 
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Yukarıpazar 51/56,51/57,154/194,173/223 4 

Zaviye Sultan 5/7,39/39,61/71,66/77,78/91,83/101,88/107,90/110, 
109/135,120/150,135/169,135/170,136/171,137/173, 
147/187,149/190,167/216,181/232 

18 

  

Yukarıdaki tabloya bakıldığında mahalle isimlerinin genellikle Türk ve İslami 

bir karakter taşıdığı görülmektedir. 

Tablodan anlaşıldığı kadarıyla, mahkemeye intikal etmiş davalarda en çok 

Akmescid, Sob-toros, Karaman, Gül, Medli, Mecidiye, Hacı Murat, Hacı Mahmut ve 

Hacı Ali Oğlu mahallelerinin adı geçmektedir. Bu mahallelerden %5,03 oranı ile 

Akmescid Mahallesi ön sırada yer almaktadır. Karaman, Akmescid ve Hacı Murat 

mahalleleri 653 numaralı A.Ş.S.’nde de herhangi bir dava münasebetiyle  bahsi en 

çok geçen mahalleler arasındadır49. Defterde adı geçen bu mahallelerin bazılarında 

gayrimüslim teb‘adan Rus, Rum ve Ermenilerin yaşadığı  tespit edilmektedir. 

Defterde yer alan Rus bir vatandaşa ait bir belge haricinde, şehir merkezi dışında hiç 

bir köyde rastlamadığımız gayrimüslimlerin ikamet ettiği mahalleler Tablo 7 ve 8’de 

verilmiştir. 

 

 Tablo 7. Rumların yaşadığı mahallelerin isimleri 

Milliyeti Mahalle Adı Belge no(sayfa no/belge no) 

Rum Akmescid 109/135 

Rum Canbaba 109/135 

Rum Hacı Avtal 49/53 

Rum Mecidiye 109/135 

Rum Sob-toros 109/135 

Rum Zaviye Sultan 109/135 

 

 

 

                                                 

49Mehmet Özgür Ergün, “653 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib Şer‘iyye Sicili”, A.K.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2009, s.459. 
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 Tablo 8. Ermenilerin yaşadığı mahallelerin isimleri 

Mahalle Adı Belge no(sayfa no/belge no) Belge
Sayısı 

Canbaba 47/51,76/88,79/93,81/96,104/127,106/131,154/194, 
159/203 

8 

Devedede 47/51,112/138,162/207 3 

Doğancı 148/188,161/205 2 

Gül 79/93,82/98,82/100,104/127,106/131,112/138,115/14
2,115/143,117/145,120/149,155/196,159/203,164/211
,166/214,168/217,173/222,182/233,183/235 

18 

Günbattı 154/194,182/233 2 

Hacı Arap  69/80,75/86,159/202,161/205,173/223 
 

5 

Hacı Davud 162/207,163/208,164/211,182/234 4 

Hacı Murad 66/76,76/88,81/96,115/142,10/149,153/193,154/194, 
159/202,159/203,173/222,182/234,183/237 

13 

Hacı Nureddin 79/93,82/98,89/108,104/128,115/143,153/193, 
155/196,162/207,164/211,168/217,173/223,183/237 

12 

İğneci 47/50,47/51,66/76,117/145,120/149,155/196,155/97, 
163/208,164/211,168/217 

10 

Kadınana  69/80,75/86,78/92,81/96,117/145,147/187,166/214 7 

Kırklar  Makamı 87/106,104/128,112/138 3 

Kilise 81/96 1 

Kubeli 104/127,106/131,117/145,173/222 4 

Mecidiye  66/76,78/92,147/187,148/188,161/205,163/208,168/2
17, 
182/234 

8 

Molla Bahşi 58/68,82/98,82/100,87/106,89/108,115/142,155/197, 
166/214 

8 

Molla Yahya 159/202,159/203 2 

Sob-toros 47/51,66/76,69/80,75/86,76/88,78/92,82/98,83/101, 
87/106,88/107,89/108,104/128,112/138,115/142, 
148/188,153/193,155/197,159/202,162/207,183/237 

20 

Yukarıpazar 173/223 1 

Zaviye Sultan 83/101,88/107,147/187 3 

 

Defterde, Karahisâr-ı Sâhib haricindeki yerleşim yerlerine ait bazı 

mahallelerin de isimleri zikredilmektedir.  Bu mahallelerin isimleri, tabi oldukları 

merkezler ve zikredildikleri belge no’ları  aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Tablo 9. Karahisâr-ı Sâhib Sancağı haricindeki yerleşim yerlerine ait bazı 

mahallelerin isimleri  

Mahalle Adı Bağlı Bulunduğu 
Merkez 

Belge no(sayfa no/belge no) 

 Baş Nevşehir 48/53 

Ahi Nureddin Kütahya Sancağı 138/176 

Saraç İshak  İstanbul 47/49 

Kandik Sokak Gedikpaşa İstanbul  47/49 

 

 1.4.MEVKİ VE MEKAN ADLARI 

 651 numaralı sicil defterinde arazi anlaşmazlıkları, tarlaların ya da meraların 

sınırlarının çizilmesi, miras paylaşımı, alım satım gibi dava konusu olan 

meselelelerde bazı özel mevki ve mekan adları karşımıza çıkmıştır. Böylece bazıları 

hala kullanılırken bazıları unutulmaya yüz tutmuş bu mevki ve mekanların nereler 

olduğu hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Tablo 10’da bu mevki ve mekanlara ait 

isimler  verilmiştir. 

 

Tablo 10. Bazı özel mevki ve mekan adları 

Mevki ve Mekan Adı Belge no(sayfa no/belge no) 

Demirciler Çarşısı                      (mevki) 110/136 

Hükümet Civarı                          (mevki) 4/6 

Kapanönü                                   (mevki) 46/48 

Karaağaç Boğazı                        (mevki) 113/140 

Köprü Başı                                 (mevki) 61/71 

Merkez Bahçe Altı                     (mevki) 87/106 

Muttalib                                      (mevki) 141/179 

Saray Önü                                   (mevki) 97/119 

Gülenek Hanı                             (mekan)  152/191 

Haffafhane                                 (mekan) 161/205 

Kemerkahve                               (mekan) 97/119 

Keten Hanı                                 (mekan) 120/150 

Taş Han                                      (mekan) 46/48 

Turunç Hanı                               (mekan) 138/176 
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2.KARAH İSÂR-I SÂHİP SANCAĞI’NDA  HUKUK İ UYGULAMALAR 

 Osmanlı Devleti İslamiyeti kabul etmiş ve İslamiyeti kabul eden diğer 

milletlerde olduğu gibi, bu kabulün bir gereği olarak İslam hukukunu 

benimsemiştir50. İslam hukuku denince de İslam hukukunu Kur’an ve sünnette yer 

alan dini hükümler olarak değil, Kur’an ve sünnet ışığında gelişen ve şekillenen 

toplumsal yaşama biçimi olarak anlamak gerekir51. Osmanlı hukuku ise İslam 

hukukunun dini esasları ile birlikte aldığı şekil ve hükümdarların koyduğu 

kanunlardan oluşmaktadır. Yani Osmanlı hukuku şer‘i hukuk ve örf-i hukuk olmak 

üzere iki kısımdan meydana gelmiştir52. 

 Şer‘iyye sicilleri incelendiğinde görülmüştür ki aile hukuku, borçlar hukuku, 

ceza, miras, eşya hukukunun büyük çoğunluğunda şer‘i hükümler esas alınmıştır. 

Ta‘zir olarak adlandırılan; faiz yemek, hakaret etmek, ölçü ve tartıda hile yapmak 

gibi dinin yasaklayıp belirli bir ceza öngörmediği suçlar ise kanunnamedeki 

kanunlara göre uygulama alanı bulmuştur53. 

 

 2.1. MİRAS HUKUKU 

 Miras kelimesi hukukta vefat eden kimsenin geride bıraktığı mal ve haklara 

belli sıra, usül ve ölçü dahilinde, belli şahısların hak sahibi olduğunu ifade eden bir 

terimdir. Bunu konu eden bilim dalına ise miras hukuku, İslam literatüründe ise 

ferâiz denilmektedir54. 

 Miras paylaşımında İslami hükümlerin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde, 

çalışmamızdaki belgelerde geçen “lede‘ş-şer‘il-enver”55 kelimesi İslami hukuka bağlı 

                                                 

50 Murat Şen, “Osmanlı Hukuku’nun Yapısı”, Osmanlı,  Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, c.VI, s.327.  
51 Ali Bardakoğlu, “Osmanlı Hukuku’nun Şer‘ili ği Üzerine”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, c.VI, 
s.413. 
52 Mehmet Akif Aydın, “Osmanlı Hukuku’nun Genel Yapısı”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, c.X, 
s.15. 
53 Şen, a.g.m., s.334-335. 
54 Aydın, a.g.e., s.246. 
55 A.Ş.S., 651/1, 651/11, 651/12 ….v.d. 
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kalındığının bir göstergesi olup gayrimüslimlerin de miras konusunda İslam 

hukukunu kabullendiğini ortaya koymuştur56.  

 

 2.1.1.Tereke ve Miras Taksimi 

 651 numaralı şer‘iyye sicilindeki belge çeşitlerinden biri olan terekelerden 

Afyonkarahisar’ın sosyo-ekonomik hayatına ait çok çeşitli bilgiler elde etmekteyiz. 

Ölen bir insanın terk ettiği eşya57 anlamına gelen terekeler, ölenin malları, varisi 

olmayanların mallarına devlet tarafından el konulması, askerde olanlar ve küçük 

çocukların mallarının Eytâm Sandığı tarafından muhafaza edilmesi, borcu olup 

ölenler varsa ölenin malından bu borçların ödenmesi, ev eşyaları, mutfak 

malzemeleri, giyim, kuşam, tarım ürünleri, hayvansal ürünler, ev, arsa, altın ve 

gümüş fiyatları hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. 

 Terekelerin yazımında genellikle şu yol izlenmiştir. 

1. Ölen kişinin mahalle ve köyünün adı 

2. Terekenin kime ait olduğu 

3. Mirasın kaç hisse olduğu ve taksimi 

4. Akil baliğ olmayanlar için vasi tayini  

5. Doğmamış veya küçük çocukların  veya askerde olanların mallarına 

Eytâm Sandığı tarafından el konulduğu  

6. Terekenin yazıldığı tarih 

7. Terekede bulunan mallar 

8. Tereke giderleri(dellaliye, kaydiyye, resm-i kısmet, techiz ve tekfin, 

borçlar, vergiler) 

9. Mirasçılar arasında pay edilecek kalan para 

10. Miras taksimi sonucu varislere kalan meblağın dökümü yer almaktadır. 

                                                 

56 A.Ş.S., 651/127 (4 Ca. 1337) 
57 Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarihi Lügatı, Enderun Yay., İstanbul 1986, s.32. 
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Çalıştığımız defterdeki 241 belgeden 48’i tereke kaydından oluşmaktadır. 

Terekelerin genel listesi, tereke sahipleri, bulundukları mahalleler, tereke meblağları 

Tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11. Defterde  geçen tereke sahipleri ve terekelerinin                                                                                                                                                                                                                                                  

miktarları  

Belge 
No 

 

Tereke Sahibinin 
Adı 

İkamet Ettiği 
Mahalle/Köy 

Mesleği* Tereke 
Meblağı 
(kuruş) 

Masraf 
(kuruş) 

Kalan 
(kuruş) 

1/1 Hacı Ahmet oğlu Salih 
bin Süleyman bin Hacı 
Ahmet 

Karaağaç 
Doğanlar Karyesi 

Çiftçi  106.592 5.897 100.700 

8/11 Şeker Ahmet oğlu bin 
Mahmut Ağa 

Çalışlar Karyesi Çiftçi 53.160 3.336,20 49.828,20 

9/12 Gözünoğlu Hacı Ömer 
Ağa bin Süleyman 

Ablak Karyesi Çiftçi 1.362.648,10 150.416 1.212.232 

12/13 Karacaoğlu Ali bin 
Abdullah 

Ayasini Karyesi Çiftçi 91.590 6.646,25 84.943,15 

13/14 Çoban Salih oğlu 
Ahmet Ağa ibn 
Mehmet Ağa bin 
Abdullah 

Kuman 
Mahallesi 

Asker  102.207,20 13.164,5 89.041,15 

15/15 Bük-zâde Ahmet 
Efendi ibn Hacı Osman 
Efendi bin Ömer Ağa 

Hacı Yahya 
Mahallesi 

Karahisar 
Bölük 
Kumandanı 
Mülazım-ı 
evveli  

187.318,25 650 186.563,25 

18/16 Halaçlı oğlu Hacı 
Hüseyin bin Mustafa 
bib Abdullah 

Efe Sultan 
Karyesi 

Çiftçi 106.200 5.807,15 100.352,25 

19/17 İnceoğlu Yusuf 
kerimesi Fatma bint-i 
Yusuf 

Dâi-Recep 
Mahallesi 

Ev Hanımı 11.167 1.616,10 9.550,30 

20/18 Hatiboğlu Hacı 
İbrahim nin Hasan bin 
Abdullah 

Eğret Karyesi Asker  70.695 353,20 70.341,20 

21/19 Zehra bint-i Mahmut 
bin Abdullah 

Hacı 
Abdurrahman 
Mahallesi 

Ev Hanımı 25.946 1.372,10 24.573,30 

24/21 Hamitli Hacı Şükrü bin 
Hüseyin bin Battal 

Hacı 
EyüpMahallesi 

----- 158.129,35 7.634,20 150.495,15 

31/31 İmamoğlu Ahmet bin 
İsmail bin Abdullah 

Cami‘-i Kebir 
Mahallesi 

----- 14.575 756,30 13.818,10 

32/32 Binbaşı  Kadri Bey ibn 
Mahmut bin Abdullah 

Gündoğmuş 
Mahallesi 

Binbaşı  26.506 258 26,248,20 

36/36 Memişoğlu Bekir 
kerimesi Akile’nin kızı 
Fatma 

Çıkrık Karyesi Ev Hanımı 5.260 554,8 4.705,32 

37/37 Beyli Mahmut oğlu 
Mahmut bin İsmail bin 
Mahmut 

Hacı Nasuh 
Mahallesi 

Çiftçi 299.510 15.338 184.177 

40/40 Ayşe oğlu Mustafa bin 
Osman bin Mehmet 

İsmail Karyesi  Asker  90.365 1.999,30 88.365,10 

42/42 Köse oğlu Bekir bin 
diğer Bekir bin 

Hacı Cafer 
Mahallesi 

Asker  96.030 50 95.980 
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Abdullah 

43/44 Kazancı Hatice bint-i 
Mustafa bin Abdullah 

Karaman 
Mahallesi 

Ev Hanımı 96.030 3.742 26.539,20 

63/73 Kalaycı oğlu Hacı Apil 
bin İzzet bin Hacı 
Ahmet Efendi 

Marulcu 
Mahallesi 

Asker  30.281,20 2.329 140.856 

66/77 Mülazım-ı evvel 
Kametçi-zâde Hafız 
Ali Efendi ibn İsmail 
bin Abdullah  

Zaviye Sultan 
Mahallesi 

Mülazım-ı 
evvel 

48.277,20 285 47.992,20 

69/81 Kabak oğlu Hüseyin 
bin Hasan bin Hüseyin 

Aşağı Tandır 
Karyesi 

Asakir-i 
Şahane Tokat 
Hayvan 
Hastanesi’nin 
Müdiriyet 
Dairesi 
Efradından 

6.075 - 6.075 

70/82 Yahya oğlu Kadri 
zevcesi Hasibe bint-i 
Mustafa 

Salar Karyesi Çiftçi 30.930 5.577 25.353 

71/83 Çavuşoğlu kerimesi 
Hacı Münire bint-i 
Mustafa bin Abdullah 

Ekeste Mahallesi Ev Hanımı 16.505,30 1.903 14.602,30 

80/94 Hacı Baki-zâde 
Mahmut Bey ibn Sabit 
Bey ibn Abdullah 

Fakih Paşa 
mahallesi 

Asker 2.260 83,10 2.176,30 

83/102 Etmekçioğlu Ali 
Osman bin Ahmet bin 
Mehmet 

Hacı Eyüp 
Mahallesi 

Asker 30.065 967,10 29.147,20 

84/103 Halilcik oğlu İbrahim 
bin Hacı İsmail bin 
Halil 

Hacıbeyli 
Karyesi 

Asker 112.570 2.529,30 110.040,10 

85/104 Musaddin oğlu 
Hüseyin bin Hasan bin 
Abdullah 

Karaman 
Mahallesi 

 Asker 3.580 - 3.580 

86/105 Nurumalı-zâde 
Hüseyin Ağa bin Halil 
zevcesi Şerife bint-i 
Hasan 

Hacı Mahmut 
Mahallesi 

Ev Hanımı 29.088 1.342 27.747 

92/114 Hacı Ahmet oğlu Salih 
bin Süleyman 

Karaağaç 
Karyesi 

----- - 340,25 11.547,22 

95/118 İradi-zâde Ali Ağa ibn 
Hamza bin Abdullah 

Kahil Mahallesi ----- 43.115,30 2.276,10 40.839,20 

97/119 Manav- zâde Helvacı 
İzzet usta bin Hüseyin 
bin Hacı İzzet 

Sinanpaşa 
Mahallesi 

----- 221.270,10 71.423,20 148.702,20 

114/141 Hasan oğlu Mustafa 
bin Hasan bin Hacı 
Mehmet 

Salar Karyesi Asker 45.025 250 44.775 

122/152 Onatlı oğlu Osman bin 
Ali bin Abdullah 

Hacı Mahmut 
Mahallesi  

----- 25.730 20.170,20 5.559,20 

124/156 Kara Ali oğlu kerimesi 
Arife Ayşe bint-i Ali 
bin İbrahim 

Işıklar Karyesi ----- 28.010 1.353,25 26.656,15 

125/157 Kalak Süleyman bin 
Hacı Bali bin Hacı 
Mehmet 

Işıklar Karyesi Çiftçi 16.245 790,20 15.454,20 

126/158 Deli Halil oğlu 
Hüseyin bin Ali bin 
Hüseyin 

Işıklar Karyesi Çiftçi 20.980 1.017,30 19.962,10 

146/185 - - - - 178,5 6.021,35 



 451 

148/189 Hacı Halil oğlu Ahmet 
bin Hasan bin Hüseyin 

Belce Karyesi Çiftçi 51.980 4.447,10 47.542,30 

                                                                                 
149/190 

Cemal oğlu Ahmet 
Ağa ibn Hacı Bekir bin 
Haci Ömer 

Çavuşbaş 
Mahallesi 

Asker 872.348 6.185 
+519.719,1
6 

346.479,24 

156/199 Sultane bint-i Ahmet 
bin Hasan 

Belce Karyesi ----- 1.620 88 1.532 

157/200 Köse oğlu Yusuf bin 
Mehmet bin Abdullah 

Karakaya 
Karyesi 

Çiftçi 37.960 1.830,20 36.129 

158/201 İsa Efendi-zâde Hacı 
Abdullah bin Mehmet 
Ağa bin Mahmut 

Sinanpaşa 
Mahallesi 

----- 68.691 2.973 65.718 

167/216 Mülazım Ali Rıza 
Efendi’nin zevcesi 
Saliha Hatun 

Zaviye Sultan 
Mahallesi  

Ev Hanımı 15.669,10 4.326,10 11.433 

169/219 Sandıkçı-zâde Hacı 
Bekir Efendi ibn Salih 
Efendi bin Abdullah 

Mecidiye 
Mahallesi   

----- 30.688,15 23.655,25 7.032,30 

175/227 Sandıkçı-zâde  
Mehmet Ağa ibn  
Abdullah bin Mustafa 

Hacı Mustafa 
Mahallesi 

----- 129.699,30 2.919,20 
+84.520,6 
+1.183,10 

41.076,10 

177/228 Onatlı oğlu Osman bin 
Ali bin Abdullah 

Hacı Mahmut 
Mahallesi 

----- 25.730 20.170,20 559.20 

179/231 Çakal oğlu İbrahim bin 
Yahya bin Abdullah 

Eğret Karyesi Çiftçi 156.877 9.374 147.503 

184/239 Keklik Mehmet bin 
Ahmet bin Abdullah 

Sadıkbey Karyesi Çiftçi 24.690 1.193,20 23.496,20 

TOPLAM MEBLA ĞLAR:  4.918.917 933.017 3.985.900 

*Tereke sahiplerinin bazılarının mesleği belirtilmemiş olup, terekedeki eşyalar dikkate alınarak 

tarafımızdan tahminen tespit edilmiştir. 

Defterde en yüksek meblağ 12 numaralı belgede geçen Ablak Karyersi’nden 

Gözün oğlu Hacı Ömer Ağa bin Süleyman’a ait olup meblağı 1.362.648,10 guruştur. 

Bunu 190 numaralı belgede Çavuşbaş Mahallesi’nden 872.348 guruşluk meblağ ile 

Cemal oğlu Ahmet Ağa ibn Hacı Bekir bin Hacı Ömer takip etmektedir. Defterdeki 

en küçük meblağlara baktığımızda ise 199 numaralı belgede geçen Belce 

Karyesi’nden Sultane bint-i Ahmet bin Hasan 1620 guruş’la ve 94 numaralı belgede 

geçen Fakihpaşa Mahallesi’nden Hacı Baki-zâde Mahmut Bey ibn Sabit Bey ibn 

Abdullah 2260 guruşluk meblağla karşımıza çıkmaktadır.  

 Terekelerin köy ve mahallelere dağılımı ise şöyledir. Toplam tereke miktarı 

olan 4.918.917 guruş’tan köylere ait toplam tereke meblağı 2.261.348 guruş, 

şehirlere ait tereke meblağı ise 2.657.569 guruş’tur. Oran olarak kıyas edildiğinde 

köyler %46’lık dilime şehirler ise %54’lük dilime tekabül etmektedir. 
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2.1.2 Veraset                                                                                                                                     

Varislik, mirasçılık ve mirasa hak sahibi olma anlamına gelmektedir58. 

Mirasçılık hakkını doğuran üç  sebep vardır. Bunlar; kan bağı, evlenme ve velâdır59. 

Mirastan hak sahibi olanlar anne, baba, eşlerden her biri, çocuklar, torunlar, erkek ve 

kız kardeşler ve amcalardır. Bunlardan ana-baba ve eşler Kur‘an-ı Kerim, sünnet ve 

icma ile hisseleri takdir edilmiş farz sahibi mirasçılardır60. 

İslam hukukunda kadın, kocası öldüğü zaman çocuğu varsa sekizden birini 

çocuğu yoksa mirasın dörtte birini almaktadır. Kadın öldüğü zaman ise koca, çocuğu 

varsa mirasın dörtte birini yoksa yarısını almaktadır. Çocuklardan oğullar ikişer, 

kızlar  birer hisseye sahip olmaktadır61. Mirasçısı olmayanların mallarına ise beytü’l-

mal tarafından el konulmaktadır62. Tablo 12’de veraset davalarının listesi 

görülmektedir.       

 

 Tablo 12.  Defterde geçen veraset davaları 

Belge No Vefat Edenin Adı İkamet Ettiği 
Köy/Mahalle  

651/2 Cemal oğlu Süleyman bin Ahmet bin 
Ali 

Kayadibi Mahallesi 

651/43 Fırıncı oğlu Osman bin Çatşamış  Çavuşbaş Mahallesi 

651/58 Nahcivanlı Acem Hacı Abdullah bin 
Hacı Ahmet 

Çivril Kazası’nın 
Şeyhlü Karyesi 

651/60 Recep Efendi-zâde Sadullah Efendi ibn 
Ethem Efendi 

Sinanpaşa Mahallesi 

651/74 Hacı Osman oğlu Ali Osman bin 
Ahmet  

İscehisar Karyesi 

651/75 Kara Deli oğlu Süleyman bin İsmail Hacı Eyüp Mahallesi 

651/76(Ermeni) Bursalı oğlu Hacı Agop veledi Mikail İğneci Mahallesi 

651/77 Kametçi-zâde Hafız Ali Efendi ibn 
İsmail bin Abdullah 

Zaviye Sultan 
Mahallesi 

                                                 

58 Devellioğlu, a.g.l., s.1137. 
59 Cin ve Akgündüz, a.g.e., c.II, s.118. 
60 Ahmet Akgündüz, Mukayeseli İslam ve Osmanlı Külliyatı, Dicle Üniv. Hukuk Fakültesi Yay., Diyarbakır 
1986, s.283. 
61 Akgündüz, a.g.e., s.286. 
62 Akgündüz, a.g.e., s.283 ; ayrıca bkz., A.Ş.S. 651/58, 651/77, 651/216. 
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651/93(Ermeni) Certan kızı Eksabet bint-i İsteban Canbaba Mahallesi 

651/95 Tersoturan-zâde Mehmet Efendi 
Mehmet Efendi ibn el-hac Ahmet 
Efendi 

Hacı Mustafa Mahallesi 

651/96(Ermeni) Hace Hacek zevcesi Horobsima bint-i 
Hace Artin 

Kadınana Mahallesi 

651/97 Esrar Efendi ibn Murat Nurcu Mahallesi 

651/98(Ermeni) Makaryan Agop veledi Hacı Artin Sob-toros Mahallesi 

651/108(Ermeni) Mimaryan Bakkal Artin veledi Avadik 
veledi Atam 

Sob-toros Mahallesi 

651/123 Mehmet Aziz Efendi ibn Bekir Efendi 
ibn Sıtkı Efendi 

Hacı Abdurrahman 
Mahallesi 

651/124 Mesude Hanım ibnetü Hasan Efendi - 

651/125 Tatar oğlu kerimesi Münire bint-i 
Mustafa 

Efecik Mahallesi 

651/127(Ermeni) Kilyos oğlu Kilyos veledi Kigorok  
veledi Kilyos 

Kubeli Mahallesi 

651/128(Ermeni) Avakrsyan Artin Efendi veledi 
Ohannes 

Nurettin Mahallesi 

651/129 Emir oğlu Ali bin Osman Çavuşbaş Mahallesi 

651/131(Ermeni) Kilyos oğlu Nazaret veldi Kigorok 
veledi Kilyos 

Kubeli Mahallesi 

651/135(Rum) Şeytan oğlu Yordan veledi Lazori Akmescit Mahallesi 

651/136 Kırkalı oğlu Hacı Ahmet Ağa ibn 
Ahmet bin Mehmet 

Nurcu Mahallesi 

651/138(Ermeni) Nack oğullarından Heci Artin veledi 
Heci Kigorok 

Devedede Mahallesi 

651/142(Ermeni) Hopcan oğlu Hacı Asadir veledi Hacı 
Artin 

Sob-toros Mahallesi 

651/143(Ermeni) Avakilyan Artin veledi Ohannes Nurettin Mahallesi 

651/145(Ermeni) Avakilyan kerimesi Hayganuş bint-i 
Artin veledi Hırabet 

Kubeli Mahallesi 

651/149(Ermeni) Tatlı oğlu Agop veledi Ohannes veledi 
Tatlı  

İğneci Mahallesi 

651/194(Ermeni) Çarıkçı oğlu Heci Ohannes veledi Heci 
Artin 

Hacı Murat Mahallesi 

651/196(Ermeni) Matyas oğlu Serkiz oğlu Matyas Nurettin Mahallesi 

651/197(Ermeni) Tatos oğlu Serkiz veledi Tatos veledi 
Kigorok 

Sob-toros Mahallesi 

651/203(Ermeni) Paşa oğlu Heci Sahak veledi Arakil Hacı Murat Mahallesi 

651/207(Ermeni) Çaçan oğlu Serube veledi Kikor Sob-toros Mahallesi 

651/208(Ermeni) Diğin oğlu Artin veledi Kirkor Mecidiye Mahallesi 

65/211(Ermeni) Kosti oğlu Nazaret veledi Maydiros 
veledi Kigorok 

Hacı Davut Mahallesi 



 454 

651/222(Ermeni) Mimaryaşban Heci Agop veledi Heci 
Kigorok 

Gül Mahallesi 

651/223(Ermeni) Mimar oğlu Ohannes veledi Kigorok Hacı Arap Mahallesi 

651/233(Ermeni) Şanka oğlu Avadis veledi Serkiz Günbatı Mahallesi 

651/234(Ermeni) Heci Agopyan Ohannes veledi Artin 
veledi  

Mecidiye Mahallesi 

651/235(Ermeni) Tekbıçak oğlu Kirkor veledi Hırabet Gül Mahallesi 

651/237(Ermeni) Nikos oğlu Ohannes veledi Nikos Sob-toros Mahallesi 

 

Defterde 41 adet verasetle ilgili dava kaydı tespit edilmiştir. Bunlardan 26’sı 

Ermeni, 1’i Rum vatandaşa aittir. Genel olarak bir kişinin ölümüyle hukuki 

varislerinin kimler olduğunun söz konusu edildiği veraset davalarında önce, vefat 

edenin mahalle veya köyünün adı, sonra vefat edenin adı ve verasetinin kimlere ait 

olduğu yazılmaktadır. Örneğin bir belgede63 “İscehisar Karyesi’nden vefat eden Hacı 

Osman oğlu Ali Osman bin Ahmet’in verasetinin, eşi Hatice, oğlu Ahmet, kızları 

Rabia ve Ayşe’ye ait olduğuna dair verilen veraset hücceti sureti” gibi buna benzer 

birçok veraset hücceti yer almaktadır. 

Veraset hüccetleri dışında birçok dava kayıtlarından veraset konusunu 

çıkarmak mümkün olmuştur. Veraset konusunun en çok geçtiği davalar terekelere ait 

olanlardır. Tereke kayıtlarının hepsinde varisler yer almıştır. Mesela, Karaağaç 

Doğanlar Karyesi’nden vefat eden Hacı Ahmet oğlu Salih bin Süleyman bin Hacı 

Ahmet’in verasetinin, eşleri Satı, Meryem, Fatma ve annesi Ayşe ile oğlu İsmail ve 

kızları Ayşe Dudu, Zeliha, Nesibe ve torunu Saliha arasında taksimine dair verilen 

tereke hücceti64 buna örnek olarak gösterilebilir. 

205 numaralı belgede65 ise Ermeni vatandaşlardan vefat eden Karabegos oğlu 

Kerimesi Maryem bint-i Serkiz ibn Nazaret’in mirasının 200 hisseden olup 100 

hissesi kızı Hıros, 20 hissesi kız kardeşi Anise, 40 hissesi erkek kardeşi Artin, 40 

hissesi diğer erkek kardeşi Karnik’e aittir. Ancak Karnik’in vefatı ile 5 hisse eşine, 

35 hisse oğlu Serkiz’e intikal etmiştir. Daha önce de taksim konusunda sözünü 

                                                 

63 A.Ş.S., 651/74 (6 Ra. 1337 ) 
64 A.Ş.S., 651/1   (29 L. 1336) 
65 A.Ş.S., 651/205 (2 C. 1337) 
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ettiğimiz gibi kız çocuğuna 1, erkek çocuğuna 2, anneye ise 8 hisse düşmüştür ki bu 

da Ermenilerin miras hukukunda İslami usule göre yapılan taksimi benimsediklerini 

gösterir. 

 Bir diğer belgede mirasçısı olmayan mallara Beytü’l-mal tarafından el 

konulduğunu görmekteyiz. Zaviye Sultan Mahallesi’nden vefat eden Üsteğmen 

Kametçi-zâde Hafız Ali Efendinin verasetinin, oğlu Mehmet Ali Efendi ile eşi Saliha 

Hanım’a ait olduğu ancak Saliha Hanım’ın çocuksuz vefatıyla hisselerinin Beytü’l-

mal’a teslimi söz konusudur66.   

 Veraset meselelerinin her zaman sorunsuz çözüldüğünü söyleyemeyiz. Miras 

paylaşımında bazen usulsüzlükler çıktığı, bu nedenle mahkemeye başvurulduğunu 

görmekteyiz. Mesela bir belgede67 Rum milletinden olan Akmescid Mahallesi’nden 

çocuksuz olarak vefat eden Şeytan Oğlu Yordan Veledi Lazori’nin verasetinin, eşi 

Katerina, erkek kardeşi Yorgi ve Eftin, kız kardeşi Kalliopi’ye ait olduğu ancak 

Kalliopi’nin 6500 Yorginin 7000 guruş Katerina’dan para almış olmalarından dolayı 

merhumun terekesinden hiçbir hakları kalmadığından, Katerina’nın mahkemeye 

müraacatıyla terekeden men’ine karar verildiğine dair veraset i‘lâmı vardır. 

 Yine başka bir belgede68 Nurcu Mahallesi’nden vefat eden Ahmet Ağa’nın 

varisleri olarak oğulları İbrahim, Abdullah, Ali, Mustafa, ve Ahmet’tin adı geçmekte 

ve bu kardeşlerden İbrahim’in mahkemeye  müracaat edip, babasından miras 

kahvehane ve dükkan hisselerinin kendisine verilmemesinden dolayı abisi 

Abdullah’a dava açtığı anlaşılmaktadır.  

Veraset kayıtlarından çıkardığımız önemli sonuçlardan biri de vefat edenlerin 

nerede ve nasıl şekilde vefat ettikleridir. Belgelerde sıklıkla “askerdeyken vefat 

eden” ifadesi geçmektedir. Ayrıca belgelerden, Cemal Oğlu Süleyman bin Ahmet bin 

Ali’nin Fenerbahçe Hastanesi’nde vefat ettiğini69, Köseoğlu Bekir bin Abdullah’ın 

Dersaadet’in Bankaaltı Hastanesi’nde eceliyle vefat ettiğini70, Kalaycıoğlu Hacı 

                                                 

66 A.Ş.S., 651/77 (18 Ra. 1337) 
67 A.Ş.S., 651/135 (24 R. 1337) 
68 A.Ş.S., 651/136 (2 Ca. 1337) 
69 A.Ş.S., 651/2 (17 D. 1336) 
70 A.Ş.S., 651/42 (24 M. 1337) 
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Apil’in Dersaadet’in Selimiye Hastanesi’nde vefat ettiğini71, Hacı Baki-zâde 

Mahmut Bey’in Talas Şifayurdu Hastanesi’nde vefat ettiklerini72  öğrenmekteyiz. 

 

 2.1.3.Vesayet (Vasilik)  

Vasi, bir kimsenin mallarında ya da çocuklarının işlerinde tasarruf etmek 

üzere tayin edilen kişidir73. Vasilik, vasiyeti üstlenişe göre iki kısma ayrılmaktadır. 

Vasi-yi Muhtar: Kişi ölmeden önce küçük çocuklarının mallarında tasarrufta 

bulunmak üzere bir kişiyi belirlemiş ise belirlenen kişiye vasi-yi muhtar 

denilmektedir. Çalışmamızda böyle vasilere rastlanmamıştır. 

 Vasi-yi Mensub: Kişi ölmeden önce küçük çocuklarının mallarında tasarrufta 

bulunmak üzere bir kişiyi belirlememiş ise mahkeme tarafından çocuğun ailesinden 

birisi veya amcası vasi nasb edilmiştir74. Çalıştığımız defterdeki vesayet 

hüccetlerindeki vasilerin tümü bu türden vasilerdir. Ayrıca defterde kadın vasi sayısı 

büyük çoğunluk arz etmektedir. Tablo 13’te vesayet ile ilgili davaların listesi 

verilmiştir. 

 

 Tablo 13. Defterde geçen vesayet davaları  

Belge 
No 

Vefat Edenin Adı Küçük Çocukları Vasisi Yakınlık 
Derecesi 

651/9 Hacı Abid-zâde Niyazi 
Efendi ibn Abdullah 

Hacer ve İsmail Abdullah  Abisi 

651/23 Yunus oğlu Süleyman 
bin Mustafa 

Sultan  Ayşe bint-i 
Abdullah 

-------- 

651/24 Yunus oğlu Abdullah 
bin Hacı Ali bin Hacı 
Mehmet 

Fatma ve Yunus Fatma bint-i 
Yunus 

Annesi 

651/25 Yunus oğlu Süleyman 
bin Mustafa 

İbrahim  Sultan bint-i 
Mehmet 

Annesi 

                                                 

71 A.Ş.S., 651/73 (13 Ra. 1337) 
72 A.Ş.S., 651/94 (24 Ra. 1337) 
73 Devellioğlu, a.g.l., s.1138. 
74 Mustafa Zeki Terzi, “Samsun Şer‘iyye Siciline Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplum Hayatı Müslim – 
Gayrimüslim İlişkileri”, Osmanlı, c.VI, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s.301. 
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651/26 Yunus oğlu Mehmet bin 
Hacı Ali 

Ayşe ve Ali Ümmü bint-i 
Hacı İbrahim 

Annesi  

651/27 Ayşe oğlu Mustafa bin 
Osman 

Halil,Kezban, 
Emine 

Şerife bint-i Ali Annesi 

651/29 Salma oğlu Süleyman 
bin Mustafa 

Halil  Dudu bint-i 
İbrahim 

Annesi 

651/30 Fırıncı oğlu Abdullah 
bin Mehmet 

Haife,Hatice, 
Firdevs,Mehmet 

Musa Amca oğlu 
Ahmet bin 
Hüseyin 

Dayısı 

651/41 Tekke Veli-zâde 
Mehmet Ağa ibn Hacı 
İsmail Efendi 

Şagile(?), 
Nuriye 

Tekke Veli-zâde 
Mustafa Efendi 
ibn Hacı İsmail 
Efendi 

Amcası 

651/45 Kara Turunç-zâde 
Kasım Bey ibn el-hac 
Mehmet Bey Ali Osman 
Efendi ibn Raşit Efendi 

Zehra, Mustafa Zeliha bint-i el-
hac Ahmet 

Annesi 

651/51 Mağbali oğlu Ohannes 
veledi Serkiz 

Ayaartin  Tatyos oğlu 
Tatyos 

Dayısı 

651/52 Turunç-zâde Kasım Bey 
ibn el-hac Mehmet Bey 

Arif  Turunç-zâde Ali 
Bey ibn el-hac 
Mehmet Bey 

Amcası  

651/56 Hacı Ali Bey-zâde 
Hüsameddin Efendi ibn 
el-hac Vasıf Efendi 

Naciye,Hikmet Rasime Hanım 
ibnetü Seyyid 
Efendi 

Annesi  

651/62 Evci-zâde İbrahim 
Efendi ibn Saadeddin 
Efendi 

Mehmet  Evci-zâde 
Mehmet Niyazi 
Efendi ibn 
Saadeddin 
Efendi 

Amcası  

651/64 Hamal-zâde Ahmet Ağa 
ibn Hacı Bekir Ağa 

Münevver,Ayşe, 
Bekir 

Halime bint-i 
Hacı Mehmet 

Annesi  

651/80 Gültoros oğlu Ohannes 
veledi Toros 

Zaruhi,Azaduhi, 
Arusyak 

Serpuhi veledi 
Hacı Mardiros 

Annesi  

651/87 Karlıklı oğlu Hacı 
İbrahim Ağa ibn 
Abdullah 

Mükrime  Emine bint-i 
Mustafa 

Annesi  

651/88 Haciyan Çakır İsador Hayk,Satanik, 
Agavni,Seperpekin 

Agop Efendi -------- 

651/89 Kara Ali kızı Ayşe bint-
i Ali 

Mevlüt Emine bint-i 
İbrahim 

Teyzesi  

651/90 Kalakoğlu kızı 
Ümmühan bint-i 
Süleyman  

Hüseyin Atike bint-i 
Mehmet 

--------- 

651/91 Molla-zâde AmilBey 
ibn Hüsnü Bey bin 
Osman Bey 

Osman Sarı Hacı Ali -
zâde Talat Bey 
ibn el-hac 
Mehmet 

Dayısı  
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651/99 Hacı Ömer oğlu Hasan 
bin Ömer 

Hasan Ayşe bint-i 
Hasan 

Annesi  

651/100 Ahakin oğlu Hacı Artin 
veledi Hector 

Hector,Kirkor Piroznik bint-i 
Hacı Artin 

Annesi 

651/101 Bikasoğlu Avdik veledi 
Kigorok 

Serkiz  Lusiye bint-i 
Serkiz 

Annesi  

651/109 Molla İsmail oğlu 
İbrahim bin Ahmet bin 
İsamail 

Nazike Osman bin 
Ahmet 

Abisi  

651/110 Molla-zâde Hacı Rüşd 
Bey ibnü’ş-şeyh 
Mehmet Nuri Paşa 

Cemal,Danyal Zeynep Hanım 
bint-i Osman 

Annesi 

651/112 Onatlı oğlu Osman bin 
Ali 

Mehmet,Bekir, 
Şerife 

Safiye Annesi 

651/115 Hacı Ahmet oğlu 
Hüseyin bin İbrahim 

Akile,Habibe, 
Fatma,Eyüp, 
Abdullah 

Fatma bint-i Ali Annesi 

651/116 Hacı Ahmet oğlu Hacı 
Kadir bin Hacı İbrahim 
bin Hüseyin 

İbrahim Nazike bint-i 
Ahmet 

Annesi 

651/120 Abdil Bey ibn Hüseyin 
bin Mehmet 

Nimet,Hatice Emine Hanım 
ibnetü Yusuf 
Ağa 

Annesi 

651/122 Hırama İbiş oğlu 
Münire bint-i Ahmet 

Mehmet Selimoğlu 
Osman bin 
Mustafa 

Babası  

651/130 Aşçı Hacı Ahmet oğlu 
müteveffa Ali Ağa 

Ahmet,Latif, 
Emine 

Havva Hatun 
ibnetü Hüseyin 
Efendi 

Annesi 

651/147 Hacı Bali oğlu Hacı 
Mehmet bin Ahmet 

Muzaffere  Fatma Hanım 
ibnetü Ömer 
Efendi 

Annesi 

651/155 Kocakavuk oğlu Ömer 
Ağa ibn Salih Ağa  

Havva,Ali Molla Mehmet 
bin Salih Ağa 

Amcası 

651/163 -------- Cömerd oğlu 
Osman bin 
Mehmet 

Hakkı  Oğlu 

651/166 Yusuf Hoca oğlu 
İbrahim bin 
Abdurrahman 

Rasime, Mehmet Münire Hanım 
ibnetü el-hac 
Mehmet 

-------- 

651/169 Şeyh Celaleddin Çelebi 
ibn şeyh Kemaleddin 
Çelebi 

Ali,Veled Hatice Hanım 
ibnetü Hasan 
Ağa 

Annesi  

651/170 Şeyh Celaleddin Çelebi 
ibn şeyh Kemaleddin 
Çelebi 

İffet Hanım Bezmialem 
Hanım ibnetü 
Abdullah 

Annesi 

651/171 Şeyh Celaleddin Çelebi Zeynep,Sabire Fatma Hanım Annesi 
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ibn şeyh Kemaleddin 
Çelebi 

651/172 İlyas oğlu Hacı İlyas 
Ağa 

Kendinden önce 
vefat eden oğlu 
Mehmet 
Efendi’nin oğlu 
Ali 

Elif ibnetü 
Süleyman 

Annesi 

651/174 İlyas oğlu Hacı İlyas 
Ağa 

Kendinden önce 
vefat eden oğlu 
Mehmet 
Efendi’nin oğlu 
Mustafa,Halil 

Sultan bint-i 
Mehmet 

Annesi 

651/175 Nasuh oğlu Ali bin 
Ahmet 

Nazike Neslihan bint-i 
Hacı İbrahim 

Annesi 

651/177 Karacahmetli oğlu 
Molla Mehmet bin 
Süleyman bin Abdullah  

Süleyman Eytâm Müdürü 
Hasan Efendi 

------- 

651/184 Keklik oğlu Mehmet bin 
Ahmet  

Mustafa Neslihan Hatun 
bint-i Osman  

Annesi 

651/187 Diyar oğlu Dikran 
Veledi Hacı Agop 

Tomas,Leon, 
Dikran 

Takis veledi 
Hacı Agop 

Amcası 

651/188 Begos oğlu Karnik 
veledi Serkiz 

Serkiz  Perozik bint-i 
Toros 

Annesi 

651/198 Hasan Efendi -zâde 
Ahmet Efendi ibn 
Hasan 

Münire,Hasan Mehmet Efendi 
ibn Hasan Efendi 

Amcası 

651/202 Papas oğlu Agop veledi 
Heci Sahak 

Agonik Paşa oğlu Sakail 
veledi Karabet 

Babasının 
amcasını 
oğlu 

651/206 Kel Mehmet oğlu 
Mustafa bin Ömer bin 
Bekir 

Akile Bekir bin Ömer  Amcası 

651/212 İradioğlu Ömer Ağa ibn 
Ali A ğa  

Havva,Fatma, 
Hamza  

Hatice bint-i 
Hacı Süleyman 

Annesi  

651/215 Memiş oğlu kerimesi 
Fatma  

Mevlüt Atike bint-i 
Battal 

Ümm 
ceddi 

651/217 Serpuhi bint-i Nikos ve 
eşi Avakyan Heci Agop 
Efendi veledi Ovakim 

Ovakim,Emşah Cenap oğlu 
Esteban veledi 
Begos 

Dayısı 

651/221 Hacı Osman oğlu 
İbrahim bin Ali 

Cemil,Mehmet, 
Fatma  

Kadir oğlu 
Mustafa kerimesi 
Sıdıka 

Teyzesi 

651/225 Dağlıoğlu Ahmet bin 
Mustafa 

Ali Ümmügülsüm 
bint-i Hacı 
Mehmet 

Annesi 

651/226 Dağlıoğlu Ahmet bin 
Mustafa 

İbrahim,Mustafa Halil bin 
Mustafa 

Amcası 
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651/238 Nalbant Hacı Ali oğlu 
Mehmet bin Hacı Ali 

Mahmut  Sıdıka bint-i 
Mehmet  

Kız 
kardeşi 

 

 651 numaralı şer‘iyye sicilinin 56 belgesi vasilik konusuyla ilgilidir. 

Tablodan da anlaşıldığı üzere vasi tayininde çocuğun en yakını olmasına önem 

verilmiş, bunlar çoğunlukla anne, baba, kardeş ve amca olmuştur. Bu görevi 

yapabilecek yeterliliği olmayan ya da kendi isteği ile vasiliği reddedenlerin yerine 

nadiren de olsa çocuğun dayısı veya teyzesi vasi tayin edilmiştir. Örneğin bir 

belgede75 Cami‘-i Kebir Mahallesi’nden vefat eden Fırıncı Oğlu Abdullah bin 

Mehmet’in küçük çocukları Hanife, Hatice, Firdevs, Mehmet’in yaşları küçük olması 

nedeniyle babalarından kalan miras için, anneleri vasi tayini arzusunda olmadığından 

dayıları Musa Amcaoğlu Ahmet bin Hüseyin vasi tayin edilmiştir. 

 Yine bir başka belgede76 Gökçe Mahallesi’nden vefat eden Karacaahmetli 

oğlu Molla Ahmet bin Süleyman bin Abdullah’ın küçük oğlu Süleyman’ın annesi 

Havva Hatun hayatta olmasına rağmen vesayeti kabul etmediğinden Eytâm Müdürü 

Hasan Efendi vasi tayin edilmiştir. 

 Vasi, vesayeti ifadan aciz olursa hakim tarafından başka birisi vasi tayin 

edilmekteydi77. Bunun bir örneğini gördüğümüz 155 numaralı belgede78 Akmescid 

Mahallesi’nden vefat eden Koca Kavuk oğlu Ömer Ağa ibn Salih Ağa’nın çocukları 

Havva ve Ali’nin vasiliğe anneleri muktedir olmadığından amcaları vasi tayin 

edilmiştir. Bir diğer belgede79 ise vefat eden Molla-zâde Hacı Rüştü Bey’in çocukları 

Cemal ve Danyal’ın abisi vasi tayin edilmiş ancak görevini yerine getiremediğinden 

istifa etmiş, çocukların annesi vasi tayin edilmiştir. 

 Bunlardan farklı olarak bir başka belgede80 ise, Salar Karyesi’nden Cömerd 

oğlu Osman bin Mehmet’in 80 yaşını aşmış, felçli ve şuurunun da pek yerinde 

                                                 

75 A.Ş.S., 651/30 (4 M. 1337) 
76 A.Ş.S., 651/177 (19 Ca. 1337) 
77 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1969, s.182. 
78 A.Ş.S., 651/155 (11 Ca. 1337 ) 
79 A.Ş.S., 651/110 (20 R. 1337 ) 
80 A.Ş.S., 651/163 (12 Ca. 1337 ) 
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olmamasından, büyük oğlu Hakkı’nın, babasının malını muhafaza etmek için vasi 

tayin edildiği ifade edilmektedir.  

 

2.1.4.Vefat Eden Kişinin Borcu   

Kişilerin birbirlerine karşı bir şey yapmak yahut vermekle yükümlü kılan 

hukuku ilişki veya bu ilişkinin doğurduğu yükümlülük olan borç için Arapça 

“taahhüd”, “vacip” ve “deyn” kelimeleri kullanılmıştır81. Ölen kişinin şahıslara borcu 

varsa bu, şahitlerle ispat edilmiştir. Bu borç eşinin bile olsa şahitlendirme ve yemin 

yoluna gidilmiştir82. Defterimizde alacak davaları ile ilgili belgelere rastlanmamıştır. 

Ancak zamanında tahsil edilemeyen paralar ya da ödenemeyen borçlar ölenin 

terekesinden düşülmüştür. Mesela, Ablak Karyesi’nden vefat eden Gözün Oğlu Hacı 

Ömer Ağa’nın terekesinde Şirin Ali’den alacağı olup, tahsil olunun 6700 guruş, 

Kamil Efendi’den tahsil olunan 3350 guruş, Eğret İmami-zâde Hacı Nuri Efendiden 

tahsil olunan 3631 guruş 40 para kayıtlara geçmiştir 83. 

Bir başka belgede84 ise Ekeste Mahallesi’nden vefat eden Çavuşoğlu 

Kerimesi Hacı Münire bint-i Mustafa bin Abdullah’ın terekesinde de Ziraat 

Bankasına olan 587 guruşluk borcu terekesindeki toplam meblağdan düşüldükten 

sonra varislere taksimi yapılmıştır. 219 numaralı belgede85de Mecidiye 

Mahallesi’nden vefat eden Sandıkçı-zâde Hacı Bekir Efendi’nin ölmeden önce 

ödenmemiş olan borçları öldükten sonra terekesinden düşülmüştür. 30688 guruş 15 

para olan tereke meblağından borçları olan 23655 guruş 25 para düşülmüş kalan 

miktar 7032 guruş 30 para varisler arasında taksim edilmiştir. 

 

 

                                                 

81 Mehmet Akif Aydın, “Borç”,İ.A, c.VI,  T.D.V. Yay., İstanbul 1992, s.285.  
82 Halil Polat, “751 No’lu Balıkesir Şer‘iyye Sicil Defterine Göre Balıkesir’in Sosyal, Hukuki ve Dini Yapısı(H. 
1269-1272/M. 1854-1857)”, Süleyman Demirel Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Isparta 2003, s.26.   
83 A.Ş.S., 651/12 (5 Ş. 1335) 
84 A.Ş.S., 651/83 (21 Ra. 1337) 
85 A.Ş.S., 651/219 (3 R. 1336) 
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2.1.5. Terekelerden Tahsil Olunan Vergi ve Harçlar 

Ölenin terekesinden tahsil olunan vergi ve harçlar da söz konusu idi. 

Terekenin taksimi dolayısıyla meydana gelen vergiler ve masraflar resm-i kısmet, 

dellaliyye, hammaliyye, kaydiyye ve techiz ve tekfin’dir.  

Resm-i kısmet; taksim ücreti, dellaliyye; tellal parası, hammaliyye; hamal 

ücreti, kaydiyye; deftere kaydetme ücreti, techiz ve tekfin ise ölen kişinin hazırlanıp 

kefenlenmesi için yapılan masraflar86olarak alınmaktadır. İncelediğimiz defterde 

terekenin taksimi dolayısıyla alınan bu harçların, silah altında iken vefat edenlerden 

alınmadığı görülmüştür. Karahisâr-ı Sâhib’in Eyüp Mahallesi’nden Âsâkir-i Şâhâne 

efradından iken silah altında vefat eden Etmekçioğlu Ali Osman bin Ahmet bin 

Mehmet’in terekesinden resm-i kısmet, dellaliye, hamaliye, kaydiyye gibi harçlardan 

hiçbiri alınmamıştır87. 

Terekede karşılaştığımız bir başka vergi de öşürdür. Toprak mahsullerinden 

alınan verginin adı88olup, Müslümanlardan 1/10 oranında alınan vergidir89. 651 

numaralı sicilin tereke kayıtlarının birisinde90 ölenin terekesinden düşülen, kaçak 

afyon ve haşhaş öşürü olan 26350 guruşluk meblağı görmekteyiz. 

Ağnam resmi de yine terekelerde karşılaştığımız bir başka vergi türüdür. 

Osmanlı Devleti’nde miri arazide beslenen koyun ve keçiden alınan şer‘i bir 

vergidir91. Bu vergi, “resm-i ganem” “resm-i merâî” ya da “koyun resmi” gibi 

isimlerle anılmıştır92. 1840 yılına kadar keçi ve koyun başına beşer kuruş alınırken 

1840 yılından sonra yıllık hasılatın %10’u nazara alınarak değişik miktarlarda, 

eyaletlere göre ayrı ayrı tespit edilmiştir93. Belgelerden tespit ettiğimiz ağnam 

rüsumları şunlardır; 

                                                 

86 Devellioğlu, a.g.l., s.173, 322, 498, 1051. 
87 A.Ş.S., 651/102 (3 Ra. 1337) 
88 Ömer Lütfi Barkan, “Öşür”, İ.A., c.IX, T.D.V. Yay., İstanbul 1988, s.485. 
89 Pakalın, a.g.l., c.I, s.96. 
90 A.Ş.S., 651/12 (5 Ş. 1335) 
91 Cin ve Akgündüz, a.g.e., c.I, s. 295. 
92 Naci Şahin, a.g.e., s.87. 
93 Cin ve Akgündüz, a.g.e., c.I, s.324. 
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Ablak Karyesi’nden vefat eden Gözünoğlu Hacı Ömer Ağa’nın terekesinde 

333 senesi için  ağnam rüsumu 5139, 10 guruş olarak94 , Ayasini Karyesi’nden vefat 

eden Karacaoğlu Ali bin Hasan bin Abdullahın terekesinde 1710 guruş95, Eğret 

Karyesinden vefat eden Çakaloğlu İbrahim bin Yahya bin Abdullah’ın terekesinde 

1097 guruş96 olarak kayıtlara geçmiştir.  

 

3. KARAH İSÂR-I SÂHİP SANCAĞI’NIN SOSYAL VE D İNİ YAPISI 

 3.1. AİLE 

 Toplumun tabii ve temel yapı taşlarından biri olan aile kurumu toplumun 

varlığının devam etmesinde önemli roller üstlenmiştir. Hayatın her alanına yön veren 

ailenin hiç şüphesiz en önemli görevi yeni nesillerin oluşmasını sağlamasıdır. İslam 

öncesi Türk tarihinden başlamak üzere aile kavramı ve ifade ettiği manaya büyük 

önem verilmiştir. Çünkü aile fertleri arasında sosyal, siyasal, hukuki ve ahlaki denge 

varsa, o toplumda denge de var demektir. Bu nedenle bir toplumu anlayabilmek için, 

toplumun en küçük birimi olan aileye bakmak yeterli olacaktır97.  

 Osmanlıda aile eski Türk kültüründe olduğu gibi pederşahi değil pederidir. 

Aile yönetimin başında baba bulunmaktadır. Ancak baba da anne ve oğlullara 

danışarak aileyi yönetmektedir. Aile; anne-baba, çocuklar ve çoğu zaman evlenmiş 

oğullarla torunlardan oluşmaktadır. Baba aynı zamanda ailenin temsilcisi olup 

devletin de vergi mükellefi olarak tanıdığı kişidir98. 

 Genelde 3-4 çocuklu olan Osmanlı ailesinde 30-35 kişiye varan geniş ailelere 

de rastlanmaktadır. Konak hayatı diyebileceğimiz bu yaşam şekli, II. Meşrutiyetten 

sonra sarsılmaya ve çökmeye başlamış çekirdek aile tipi daha yaygınlaşmıştır99.  

                                                 

94 A.Ş.S., 651/12 (5 Ş. 1335) 
95 A.Ş.S., 651/13(12 B. 1336) 
96 A.Ş.S., 651/231(16 S. 1336) 
97 Naci Şahin, a.g.e., s.98. 
98 Terzi, a.g.m., s.300. 
99 Bahaeddein Yediyıldız, “Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Toplumu ve Medeniyeti Tarihi, c.I, İslam Tarihi Sanat 
Kültür Araştırma Merkezi Yay., İstanbul 1994, s.483. 
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İncelediğimiz defterde hem geniş aile100 hem de çekirdek aile101 yapısına 

rastlanmış olup toplam 100 aile tespit edilmiştir. Belgelerin bir kısmında anne baba, 

evlenmiş oğullarla ve torunlarla birlikte oturduğundan oğullardan biri vefat etse dahi  

mal paylaşımı olmamış, bir arada yaşamaya devam edilmiştir. Bu ailelerden biri olan 

Ablak Karyesi’nden vefat eden Gözünoğlu Hacı Ömer Ağa bin Süleyman’ın tüm 

malları kardeşi Hacı Halil Ağa ile ortak olduğundan paylaşımı ancak Halil Ağa da 

vefat ettikten sonra gerçekleşebilmiştir. Tereke, önce vefat eden iki kardeş arasında 

pay edilmiş sonra onların çocuklarına paylaştırılmıştır102. Bu belgeden başka da bu 

tür ortak tereke paylaşımlarına rastlamak mümkündür.  

İncelediğimiz defterden elde edebildiğimiz bilgiler çerçevesinde 

Afyonkarahisar’da aile yapısını evlilik, çok eşlilik, ailelerin çocuk sayıları ve 

boşanma gibi başlıklar altında incelemeye çalıştık. 

 

3.1.1. Evlilik(Nikah) 

Sosyal bir olgu olan evlenme ve boşanma ile ilgili işlemler her toplumda 

olduğu gibi Osmanlı’da da bazı esaslara bağlanmıştır. Kaynağı şer‘i hukuk olan 

kaideler çerçevesinde evlilik gerçekleştirilmi ştir103. Kendi iradesiyle veya ailelerine 

danışarak evlenmeye karar veren kız ve erkek çocukları mahkemeye giderek, bazen 

taraflardan birinin veya her ikisinin mahkemeye vekil göndermeleri suretiyle ya da 

eve mahkemeden görevli getirterek şahitler huzurunda evlenmek istediklerini, beyan 

edip nikahları kıyılıp bu sözleşme mahkeme sicillerine kaydedilmiştir104.  

1917 tarihli Hukuk-u Aile Kararnamesi ile Osmanlıların resmi mezhebi olan 

Hanefi mezhebinin içtihatlarından bazı konularda ayrı kalarak evlenme ve 

boşanmada yeni, esnek hükümler benimsenmiştir105. Bu kararname ile evlenecek 

olan kadın ve erkeğe yaş sınırlaması getirilmiştir. Artık yaşı küçük olan çocukların 

                                                 

100 A.Ş.S., 651/12, 32, 39 
101 A.Ş.S., 651/2, 17, 19, 20 
102 A.Ş.S., 651/12 (5 Ş. 1335) 
103 Terzi, a.g.m., s.301. 
104 Yediyıldız, a.g.m., s.482. 
105 Gül Akyılmaz, “Osmanlı Aile Hukukunda Kadın”, Türkler, c.X, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s.370-371. 
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evlendirilemeyeceği gibi 17 yaşını dolduranlar da kendi istekleriyle nikah 

yapabileceklerdir106. Nikah bazı hukuki hak ve sorumluluklar getirmekle beraber 

bunlar tarafların onayı olmadan kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İncelediğimiz bir 

dava kaydında, Erkmen Karyesi’nden, Hanife bint-i Mehmet, eşi Anbanaz 

Karyesi’nden Çıkrıklıoğlu Salih bin Ali’ye açtığı davada, eşinin 4 ay önce kendisini 

boşadığını bu sebeple alacak hakkı olan mihr-i mü‘eccel ve sırf kendi malı olan 

çeyizinin tesliminden kaçındığını söylemiştir. Eşi Salih ise boşanma olayının 

olmadığını ifade etmiştir. Boşanma olayını ispatlayamayan Hanife Anbanazdaki evde 

eşinin annesiyle birlikte ikamet ettiklerinden kendisine rahat vermediğini ifade 

ederek, Salih’in yeni bir ev tedarik edinceye kadar çocukları Havva ve Yusuf için 

nafaka talebinde bulunmuştur. Mahkeme Salih’in yeni bir ev bulana kadar, günlüğü 

10 guruştan her birine toplam 30 guruş nafaka vermesine karar vermiştir107. 

Görüldüğü gibi, boşanmada resmi bir belgenin olmaması sıkıntılara yol açmıştır. 

Eşlerden biri boşandığını diğeri evli olduğunu iddia etmektedir. Ancak boşanma 

gerçekleşsin veya gerçekleşmesin evliliğin getirdiği bir takım sorumluluklar devam 

etmektedir. Bu sorumlulukların büyük kısmı da erkeklere yüklenmiştir. 

 

3.1.2.Mehir  

Osmanlı toplumunda mehir bir kısmı evlilik esnasında verilen mehr-i 

mu‘accel, diğer kısmı da evlilik içerisinde veya talâk veya ölüm ile evliliğin sona 

ermesi durumunda kadına ödenen mehr-i mü’eccel olmak üzere iki türlüdür. Kadın, 

kocasından önce ölürse mehr-i mu’eccel’i mirasçılarına ödenmektedir. Mehir nikah 

esnasında zikr edilmekte, verilen mehir ve ağırlıklar, kadılar ya da görevlendirdikleri 

kimseler tarafından kaydedilmektedir. Kocanın vefatı halinde mehir, terekede 

önceliği olan borçlar arasında yer alır108. 651 numaralı şer‘iyye sicilinin 102 

numaralı belgesinde109 olduğu gibi Eyüp Mahallesi’nden silah altında iken vefat eden 

                                                 

106 Sait Öztürk, “Osmanlı’da Çok Evlilik”, Türkler, c.X, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s.375-384. 
107 A.Ş.S., 651/167 (18 S. 1337) 
108 İlber Ortaylı, Anadolu’da XVI.Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Görüşler, Aile Yazıları I, Temel 
Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, AAKB Yay., Ankara 1980, s.281. 
109 A.Ş.S., 651/102 (3 Ra. 1337) 
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Etmekçioğlu Ali Osman bin Ahmet bin Mehmet’in hayatta iken yerine getiremediği 

500 guruş mehr-i mü‘eccel eşi Ayşe bint-i Mehmet’e verilmek üzere terekeden 

düşülmüş ve kalan miktar varislerine taksim edilmiştir. 

Evlilikte koca mehir vermekle yükümlü kadın ise hak sahibidir. Kadın kendi 

isteğiyle bu hakkından tamamen feragat edebilir ya da bir kısmını alıp kocasına 

bağışlayabilir. Kadının ibrasıyla mehir borcu düşer110. Mesela, Rasime bint-i 

Mustafa, 125 guruşluk mehr-i mu‘ecceline karşılık 100 guruş alarak eşi Himmet 

Oğlu Süleyman bin Mehmet’den boşanmıştır111.  

Mehr-i mü‘eccellerin ödenmesinde genelde sıkıntı yaşanmış eşler 

mahkemeye müracaat edip mehirlerinin ödenmesi için dava açmışlardır. Örneğin bir 

belgede, Hacı Mahmut Mahallesi’nden Hacı Eyüp kerimesi Nazike, vekili Koç-zâde 

Hacı Abdullah Efendi aracılığıyla açtığı davada bir ay önce boşandığı eşi Bakkal 

Ahmet Efendi’den alacağı olan 125 guruş mehr-i mü‘eccelinin teslimini bunun 

yanında bazı zinet ve kıymetli eşyalarını istemiştir. Ancak Ahmet Efendi, Nazike’nin 

anasının kendisine 600 guruş borcu olduğunu, eşyalarının da kendi zimmetinde 

olmadığını sadece 500 guruş verebileceğini belirtmiştir112. Belgelerde nafaka ve 

boşanma davalarında buna benzer mehir konuları yer almaktadır. Tablo 14’te mehirle 

ilgili olan davaların listesi verilmiştir. 

 

Tablo 14. Mehirle ilgili davalar 

Belge no Mehir Sahibinin Adı 
 

Meblağ (Kuru ş) 

651/49 Hoşkadem Hanım ibnetü Karaman 521 

651/54 Atike bint-i Abdurrahman  125 

651/67 Hanife bint-i Sadık  125 

651/102 Ayşe bint-i Mehmet  500 

651/148 Nazik bint-i Hacı Eyüp 500 

651/151 Hasan Hüseyin kızı Fatma 250 

                                                 

110 Kaya, a.g.e., s.87. 
111 A.Ş.S., 651/220 (21 Ca. 1337) 
112  A.Ş.S., 651/148 (19 R. 1337) 
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651/159 Şerife bint-i Mehmet  125 

651/167 Hanife bint-i Mehmet  62,5 

651/176 Hatice bint-i Süleyman  200 

651/180 Güldane Hanım ibnetü Ali 500 

651/220 Rasime bint-i Mustafa  100 

 

3.1.3.Çok Eşlilik (Poligami)  

Osmanlı toplumunda çok eşlili ğe karşı olumsuz bir yaklaşım olsa da bu ne 

ayıp ne de hukuk dışıdır. Kadınlar, kocalarından kuma getirmemeleri için bir takım 

şartlar ileri sürmüşler, bu şartların ihlal edilmesini engellemek için de bunları 

mahkemede kayıt altına aldırmışlardır113. 

Kaynaklar incelendiğinde Osmanlı’da poligaminin çok az sayıda olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bir tarafdan Kur‘anın eşler arasında adalet sağlanmayacaksa tek 

kadınla yetinilmesini istemesi diğer taraftan İslamın geçimini sağlama ve eşlerine iyi 

muamele konusunda kocaya yüklediği mecburiyetler Müslümanlar arasında çok 

kadınla evlenme vakalarının ender görülmesinde etkili olmuştur114. 

Şer-i hukukun müsaade edip Osmanlının çok da onaylamadığı poligami çok 

sık karşılaşılan bir durum değildir. İncelediğimiz belgelerden yalnızca 12’sinde çok 

eşlilik karşımıza çıkmıştır.  

 

Tablo 15. Karahisâr-ı Sâhib’te poligami  

Eşin Adı Hanım 
Sayısı 

Belge No 
(sayfa no/belge no) 

Hacı Ahmet oğlu Salih bin Süleyman bin Hacı 
Ahmet 

3 1/1 

Mukayyid-zâde Hacı Ata Efendi ibn ömer 2 5/7 

Gözünoğlu Hacı Ömer Ağa bin Süleyman 2 9/12 

Hacı Halil Ağa 3 9/12 

                                                 

113 İnanır, a.g.e., s.147. 
114 Abdurrahman Kurt, “Osmanlı Toplumunda Poligami”, Osmanlı, c.V, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s.397-
406. 
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Kacaroğlu Ali bin Hasan bin Abdullah 2 12/13 

Çoban Salih oğlu Ahmet Ağa ibn Hacı Mehmet 
Ağa bin Abdullah 

2 13/14 

Bük-zâde Ahmet Efendi ibn Hacı Osman 
Efendi bin Ömer Ağa 

2 15/15 

Yunusoğlu Süleyman bin Mustafa 2 23/25 

Binbaşı Kadri Bey ibn Mahmut bin Abdullah 3 32/32 

Ayşe oğlu Mustafa bin Osman 2 40/40 

Molla-zâde Nuri Paşa ibn Ali Paşa 2 61/71 

İradi-zâde Ali Ağa ibn Hamza bin Abdullah 2 95/118 

Deli Halil oğlu Hüseyin bin Ali bin Halil 2 126/158 

Bostancı-zâde Hacı Abdurrahman Efendi  2 152/192 

Çakal oğlu İbrahim bin Yahya bin Abdullah 2 179/231 

Keklik oğlu Mehmet bin Ahmet bin Abdullah 2 184/239 

  

3.1.4.Ailelerin Çocuk Sayıları 

651 numaralı şer‘iyye sicil defterine göre Karahisâr-ı Sâhib’teki ailelerin 

çocuk sayıları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Aileler   genellikle 3 çocukludur. 

1 çocuklu 17 aile 2, çocuklu 12 aile, 3 çocuklu 18 aile, 4 çocuklu 14 aile, 5 çocuklu 

10 aile, 6 çocuklu 6 aile, 7 çocuklu 2 aile ve 9 çocuklu 1 aile bulunmaktadır. 

 

Tablo 16. Karahisâr-ı Sâhib’te ailelerin çocuk sayıları 

Çocuk 
Sayısı 

Kız  Erkek Anne-Baba Adı Belge No 
(sayfano / 
belge no) 

 1  Zehra bint-i Mahmut bin Abdullah 21/19 

    1 Memiş oğlu Bekir Kerimesi Akile’nin kızı Fatma 36/36 

    1 Mukayyid-zâde Hacı Ata Efendi ibn Ömer Efendi 
kerimesi Emine 

39/39 

    1 Yağcı oğlu Hasan bin Abdurrahman 53/59 

    1 Evci-zâde Saadettin Efendi ibn Mehmet 
Efendi’nin oğlu İbrahim 

58/68 

    1 Kametçi-zâde Ahmet Ali Efendi ibn İsmail bin 
Abdullah 

66/77 

    1 Kabak oğlu Hüseyin bin Hasan bin Hüseyin 69/81 

 
 
 
    
 

 

  1 

 

     1 Çavuşoğlu kerimesi Hace Münire bint-i Mustafa 71/83 
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bin Abdullah 

  1  Hacı Ahmet-zâde Hasan Ağa kerimesi Şerife bint-
i Hasan 

86/105 

    1 Fatma bint-i Mehmet  105/129 

    1 İhyaoğlu Hacı Bekir bin Abdullah 107/134 

  1  Avakilyan Artin Efendi veledi Ohannes veledi 
Ohannes 

115/143 

    1 Karaali oğlu kerimesi Arife Ayşe bint-i Ali bin 
İbrahim 

124/156 

  1  Hacı Halil oğlu Ahmet bin Hasan bin Hüseyin 148/189 

    1 Hacı Halil oğlu Ahmet bin Hasan bin Hüseyin kızı 
Sultane 

148/189 

    1 Sultane bint-i Ahmet bin Hasan 156/199 

  1  Karabegos oğlu kerimesi Maryem bint-i Serkiz 
ibn Nazaret 

161/205 

    1 Karnik  161/205 

    1 Hacı Ömer oğlu Hasan bin Ömer bin Ömer 163/209 

  1  Mimaryaşban Heci Agop veledi Heci Kigorok 167/217 

  1  Sandıkçı-zâde Mehmet Ağa ibn Abdullah bin 
Mustafa 

175/227 

  1  Heci Agopyan Ohannes veledi Artin veledi Kirkor  182/234 

 

   1 

  1  Nikosoğlu Ohannes veledi Nikos 183/237 

  1    1 Cemal oğlu Süleyman bin Ahmet bin Ali 1/2 

  1    1 Nimet Hatun bint-i Abdullah 4/6 

  1    1 Cemil Efendi ibn müteveffa Ömer Efendi  5/7 

    2 Bekir Efendi ibn Hacı İsa 5/7 

  1    1 Gözünoğlu Hacı Ömer Ağa bin Süleyman 9/12 

    2 Çoban Salih oğlu Ahmet Ağa ibn Hacı Mehmet 

Ağa bin Abdullah 

13/14 

  1    1 İnceoğlu Yusuf kerimesi Fatma bint-i Yusuf 19/17 

 

 

 

   2 

  2  Binbaşı Kadri Bey ibn Mahmut bin Abdullah  32/32 

  1    1 Mahmut oğlu Mahmut bin İsmail bin Mahmut 37/37 

  2  Asım Bey 61/71 

  2  Musaddinoğlu Hüseyin bin Hasan bin Abdullah 85/104 

  1   1 Mimaryan Bakkal Artin Veledi Avadik veledi 
Atam 

89/108 

  1    1 Ahmet Çavuş 110/136 

 
 
 
 
 
    

    2 Maryem 154/194 
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  1    1 Papasoğlu Heci Sahak veledi Arakil 159/203 

    2 Avakyan Heci Agop Efendi veledi Ovakim’in 
zevcesi Serpuhi 

167/217 

  2    1 Cafer kerimesi müteveffa Raziye 3/4 

  1    2 Nazike ibnetü hacı Ahmet 5/17 

  2    1 Şerife bint-i Ali 29/27 

    3 Ayşe bint-i Mustafa 37/37 

  2    1 Köseoğlu Bekir bin diğer Bekir bin Abdullah 42/42 

  1    2 Cılızoğlu Osman Ağa ibn Ali 53/59 

  1    2 Karadeli oğlu Süleyman bin İsmail 65/75 

  1    2 Bursalı Heci Agop veledi Mikail 66/76 

  1    2 Yahyaoğlu Kadri zevcesi Hasibe bint-i Mustafa 
bin Ali 

70/82 

  1    2 Haciyan müteveffa Cafer İsador Ağa 78/92 

  1    2 Halilcik oğlu İbrahim bin Hacı İsmail bin Halil 84/103 

  1    2 Çaylıoğlu Hacı Arif bin Yusuf 94/117 

  2    1 İradi-zâde Ali Ağa ibn Hamza bin Abdullah 95/118 

  2    1 Ömer  95/118 

    3 Kırkalıoğlu İbrahim bin Hacı Ahmet bin Ahmet 110/136 

  1    2 Onatlıoğlu Osman bin Ali bin Abdullah 122/152 

  2    1 Deli Halil oğlu Hüseyin bin Ali bin Halil 126/158 

  1    2 Çarıklıoğlu Heci Ohannes veledi Heci Artin 154/194 

  1    2 Köseoğlu Yusuf bin Mehmet bin Abdullah 157/200 

  1    2 İsa Efendi-zâde Hacı Abdullah bin Mehmet Ağa 
bin Mahmut 

158/201 

  1    2 Telek-zâde Hacı Ahmet Efendi kerimesi Nuriye 
Hanım  

160/204 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

  1    2 Artin  161/205 

  3    1 Emine Hanım ibnetü Ali 23/20 

  3    1 Nimet Bint-i Hüseyin 31/30 

  1    3 Beyhane Hatun İbnetü Hacı Halil  32/32 

  3    1 Ayşe oğlu Mustafa bin Osman  40/40 

  3    1 Hacı Alibey-zâde Hüsamettin Efendi ibn el-hac 
Vasıf Efendi 

51/57 

  1    3 Kalaycıoğlu Hacı Apil 63/73 

  2    2 Hacı Osman oğlu Ali Osman bin Ahmet 65/74 

  1    3 Tersoturan-zâde Mehmet Efendi ibn el-hac Ahmet 
Efendi  

80/95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4 

  1    3 Havva bint-i İbrahim 63/73 
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  1    3 Emetullah bint-i Edhem 83/102 

  2    2 Bikasoğlu Avadik veledi Artin veledi Kigorok 88/107 

  2    2 Oseb  89/108 

  1    3 Pancaroğlu Mustafa Efendi ibn Ahmet bin 
Abdullah 

113/140 

  2    2 Yusuf Hoca oğlu İbrahim Efendi ibn Ahmet bin 
Abdurrahman 

141/179 

  2    2 Cemal oğlu Ahmet Ağa ibn Hacı Bekir bin Hacı 
Ömer 

149/180 

  2    2 Keklik Mehmet bin Ahmet bin Abdullah 184/239 

  4    1 Hacı Ahmet oğlu Salih bin Süleyman bin Hacı 
Ahmet 

1/1 

  4    1 Hacı Halil Ağa  9/12 

  2    3 Halaçlı oğlu Hacı Hüseyin bin Mustafa bin 
Abdullah 

18/16 

  2    3 Hatipoğlu Hacı İbrahim bin Hasan bin Abdullah 20/18 

  1    4 Hacı Vasıf Efendi 51/57 

  2    3 Evci-zâde Saadettin Efendi ibn Mehmet Efendi 58/68 

  1    4 Molla-zâde Nuri Paşa ibn Ali Paşa 61/71 

  3    2 Ayşe bint-i İsmail Efendi 86/105 

  2    3 Ahakinoğlu Heci Artin veledi Hacetor veledi 
Atam 

89/108 

  3    2 Hacı Ahmet oğlu Hüseyin bin İbrahim 93/115 

  2    3 Hasanoğlu Mustafa bin Hasan bin Hacı Mehmet 114/141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 

  2    3 Hacı Karabet 154/194 

  3    3   Mukayyid-zâde Hacı Ata Efendi ibn Ömer 5/7 

  3    3 Şeker Ahmet oğlu bin Mahmut Ağa 8/11 

  4    2 Bük-zâde Ahmet Efendi ibn Hacı Osman Efendi 
bin Ömer Ağa 

15/15 

  3    3 Agah Rüşdü Bey 61/71 

  3    3 Kalak Süleyman bin Hacı Bali bin Hacı Mehmet 125/157 

  2    4 Heci Serkiz 154/194 

 
 

   6 

  3    3 Molla-zâde Hacı Rüşdü Bey ibn el-hac Nuri Paşa 181/232 

  6    1 Fırıncıoğlu Osman bin Çatşamış  43/43 

  6    1 Gül Toros oğlu Ohannes veledi Toros 75/86 

 
   7 

  3    4 Bostancı-zâde Hacı Abdurrahman Efendi 152/192 

   9   2    7 Çakal oğlu İbrahim bin Yahya bin Abdullah 179/231 
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Görüldüğü gibi defterden tespit ettiğimiz 100 aileden %80’ni Müslüman, 

%20’sini gayrimüslimler oluşturmakla birlikte toplam 317 çocuk tespit edilmiştir. 

Bunlardan 250’si Müslümanlara, 67’si gayrimüslimlere aittir. Müslüman ailelerin 

%21.2 ‘sini tek çocuklu aileler, %15 ‘ini iki çocuklu aileler, %22.5’ini üç çocuklu 

aileler, %20’ sini dört çocuklu aileler, %12.5’ini beş çocuklu aileler, %7.5’ini altı 

çocuklu aileler, %2.5 ‘ini yedi çocuklu aileler, %1.2’sini de 9 çocuklu aileler 

oluşturmaktadır.  

 

3.1.5.Boşanma 

Lugatte, nikahlı kadını bırakma115 anlamına gelen boşanma nikahı belli 

sözlerden biriyle halen veya mealen kaldırmak, bozmak yerine kullanılan tabirdir116. 

İslam literatüründe ise boşanma için “talâk” kelimesi kullanılmaktadır. Evlilikle 

kazanılan hakları düşüren bir tasarruf olan talak hakkı en fazla üç defa kullanılabilir. 

Bu bakımdan talak ric’i ve ba’in olmak üzere ikiye ayrılır. Evliliğe tekrar dönüş 

imkanı veren “ric’i talâk” üç boşanma hakkının tüketilmemiş olduğu veya kesin 

ayrılığın söz konusu olmadığı boşanmayı ifade eder. Üç boşanma yetkisinin de 

tamamı tüketildiğinde bu boşanma “ba’in talâk” olur ki; bu durumda kesin ayrılık 

ortaya çıkar. Boşanma yetkisi her ne kadar erkeklere verilmiş olsa da kadınlar da 

bazı gerekçeler öne sürerek mahkemeye başvurabilirler, boşanma talebinde 

bulunabilirler ki buna da “tefrik” adı verilir. Bir de tarafların rızasıyla gerçekleşen 

“muhâlea” yöntemi vardır. Kadının alacaklarından feragat ederek veya bir mal 

karşılığında gerçekleşen, kadının boşanmaya razı edilmesidir117. 

İncelediğimiz defterdeki bir belgede118 tarafların karşılıklı rızalarıyla 

gerçekleşen bir muhâlea örneği görmekteyiz. Gündoğmuş Mahallesi’nden Rasime 

bint-i Mustafa, vekili olan Emin Efendi-zâde Mehmet Vasıf Efendi aracılığı ile 125 

guruş olan mihr-i mü‘ecceline karşılık 100 guruş, nafaka iddeti için 1800 guruş, 

                                                 

115 Devellioğlu, a.g.l., s.1028. 
116 Pakalın, a.g.l., s.389. 
117 Ali Kaya, a.g.e., s.96-99. 
118 A.Ş.S., 651/220 (21 Ca. 1337) 
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21460 guruş olan kıymetli eşyalarına karşılık 5000 guruş, toplamda ise 6900 guruş 

karşılığında eşi Emir Himmet oğlu Süleyman bin Mehmet’den boşanmıştır. 

Evlilik kadına da erkeğe de bazı görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Eşlerin 

bu görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmaları sonucunda aile bütünlüğünü sarsan 

olaylar meydana gelmiştir. Belgelerimizde bazı erkeklerin eşlerin nafakalarını temin 

etmemeleri dışında, onlara hakaret etmek, evden kovmak, uzaklaştırmak gibi yanlış 

davranışlara az da olsa rastlanılmıştır. Böyle durumlarda mahkeme her zaman kadına 

arka çıkmıştır. Bunun bir örneği olarak, Atike bint-i Abdurrahman’ın eşi Karkalıoğlu 

Yahya bin Ahmet, Huriye isminde bir kadınla evlenerek, Atike’yi evden kovması ve 

nafakasını temin etmemesinden dolayı açılan davada, Yahya’nın Atike için ayrı bir 

ev hazırlaması, hazırlayana kadar geçen sürede de aylık 450 guruş nafaka vermesine 

dair verilen belge119  görülmektedir. 

47 ve 49 numaralı belgelerde ise talâk-ı ba‘in ile boşanıldığına dair birer 

örnek vardır. Saadettin Bey ibn el-müteveffa Agah Paşa, tatlik-i ba‘in ile boşadığı 

Hoşkadem Hanım ibnetü Kahraman Ağa’ya hakkı olan mihr-i mü‘eccel ve 

mu‘accelden 501 guruş ile iddet-i şer‘iyyesi inkızasına değin nafakası olan üç aylık, 

günlüğü 20 guruştan, 1800 guruş, toplam 2301 guruş Hoşkadem Hanım’a verilmek 

üzere kaymakama teslim etmiştir120. 

 

Tablo 17. Defterde  geçen boşanma davaları 

Belge No Boşanan Erkeğin Adı Boşanan Kadının Adı 

651/47 Mesut Efendi Hafidi Namık Bey ibn 
Mehmet Efendi 

Hacı Mahmut-zâde Hacı 
Hüseyin’in kerimesi Hesna 
Hanım 

651/49 Saadettin Bey ibn el-Hac müteveffa 
Agah Paşa 

Hoşkadem Hanım ibnetü 
Kahraman Ağa 

651/220 Emir Himmet oğlu Süleyman bin 
Mehmet 

Rasime bint-i Mustafa  

 

                                                 

119 A.Ş.S., 651/54 (17 D. 1337) 
120 A.Ş.S., 651/49 (17 S. 1337) 
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Boşanma hakkı ilke olarak erkeklere verilmiş olsa da mağdur olan kadınların 

mahkemeye başvurarak haklarını aradığını121 özellikle boşanıldıktan sonra mihr-i 

mü‘eccelini ya da nafakasını alamayan kadınların açtığı dava sayısının oldukça fazla 

olduğunu gözlemledik. Bu durumda da kadınlar asla mağdur edilmemiş, mahkeme 

tarafından haklarına her zaman sahip çıkılmıştır. 

 3.1.6.Nafaka  

İslam hukukuna göre koca evlilik devam ettiği sürece eşinin nafakasını 

karşılamakla yükümlüdür122. Sözlük anlamı olarak birinin kanunen geçindirmek 

mecburiyetinde bulundurduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık, 

geçimlik, yiyecek parası123 olan nafaka çalıştığımız defterde en sık karşılaştığımız 

konudur. 

 Nafaka kişinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu madde ve 

hizmeti kapsar. Evlilikte nafaka borçlusu kocadır. Bu sebeple kocanın nafaka 

yükümlülüğü eşinin ve çocuklarının nafakasını temin etmektir124. Ancak kocanın bu 

yükümlülüğü yerine getirebilmesi için zengin olması gerekmez. Koca, evin 

masraflarını karşılayamaz ise kadın mahkemeye başvurarak kendisine nafaka takdir 

ettirebilir. Nafaka miktarını tespitte karı kocanın mali ve sosyal konumları birlikte 

dikkate alınır. Takdir edildiği halde karısının nafakasını ödemeyen kocanın borcu 

zorla ve icra yoluyla tahsil edilirdi125. 

 Görüldüğü gibi İslam ve örf hukukumuz aciz ve muhtaç kişilerin korunmasını 

garanti altına alıcı tedbirler almıştır.Ayrıca müslim ve gayrimüslim fark etmeksizin, 

hür bir baba, erkek evladına hayatını kazanıncaya değin, kız evladına ise evleninceye 

kadar bakmakla yükümlüdür126.   

                                                 

121 A.Ş.S., 651/67, 151, 159, 167, 176, 180, 220 
122 Ahmet İnanır, “İbn-i Kemal’in Fetvaları Işığında Osmanlı’da İslam Hukuku”, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008, s.153. 
123 Devellioğlu, a.g.l., s.795. 
124 Ali Kaya, “17. Yüzyıl Bursa Şer‘iyye Sicili’nin İslam Aile Hukuku Açısından Tahlili”, Uludağ Üniv. İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, c.17, Sayı:1, Bursa 2008, s. 84. 
125 İslam ve Toplum, c.II, T.D.V. Yay., İstanbul 1999, s.220. 
126 Çanlı, a.g.m., s.67. 
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 Nafakayı genel olarak çocukların aldığı nafaka ve kadının aldığı nafaka 

olarak iki gruba ayırıp inceleyebiliriz.Kadının aldığı nafaka; boşanma sırasında127 ya 

da evlilik devam ederken128 aldığı nafaka şeklindedir.Örneğin bir belgede129 Atike 

bint-i Abdurrahman,eşi Karkaloğlu Yahya bin Ahmet’in , kendisini evinden kovup 

başka bir kadınla evlendiğini , nafaka namına hiçbir şey göndermediğini iddia etmiş 

ve Yahya’nın eşi Atike’ye kocası tarafından aylık 450 guruş nafaka bağlanmıştır. 

 Çocukların aldığı nafakayı da yine elde ettiğimiz belgelerden hareketle iki 

gruba ayırabiliriz bunlar;  

 Boşanma sonucu çocuklar için alınan nafaka: Çocuklar boşanma sonrasında 

anne ile kaldığı için baba çocukların her biri için günlük veya aylık nafaka 

vermektedir.Örneğin 65 numaralı belgede130  Sarıoğlu Mehmet bin İsmail, boşadığı 

hamile eşi Hayriye bint-i Mehmet için aylık 300 guruş nafaka vermekte iken kızı 

Arife’nin dünyaya gelmesiyle, kızı için de aylık 200 guruş olmak üzere toplam 500 

guruş nafaka verilmesine dair hüccet sureti yer almaktadır. Bir başka  belgede131 ise 

Hanife bint-i Sadık , kızları Elife ve Hayriye için aylık 75 guruş toplamda 150 guruş, 

boşandığı eşi Mehmet Ali bin Mustafa’dan nafaka almaktadır. 

 Eytâm Sândığı tarafından bağlanan nafaka: Anne ya da babasını kaybeden 

yetimlerin vasisi, Eytâm Sândığı’na başvurarak vasinin sosyal ve ekonomik 

durumuna göre nafaka verilmiştir. Mesela bir belgede132 Küçükhöyük Karyesi’nden 

vefat eden Veli oğlu Ali onbaşı ibn-i Mehmet’in küçük oğlu Şükrü’nün vasisi Şerife 

bint-i Mehmet, ihtiyaçlarından dolayı nafaka talebinde bulunmuş şahitlerin de 

doğrulamasıyla Eytâm Sândığı tarafından aylık 75 guruş nafaka bağlanmıştır. 

Kocanın askerde olması, kaybolması ya da ölümü gibi sebeplerle nafakanın temin 

edilememesi gibi durumlarda da Eytâm Sândığı devreye girerek evli eşin nafakasını 

                                                 

127 Bkz., A.Ş.S., 651/176, A.Ş.S., 651/180. 
128 Bkz., A.Ş.S., 651/121, A.Ş.S., 651/229. 
129 A.Ş.S., 651/54 (17 D. 1337) 
130 A.Ş.S., 651/65 (24 Z. 1336) 
131 A.Ş.S., 651/67 (18 S. 1337)  
132 A.Ş.S., 651/33 (8 D. 1336) 
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kocanın malından karşılamıştır. Mesela  8 no’lu belgede133 eşi silah altında bulunun 

Fatma bint-i Satılmış, kayınpederinin vefatıyla eşine kalan ve Eytâm Sândığı’nda 

bulunan malına karşılık kendisi ve oğlu için aylık 200 guruş nafaka bağlanmıştır.  

Eytâm idaresi kurulmadan önce yetimin malları vasinin denetimi altındaydı 

ve vasi aracılığıyla kullanılmaktaydı. Bu idarenin kurulmasından sonra yetimlerin 

malları Eytâm Sândığı’na teslim edilip koruma altına alınmıştır. Ebeveynlerinden 

nakit para kalmamışsa yetimin yararına kullandırılmak amacıyla miras malları 

satılabilirdi. Bunlar nafaka haricinde çocukların sünnet merasimi, evlilik masrafları, 

gayrimenkullerin tamiri gibi harcamalarda kullanılırdı134. Mesela Onatlıoğlu Osman 

bin Ali’nin terekesinde, Meclis-i Eytâm kararıyla hanesi tamiratı için 19050 guruşluk 

bir masraf yapılmıştır135. 

214 numaralı belgede136 de gördüğümüz gibi Karahisâr-ı Sâhib’de 

Ermenilerin de aynı hukukdan yararlandıklarını söyleyebiliriz. Karahisâr-ı Sâhib’in 

Molla Bahşi Mahallesi’nden Ermeni milletinden iken vefat eden Agakin Oğlu Heci 

Artin Veledi Hacetor, çocukları Kirkor ve Hacetor’un vasileri anneleri Perozik veledi 

Artin’in nafaka ihtiyacı oldukları için, eşinden kalan ve Eytâm Sândığı’nda muhafaza 

edilen paradan nafaka talebinde bulunmuş, aylık her birine 300 guruş, toplamda 600 

guruş nafaka bağlanmıştır. Görüldüğü gibi ihtiyaç sahibi olan Ermeni vatandaşların 

da geçimlerini sağlayıp hayatlarına devam edebilmeleri sağlanmıştır.  

Nafaka ile ilgili davalardan başka bir örnek, nafaka yükümlülüğünün birinci 

derece akrabalar tarafından karşılandığı durumlarla ilgilidir. Hacı Cafer 

Mahallesi’nden Binbaşı Oğlu müteveffa Yahya’nın kızı Fatma, mahkemeye 

müracatında hiçbir malı ve maaşı olmadığından , erkek kardeşi Ahmet Efendi’den de 

başka hiçbir yakını olmadığından kardeşine açtığı davada, şahitlerin de 

doğrulamasıyla kardeşi Ahmet’ten her ay 200 guruş nafaka almayı haketmiştir137.   

                                                 

133 A.Ş.S., 651/8 (19 D. 1336)  
134 Çanlı, a.g.m., s.67-68. 
135 A.Ş.S., 651/152 (13 S. 1337 ) 
136 A.Ş.S., 651/214 (27 Ca. 1337 ) 
137 A.Ş.S., 651/46 (23 M. 1337 ) 
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Nafaka davalarında karşılaştığımız diğer bir konu, nafakalara zam talebi ile 

ilgilidir. Bazı kimseler kendilerine verilen nafaka ile geçinemediklerinden 

eşlerinden138 ya da Eytâm Sândığı’ndan139  nafakalarına zam talebinde bulunmuşlar 

ve nafakaları bir iki kat kadar zamlanmıştır. 

Son olarak defterde geçen nafaka davalarından biri de nafakanın kesilmesiyle 

ilgilidir. Karahisâr-ı Sâhib’in Nuh Karyesi’nden Topsakaloğlu Halit bin Abdullah’ın 

çocukları Mehmet ve Hüseyin için verdiği nafakadan, Mehmet’in 9 yaşına gelmesi 

dolayısı ile nafakasının sakıt olup, kesilmesine dair i‘lâm verildiğini görmekteyiz140. 

Halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, İtilaf Devletleri tarafından, 

cephedeki askerimizin savaşma arzusunu kırmak ya da askerin firar etmesine zemin 

hazırlamak gibi propaganda konusu yapılmıştır141. Bunların etkisini azaltmak için, 

askerlere geride bıraktıklarının sahipsiz olmadığı inancı verilerek muhtaç ailelelerin 

nafaka ihtiyacı karşılanmıştır. Tablo 18’de defterde geçen nafaka davalarının listesi 

verilmiştir. 

 

Tablo 18. Defterde geçen nafaka davaları ve miktarları 

Belge 
No 

Nafaka Talebinde 
Bulunan 

Nafaka Veren 
Ki şi ya da Kurum 

Yakınlık 
Derecesi 

Miktarı 
(Guruş) 

651/6 Nimet Hatun bint-i 
Abdullah  

Eytâm Sândığı ----- 60 

651/8 Fatma bint-i Satılmış  Eytâm Sândığı ----- 200 

651/33 Şerife bint-i Mehmet  Eytâm Sândığı ----- 75 

651/46 Binbaşı oğlu Yahya’nın 
kızı Fatma  

Binbaşı oğlu 
Ahmet Efendi ibn 
Yahya  

Abisi  200 

651/49 Hoşkadem Hanın ibnetü 
Karaman Ağa 

Saadedddin Bey 
ibn Agah Paşa 

Boşandığı eşi  600 

651/54 Atike bint-i 
Abdurrahman 

Karkalıoğlu Yahya 
bin Ahmet  

Eşi 450 

                                                 

138 A.Ş.S., 651/121, A.Ş.S., 651/229. 
139 A.Ş.S., 651/69, A.Ş.S., 651/79, A.Ş.S., 651/113, A.Ş.S., 651/117. 
140 A.Ş.S., 651/126 (14 S. 1337 ) 
141 Sadık Sarısaman, “I. Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Psikolojik Harp”, Türkler, c.XIII, Yeni Türkiye 
Yay., Ankara 2002, s.460. 
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651/61 Samiye Hanım ibnetü 
Sadullah 

Eytâm Sândığı ----- 250 

651/65 Hayriye bint-i Mehmet Sarıoğlu Mehmet 
bin İsmail  

Boşandığı eşi 500 

651/67 Hanife bint-i Sadık  Mehmet Ali bin 
Mustafa   

Boşandığı eşi 150 

651/69 Fatma Hanım ibnetü 
Selahaddin 

Eytâm Sândığı ----- 200 

651/70 Hayriye Hanım ibnetü 
Abdil 

Eytâm Sândığı ----- 900 

651/78 Nimet Hatun ibnetü 
Abdullah 

Eytâm Sândığı ----- 30 

651/79 Fatma Hanım Eytâm Sândığı ----- 800 

651/111 Hacı Yunus-zâde Salih 
Efendi ibn el-hac 
İbrahim   

Eytâm Sândığı ----- 250 

651/113 Hacehan Hanın ibnetü 
el-hac Osman 

Eytâm Sândığı ----- 200 

651/117 Rabia bint-i Ahmet Eytâm Sândığı ----- 450 

651/121 Emine bint-i Hasan  Recep oğlu 
Mehmet Ali bin 
Recep  

Eşi  300 

651/132 Şerife bint-i Hüseyin  Eytâm Sândığı ----- 200 

651/137 Fatma bint-i Musa  Eytâm Sândığı ----- 200 

651/139 Kezban bint-i Ali Eytâm Sândığı ----- 225 

651/144 Ümmühan bint-i 
Mustafa  

Eytâm Sândığı ----- 400 

651/146 Şerife bint-i Hüseyin  Eytâm Sândığı ----- 300 

651/148 Nazike bint-i Hacı Eyüp  Bakkal Ahmet 
Efendi 

Boşandığı eşi 450 

651/151 Hasan Hüseyin kızı 
Fatma 

Hacı Ali oğlu 
Süleyman bin 
Halil 

Boşandığı eşi  600 

651/153 Havva Hatun ibnetü 
Hüseyin Efendi 

Eytâm Sândığı ----- 450 

651/159 Şerife bint-i Mehmet Ümmioğlu Ahmet 
bin Yusuf 

Boşandığı eşi  250 

651/160 Hanife bint-i Yusuf  Eytâm Sândığı ----- 1.200 

651/161 Şerife bint-i Hüseyin  Eytâm Sândığı ----- 300 

651/162 Havva bint-i Salih  Eytâm Sândığı ----- 150 

651/167 Hanife bint-i Mehmet  Çıkrıklı oğlu Salih 
bin Ali 

Boşandığı eşi 900 

651/176 Hatice bint-i Süleyman  Kurbağıcı oğlu 
Süleyman bin 
Osman  

Boşandığı eşi 200 
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651/180 Güldane hanım ibnetü 
Ali 

Gürcü-zâde Halil 
Efendi ibn 
Mehmet  

Boşandığı eşi 200 

651/182 Şerife bint-i Ahmet  Eytâm Sândığı ----- 400 

651/183 Neslihan bint-i Osman  Eytâm Sândığı ----- 200 

651/210 Habibe Hanım ibnetü 
İbrahim  

Eytâm Sândığı ----- 300 

651/213 Atike bint-i Hacı Osman  Emir oğlu Hacı 
İbrahim ibn Hacı 
Abdurrahman 

Boşandığı eşi 250 

651/214 Perozik veledi Artin  Eytâm Sândığı ----- 600 

651/220 Rasime bint-i Mustafa  Emir Himmet oğlu 
Süleyman bin 
Mehmet  

Boşandığı eşi 405 

651/224 Raziye bint-i Hacı Ali Eytâm Sândığı ----- 150 

651/229 Emir Hikmet oğlu 
kerimesi Emine   

Berber Ahmet 
Usta oğlu 
Kunduracı Halil 
bin Ahmet  

Eşi  450 

651/230 Satı Hatun ibnetü 
Hüseyin  

Eytâm Sândığı ----- 300 

651/236 Sıdıka bint-i Mehmet  Nalid Hacı Ali 
oğlu Mehmet bin 
Hacı Ali 

Kardeşi  150 

 

Kayıtlardan hareket ile kesin bir nafaka miktarı vermek mümkün değildir. 

Ancak miktarlar ekonomik duruma ve bilir kişilerin verdiği beyanata göre 

değişmektedir. 

 

3.2. DİNİ VE SOSYAL KURUMLAR 

 3.2.1.Camiler 

 Arapça cem‘ kökünden türeyen “toplayan, bir araya getiren”142 anlamındaki 

câmi‘ kelimesi başlangıçta sadece Cuma namazı kılınan büyük mescidler için 

                                                 

142 Devellioğlu, a.g.l., s.124. 
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kullanılan el-mescidül’l-câmi‘ (cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış 

şeklidir143.  

 Câmi‘ yaptırmak ve yaşatmak Müslümanlar tarafından, Müslüman olmanın 

bir göstergesi kabul edilmiştir. Bu nedenle Müslüman toplumlar, özellikle de 

Osmanlılar her mahalleye câmi‘ ve mescid inşa etmeye gayret etmiştir. Câmi‘lerin 

yapımı için gerekli olan mali harcamaları genellikle hükümdar, vezir, emir gibi 

nüfuzlu kişiler üstlenmiş, bakımı, malzeme temini, görevlilere ödeme yapılması gibi 

masrafları ise câmi‘ye vakfedilen gayrimenkul gelirleriyle karşılanmıştır144.  

 Afyonkarahisar da câmi‘ ve mescid bakımından oldukça zengin bir şehirdir. 

Elimizdeki en yakın kayıt olan 1906 tarihli Hüdâvendigâr Vilayeti Yıllığından alınan 

bilgilere göre Afyonkarahisar genelinde 135 câmi‘, 66 mescid, merkezde ise 24 

câmi‘, 23 mescid bulunmaktadır145. 651 numaralı şer‘iyye sicilinde ise 9 adet câmi‘ 

ismi tespit edilmiştir. Bu câmi‘lere ait liste Tablo 19’da verilmiştir.  

 

 Tablo 19. Defterde adı geçen câmi‘ ve mescidler 

Câmi‘ / Mescid Adı  Belge No(sayfa no/belge no) 

Arap Mescidi Câmi‘ 46/48 

Câmi‘-i Kebir 120/150 

Ayaktekke Câmi‘ 130/164 

Çatkuyu Câmi‘ 130/164 

Kırka Câmi‘ 130/164 

Reşadiye Câmi‘ 130/164 

Çakır Karyesi’ndeki Câmi‘ 130/164 

Paşa Câmi‘ 133/168 

Arasta Mescidi  161/205 

  

 

                                                 

143 Ahmet Önkal – Nebi Bozkurt, “Cami”, İ.A., c.VII, T.D.V. Yay., İstanbul 1993, s.46. 
144 Önkal – Bozkurt, a.g.m., s.53. 
145 Selami Akkan, “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Afyonda’ki Vakıf Hizmetleri”, Süleyman Demirel Üniv., 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 1999, s.45. 
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3.2.2.Vakıf ve Vakıf hizmetleri 

 Arapça bir kelime olan vakıf aslında durdurmak, alıkoymak146 manasına 

gelen; İslam memleketlerinin özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde sosyal, 

kültürel, ekonomik hayatında önemli roller oynamış olan dini, hukuki ve sosyal bir 

kurumdur147. 

 İslam vakfının iki önemli unsuru vardır. Doğrudan hizmet sunan vakıf bina ve 

kuruluşlara “hayrât”, bu kuruluşların ebedi olarak yaşaması ve topluma hizmet 

sunabilmesi için vakfedilen gelir kaynaklarına ise “akarat” denilmektedir148. Senelik 

gelir getiren bina, arazi ve nakit paradan oluşan bu akaratlar sayesinde bazı 

dönemlerde vakıflar, hemen hemen devlet bütçesinin yarısına denk gelmekteydi149. 

 Herhangi bir mecburiyet veya zorlama olmadan iyilik, şefkat, yardımlaşma, 

dayanışma, ötekini yani başka bir insanı veya canlıyı maddi veya manevi açıdan 

huzura kavuşturma gibi kültürel değerlerle vakıflar kurulmuştur150. Türk ve İslam 

kültürünün gelişmesinde de çok önemli olan vakıflar insanlar arasında sosyal adaleti 

sağlama ve farklılıkların kaldırılması açısından önemli rollere sahiptir151. 

 Vakıflar gelirlerinin taksimine göre üç kısma ayrılmaktadır. Birincisi; gelirin 

tamamen ve doğrudan doğruya mutlak gayeye gittiği “vakf-ı hayri”, ikincisi; bütün 

gelirlerin asıl gayeye ulaşmadan önce vakıf tarafından tayin edilen genellikle vâkıfın 

ailesine mensup kişilerin elindeki “vakf-ı ehli” ve son olarak geliri değişik tarzlarda 

vâkıf ve ailesiyle dini, hayri, içtimai müesseseler arasında paylaştırıldığı “yarı ailevi 

vakıf” lardır152. 

                                                 

146 Bahaeddin Yediyıldız, “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları  ya da Türk Hayrat Sistemi”, Osmanlı, c.V, 
Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 22. 
147 Gürsoy Şahin, “XVII.Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisar’da Vakıflar ve Vakıf Hizmetleri”, VI. 
Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yay., Afyon 2002, s.381.  
148 Yediyıldız, a.g.m., s.23. 
149 Nazif Öztürk, “Tanzimat Dönemi Vakıf Uygulamaları”, 150. Yılında Tanzimat, T.T.K. Yay., Ankara 1992, 
s.571. 
150 Yediyıldız, a.g.m., s.17. 
151 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf”, İ.A.,MEB. Yay., c. XIII, İstanbul 1988, s.153-172. 
152 Gürsoy Şahin, a.g.m., s.382. 
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 Vakıfların vakfiyelerinde geçen evlad/veled tabirlerinin bir iki ya da daha 

fazla sayıda tekrar edilmesinin bir anlamı vardır. Bir kez geçiyorsa sadece vakfın 

kendi çocuğuna şamil olup vakfın geliri torunlarına aktarılamaz. Evlad-i evlad tabiri 

geçiyorsa çocuğunun çocuğuna aktarılmaktadır. Evlad kelimesi üç kere kullanılmış 

ise153 üçüncü nesile kadar değil bütün nesli kapsadığını göstermektedir154. 

 Vakıf kuran hayır sahipleri, vakıfların yürütülmesi için gerekli şartları tespit 

ederlerdi. Nasıl idare edileceği, ne türlü masraflar yapılacağı, kaç kişi çalışacağı ve 

bunlara ne kadar aylık verileceği, bu aylıkların nerelerden alınacak gelirlerle 

karşılanacağı gibi bazı şartlar vakfiyelere yazılırdı155. Örneğin Zaviye Sultan 

Mahallesi’nden Hacı Halit Bey kelimesi Hacı Hatice Hanım, Zaviye Mahallesi’ndeki 

sınırları belirtilmiş evini vakfetmiş ve bazı şartlarda bulunmuştur. Bunlar, kendisi 

vefat edince vakfına, Karahisâr-ı Sâhib’de müftü olan zatın mütevelli olması, evin 

kiraya verilip hasıla olacak gelirinden öncelikle tamirine sarf olunması, sonra Sultan 

Divânî Dergâhı’nda hatip olan zata verilmesi, onun da Câmi‘-i Kebir’de her sabah 

namazından sonra Kur‘an-ı Kerim’den yarım cüz okuyarak her iki ayda bir hatim 

yapması gibi şartları haizdi156. 

Tablo 20. Defterde geçen vakıflar 
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gayr-ı menkul, 
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Kime, nereye, hangi şartlarla vakfedildi ği 
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Kasab 
oğlu 
Hacı 
Emin 
Ağa 

 

gayr-ı menkul: 

 Karahisâr-ı Sâhib 

çarşısında 

Kapanönü’nde 60.000 

guruş değerindeki dört  

bina 

  Vakfettiği seneliği 30 guruş olan mukâtaalı binalar 

icara verilip hasıl olacak gelirinden evvela binaların 

gerekli tamiratına sarf olunacak, geri kalan paradan 

Arap Mescidi Mahallesi’ndeki Cami‘-i Şerif ve 

bitişiğindeki çeşmenin gerekli tamiratına sarf 

olunacak, hayatta olduğu sürece vakfın işleriyle 

kendi ilgilenecek, vefatından sonra ise evlatlarından 

ekber ve erşed olan bu vakfın mütevillisi olacak.  

                                                 

153 A.Ş.S., 651/48 (6 S. 1337) 
154 Şakir Berki, Vakıflarla İlgili Önemli Meseleler, Bayrak Yay., İstanbul 1990, s.29-38. 
155 Naci Şahin, a.g.e., s.110. 
156 A.Ş.S., 651/150 (26 R. 1337) 
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Halit Bey 
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Hace 

Hatice 

Hanım 

gayr-ı menkul: Zaviye 

Sultan Mahallesi’nde 

69 sıra no’lu, 26.000 

kuruş değerindeki 

mülkü 

  Hayatta olduğu sürece vâkıfın idaresi evvela 

kendine ait olacak, vefatından sonra müftü olan zat 

mütevelli olacak,  ev icara verilip hasıl olacak 

gelirinden evvele mülkün gerekli tamitratına sarf 

olunacak , kalan paradan Sultan Divani Dergahı’nda 

hatib olan zata verilecek, Cami‘-i Kebir’de her sabah 

namazından önce Kur‘an-ı Kerim’den yarım cüz’-i 

şerif kırâ‘at ederek her iki ayda bir Kur‘an hatim 

edilecek.  

3
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gayr-ı menkul: 

Sincanlı Nahiyesi’nin 

Kırka Karyesi’ndeki 

mülk 

  

  29 Zilhicce 1330 tarihli ve 723 numaralı kayıtta 

Kırka Karyesi’ndeki mülkünün yıllık icaratını  ve 

buranın hasılatını  vakfetmiştir. Ayaktekke  Çatkuyu 

ve Kırka Cami‘lerindeki imamlık vazifesini ifa eden 

zatlara 30 kuruş verilmesi, sure-i Mülk ve Yasin-i 

şerif ve günlük bir cüz Kur‘an okumalarını şart 

koşmuştur. Daha sonra Reşadiye ve Çakır 

Karyesinde de cami‘ inşa ettirmiş diğer camilerde 

olduğu gibi burada da aynı şekilde vazifesini yerine 

getiren zatlara da aylık verilecektir.Ancak eklenen  2 

yeni camiyle toplam 5 camideki imamların  her 

birine aylık 30 kuruş vermeye varidatı müsait 

olmadığından 100 guruş verilmesini tasvib eylemiş 

ve yeni camilerin vakfiye hüccetine bu şartlarla 

kaydedilmesini istemiştir. 
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Beyhane 

Hatun 

bint-i 

Sadreddi

n Efendi  

gayr-ı menkul: Elpirek 

Karyesi civarında vaki 

üç taş üzerinde devam 

eden Zaim 

değirmeninin 3 

hissesinden 1 hissesi 

  Değirmenin mahsulatından Paşa Cami‘-i Şerifinin 

mihrabının iki tarafında ikad olunan mumların 

vakfına her sene 3 kile hınta verilecek, burada 

devirhan olan kimse bir hatm-i şerif tilavet ederek 

sevabını Peygamber efendimize hediye eyleyecek ve 

3 kile hınta verilecek,  yine Paşa Cami‘-i Şerifi’nde 

asaleten veya vekaleten her kim imamet ederse her 

gece yatsı namazından sonra bir sure-i Mülk tilavet 

edip senede bir hatm-i şerif edip sevabını vâkıfenin 

akrabalarına hediye eyleyecek ve senede 3 kile hınta 

verilecek, diğer devirhan ise her gün Cuma’da bir 

Yasin-i şerif  ve senede bir hatm-i şerif edip sevabını 

vâkıfenin eşi Şerif Ağa ve Ahmet Ağa’nın ruhlarına 

hediye eyleyecek ve senede 3 kile hınta verilecek, 

caminin kayyumluk hizmetinde olan kişi vâkifenin 

vefatından sonra her Pazartesi ve Perşembe günleri 

sabah kabrine varıp Yasin-i şerif okuyacak ve 3 kile 

hınta verilecek, kendi vefat ettikten sonra kardeşi 

İsmail Ağa mütevelli olacak onun da vefatıyla 

aileden ekber olan mütevelli olabilecek, mütevelliye 

ise 25 kile buğday verilecek, eğer baki kalırsa 

mahsulâttan değirmenin gerekli tamiratına sarf 

olunacak   

 

3.2.3. Eytâm Müdürlü ğü (Eytâm Sandığı) 

 Eytâm; yetim kelimesinin çoğulu olup, anası babası ölmüş, yalnız kalmış 

küçük çocuklar, öksüzler anlamına gelmektedir157. Osmanlı Devletinin titizlikle 

üzerinde durduğu konulardan biri olan dul ve yetimlerin haklarının gözetilmesi ile 

ilgili olarak 1851 yılında Eytâm Nazırlığı, 1868’de Islahhaneler, 1872’de Daru‘ş-

şafaka, 1915’de Trablusgarp ve Balkan savaşlarında babaları şehit olan çocukların 

korunması için Darü’l-Eytâm’lar kurulmuştur158. Birinci Dünya Savaşı sırasında 

vatanımızı terk eden İngiliz Fransız ve İtalyanların boşalttıkları yurt ve mektep gibi 

                                                 

157 Devellioğlu, a.g.l., s.244. 
158 Mehmet Çanlı, “Eytâm İdaresi ve Sandıkları (1851- 1926)”Türkler, c. XIV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, 
s.57. 
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binalara el konularak, bu binalar Darü’l-Eytâm haline getirilip savaş sebebiyle 

kimsesiz kalan çocuklar bu binalara yerleştirilmi ştir159. 

 1851’de kurulup 1926 yılına kadar varlıklarını sürdüren Eytâm İdarelerinin 

asıl amacı her nekadar yetim haklarını ve mallarını korumak olsa da bunun yanında 

deli, kayıp, dul, yaşlı ve bunakların haklarının korunması, mallarının ve paralarının 

değerlendirilmesini yapıyordu. Eytâm İdareleri bahsedilen kişilerin hukuk işlemlerini 

yürütürken, Eytâm Sandıkları para ve mallarının değerlendirilmesini yapmaktaydı160. 

Eytam İdarelerinin şehirdeki temsilcileri olarak Eytam Müdürleri yer 

almaktaydılar. Eytâm müdürleri nizamnamelere göre iki yıllığına seçilirdi. 1908’den 

sonra her yıl şubat ayı sonunda Eytâm meclislerinde muhasebeleri görülerek 

herhangi bir usülsüzlüğü görülmediği ve istifa etmediği sürece her yıl görev yapmaya 

devam etmişlerdir161.  

Çalıştığımız defterin ait olduğu dönemlerde Karahisâr-ı Sâhib Eytâm 

Müdürlüğü görevinde, Hasan Efendi ibn-i Mehmed Efendi bulunuyordu162.  

 651 numaralı sicil defterinde tereke, miras taksimi, vasilik gibi küçük 

çocukların ve muhtaçların haklarının korunması ile ilgili tüm davalarda Eytâm 

Sandığının adı geçmektedir. Toplam 241 belgeden 73 belge Eytâm Sandığı ile ilgili 

olup bunlar 162 no’lu dipnotta verilmiştir.  

 Davalardan bir kısmı akil-baliğ ve reşit olmayan çocukların mallarının Eytâm 

Sandığına teslimi, bu teslimin şartları, vasinin bu mallar üzerindeki hakkı ile ilgili 

iken bir kısmı da akil-baliğ olup rüştünü ispat edenlerin mallarının iadesi ile ilgilidir. 

Buna örnek olarak Hacı Süleyman bin Hacı Ahmet bin Mustafanın oğlu Ahmet, 

babasından kalan ve Eytâm Sandığında bulunan malının akil ve baliğ olmasından 

dolayı kendisine teslim edilmesi için Eytâm Müdürü Hasan Efendinin tenbih 

                                                 

159 Hidayet Y. Nuhoğlu, “Darü’l- Eytâm”, İ.A., c.VIII, T.D.V. Yay., İstanbul 1993, s.521. 
160 Çanlı, a.g.m., s.69. 
161 Çanlı, a.g.m., s.63. 
162Bkz,A.Ş.S.,1/1,4/6,6/8,8/11,9/12,12/13,13/14,15/15,18/16,19/17,20/18,21/19,24/21,31/31,32/32,33/33,36/36,3
7/37,39/39,40/40,42/42,43/44,51/57,54/61,56/66,59/69,60/70,63/73,68/78,68/79,69/81,70/82,71/83,83/102,84/10
3,85/104,86/105,90/111,91/113,92/114,94/117,97/119,106/132,111/137,112/139,114/141,116/144,117/146,122/1
52,122/153,124/156,125/157,126/158,128/160,129/161,129/162,140/177,144/182,145/183,146/185,148/189,149/
190,156/199,157/200,158/201,164/210,166/214,167/216,169/219,174/224,175/227,177/228,179/230,179/231,183
/236. 
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edildiğine dair i‘lâm sureti163 verilebilir. Dava  örneğinde de görüldüğü gibi küçük 

yaştaki yetim çocukların mallarını muhafaza edip belirli bir yaşa ve olgunluğa 

ulaştıktan sonra hisselerini teslim etmek bu kuruluşun üstlendiği en önemli 

sorumluluklardandır.  

 Halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları  bir nebze olsun azaltmak, 

geçimlerni sağlayıp hayatlarını devam ettirebilmek için yine Eytâm Sandığı devreye 

girmiş, onların nafaka ihtiyacını karşılamıştır. Defterimizde çok düşük alacaklı 

davalarla bile karşılmıştır. Nitekim 15 C.1336/28 Mart 1918 tarihli bir belgede164; 

Hacı Ali oğlu Mahallesi’nden vefat eden Na‘lid Hacı Ali oğlu Mehmet bin Hacı 

Ali’nin küçük çocukları Fatma ve Kazım’ın vasileri nafaka ihtiyacı nedeniyle 

mahkemeye başvurduklarına ve babalarından kalan 4500 kuruşluk akçelerine 

mukabil, aylık her birine 30 kuruş nafaka bağlandığına dair hüccet sureti yer 

almaktadır. Ayrıca Na‘lid (?) Hacı Ali oğlu Mehmet bin Hacı Ali’nin eşi Nimet 

Hatun 13 Ra. 1337/17 Aralık 1918 tarihinde mahkemeye tekrar başvurarak 629 

numaralı kısımda, eşi vefat ettiğinde hamile olarak kayıtlara geçtiğini Abdullah 

ismini verdiği oğlunun dünyaya gelmesiyle nafakaya eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç 

olmasından yeni doğan Abdullah için de aylık 30 guruş nafaka bağlanmıştır165. 

Burada da yardıma muhtaçların ihtiyaçlarının Eytâm Sandığı tarafından 

karşılandığını görmekteyiz.  

 Bu belgenin bir benzeri olan başka bir belgede166 ise, Ermeni milletinden olan 

çocukların nafaka ihtiyaçları için de yine Eytâm Sandığı tarafından nafaka bağlandığı 

görülmektedir. 

 Eytâm Sandığı ile ilgili dava örneklerinden biri de Yağcıoğlu Hasan bin 

Abdurrahman’ın vefat edip miras bıraktığı evinin vereseleri içinde küçük çocukların 

da yer alması nedeniyle, evin satış izni için Eytâm Sandığından izin alınması ile 

ilgilidir 167. Ancak bu izin küçüklerin hisselerine karşılık gelen meblağın Eytâm 

                                                 

163 A.Ş.S., 651/66 (13 S. 1337) 
164 A.Ş.S., 651/6 (15 C. 1336) 
165 A.Ş.S., 651/78 (13 Ra. 1337) 
166 A.Ş.S., 651/214 (27 Ca. 1337 ) 
167 A.Ş.S., 651/59 (21 S. 1337) 
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Sandığına teslimi şartıyla verilmiştir. Görüldüğü gibi Eytâm Sandığı titizlikle 

görevlerini yerine getirmektedir. 

 Sadece yetim hakkı değil savaşa katılıp henüz dönmeyenlerin de hisselerini, 

onlar dönünceye kadar muhafaza etmek168  bu kuruluşun sorumlulukları arasındadır. 

Nitekim bir belgede 169 Eğret Karyesi’nden vefat eden Çakal oğlu İbrahim bin Yahya 

bin Abdullah’ın üç oğlunun da ( İsmail, Cemal, Ömer)silah altında olduğundan 

babalarından miras hisselerinin onlar dönünceye kadar Eytâm Sandığı’nda muhafaza 

edilecektir. Çalıştığımız defterdeki belgelerin büyük çoğunluğunda ya “askerde iken 

vefat eden” ya da “silah altında olan” gibi ifadelerle karşılaşılmıştır. Savaş  

dolayısıyla her aileden mutlaka bir veya daha çok erkek nüfusun cephede olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

3.3. DEMOGRAFİK YAPI 

Afyonkarahisar Türkler tarafından fethedildikten sonra yoğun bir Türk 

iskanına tabii tutularak hızla Türkleşmiştir. Osmanlı idaresi altına girdikten sonra 

incelenen tahrir defterlerinde Karahisâr-ı Sâhib’de çoğunlukla Müslüman teb‘anın 

yaşadığı, şehir merkezinde de bir miktar Ermeni, çok az da olsa Yahudi nüfusun 

yaşadığı görülmüştür. Rumlar ise Osmanlının son dönemlerinde muhtemelen 18. 

yüzyılda bölgeye yerleşmeye başladıkları anlaşılmaktadır170. 

Vilayet Salnâmelerine göre 1898 yılında şehir merkezi nüfusu 25194’ü İslam 

6055’i Ermeni olmak üzere toplam 31249 kişidir171. 1906 tarihli Hüdâvendigâr 

Vilayeti Salnâmesi’ne göre Karahisâr-ı Sâhib’de toplam 265469 nüfus yaşamaktadır. 

Bu nüfusun 258381’i Müslüman, 6502’i Ermeni, 586’sı Rum’dur. Buna göre 

nüfusun %97.33 ‘ünü Türkler, %2.45’ini Ermeniler, %0.22’sini de Rumlar 

oluşturmaktadır. Balkan Harbi, Birinci Dünya  Savaşı ve İstiklal Harbi 

Afyonkarahisardaki nüfus varlığını olumsuz yönde etkilemiştir. 10 yıl kadar devam 

                                                 

168 A.Ş.S., 651/13 (12 B. 1336 ) 
169 A.Ş.S., 651/231 (16 S. 1336 ) 
170 Sadık Sarısaman, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Afyonkarahisar’da Sosyal Hayat”, VII. Afyonkarahisar 
Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yay., Ankara 2007, s.49-50. 
171 Karazeybek, a.g.m., s.86. 
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eden bu savaş döneminde 1912 yılında 32299 olan nüfus 1926 yılına gelindiğinde 

253593’e düşmüştür172. 

Yusuf Halaçoğlu ve ekibinin yaptığı araştırmalara göre 1915 yılı içerisinde 

gerçekleştirilen Ermeni tehciri dolayısıyla Afyon’dan gönderilen Ermeni sayısı 

5769’dur. 2222 Ermeni ise Afyon’da yaşamaya devam etmiştir. Ayrıca tehcir 

dolayısıyla giden Ermenilerin bir kısmı da geri dönmüştür. Çünkü Ermeni 

Patrikhanesi’nin 1921’de hazırladığı nüfus istatiğine göre Afyon’da 7000 Ermeni 

yaşamaktadır. Öyle ise 4500’ün üzerinde Ermeni geri dönmüştür. Büyük Taaruz’dan 

sonra Yunan orduları ile birlikte Ermeniler de Afyonkarahisar’ı terk etmiş, 7000 

Ermeni 700 Rum olmak üzere 7700 nüfus eksilmiştir173.  

İncelediğimiz deftere göre Hacı Evtal, Akmescid, Sob-toros, Cambaba, 

Mecidiye ve Zaviye Sultan Mahallelerinde Rumlar’ın ikamet ettiklerini tespit 

etmekteyiz. Ermeniler ise yoğun olarak Sob-toros, Hacı Murat, Hacı Nurettin, İğneci 

ve Gül mahallelerinde yaşamaktaydılar174. 

 

            3.3.1.Gayrimüslimler 

 Gayrimüslim ailelerin sosyal ve ekonomik yapısını en iyi tespit 

edebileceğimiz kaynaklardan birisi de şer‘iyye sicilleridir. Bu kayıtlar sayesinde 

gayrimüslimlerin nerede oturduklarını, sahip oldukları emlakı ve aile yapılarını 

öğrenmek mümkün olmuştur. 

 Afyonkarahisar’da 19. ve 20. Yüzyıllarda gayrimüslim nüfusun tamamına 

yakınını Ermeniler oluşturmaktaydı. Bunun dışında sicillerden anlaşıldığı kadarıyla 

tek tük de olsa Rum, Rus, Yahudi tüccarların da şehirde sürekli ikamet ettikleri 

görülmüştür175. 651 numaralı sicil defterinde Ermeniler çoğunlukta olmak üzere iki 

de Rum teb‘aya  mensup kişilerin dava kayıtlarına rastlanmıştır.  

                                                 

172 Latif Daşdemir, “Afyonkarahisar’da Türk Yerleşim ve Nüfusu”, Afyonkarahisar Kütüğü, c.I, A.K.Ü. Yay., 
Afyon 2001, s. 267-268. 
173 Sarısaman, a.g.m., s.51. 
174 Bkz., Tablo 8. Ermeniler’in Yaşadığı Mahalleler. 
175 Özer Küpeli, “Şer‘iyye……”, s.570. 
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 3.3.1.1.Gayrimüslimlerin Yerleşim Yerleri 

 Afyonkarahisar’da yaşayan Ermenilerin büyük çoğunluğunun Gregoryan 

Ermenileri olduğu sanılmaktadır. Zira 1915 yılında gerçekleştirilen tehcir 

uygulamasında Katolik ve Protestan Ermenileri göçe tabi tutulmamıştır. 

Afyonkarahisar’da bulunan 7991 Ermeniden 5769’u tehcire tabi tutulmuş176. 2222 

Ermeni ise Afyonkarahisar’da yaşamaya devam etmiştir.  

 651 numaralı defterden tespit ettiğimiz kadarıyla 20. Yüzyıl başlarında 

Afyonkarahisar’daki gayrimüslimlerin çoğunluğunun şehir merkezinde oturduğu 

görülmüştür177. 

 

 3.3.1.2.Ermeni ve Rum İsimleri 

 651 numaralı defterde yer alan Ermeni, Rum ve Rus isimleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

 Tablo 21. Defterde yer alan gayr-ı müslim isimleri 

ERMENİLER 

Belge No 
(sayfa no/belge no ) 

Adı Cinsiyeti 

26/22  Parsam oğlu Serkiz E 

47/50 Goncaoğlu Agop zevcesi Sultan bint-i Abraham K 

47/51 Mağbali oğlu Ohannes veledi Serkiz E 

47/51 Ayaartin  E 

47/51 Döner oğlu Kigork veled-i Avadis E 

47/51 Canbek oğlu Ohan veledi Ohannes E 

47/51 Tatyos oğlu Tatyos E 

58/68 Mızrak oğlu Serkiz  E 

58/68 Ehakin oğlu Artin  E 

                                                 

176 Sadık Sarısaman, “Afyonkarahisar’da Ermeniler 1910-1914(Şer‘iyye Sicillerine Göre)”, Hoşgörü Toplumunda 
Ermeniler, Erciyes Üniv., Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, c.IV, Erciyes Üniv. Yay., Ocak 2007, 
s.96.  
177 Bkz., Tablo. 5 ve 6. Gayrimüslimlerin Yaşadığı Mahalleler. 
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66/76 Bursalı Hacı Agop veledi Mikail  E 

66/76 Haykuhi K 

66/76 Mikail E 

66/76 Liyonid E 

66/76 Katban Ohannes veledi Ağya E 

66/76 Çıkrıkçı oğlu Artin veledi Serkiz E 

66/76 Sarrafoğlu Kigorok veledi Ohannes E 

69/80 Gültoros oğlu Ohannes veledi Toros  E 

69/80 Zaruhi  K 

69/80 Azaduhi  K 

69/80 Arusyak  K 

69/80 Serpuhi veledi Heci Mardiros K 

69/80 Ayvalı oğlu Takor veledi İsteban  E 

69/80 Ayvalı oğlu Dekran veledi Mardiros E 

75/86 Agoni K 

75/86 Kalliya K 

75/86 Anya  K 

75/86 Artin E 

75/86 Hacı Agop E 

75/86 Köklü oğlı İsteban E 

75/86 İva oğlu Markan veledi Maydiros E 

76/88 Haciyan Çakır İsador E 

76/88 Hayk E 

76/88 Satenik K 

76/88 Agavni  K 

76/88 Mıgırdiç  E 

76/88 Sepepekin K 

76/88 Balav oğlu Aydis veledi Kigorok Ağa E 

76/88 Aşliyan Markan Efendi veledi Ohannes Ağa E 

78/92 Haciyan Cafer İsador Ağa E 

78/92 Anna bint-i İsteban K 

78/92 Maryen  K 

78/92 İsteban  E 

78/92 Mıgırdiç E 

78/92 Agudihi veledi Nazaret K 

78/92 Agop Efendi E 
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78/92 Kara begos oğlu Agop veledi Nazaret E 

78/92 Kudsi oğlu Hacı Maksut veledi Ohannes E 

79/93 Eksabet bint-i İsteban E 

79/93 Certan oğlu Begos veledi İsteban E 

79 Oksan oğlu Karabet veledi Oseb E 

79/93 Verabet oğlu Arton veledi Arakil E 

79/93 Kesbar oğlu Agop veledi Murat  E 

81/96 Hacı Hacek zevcesi Hace Horobsima bint-i Hacı 
Artin 

K 

81/96 Hace Sultane bint-i Hacı Artin K 

81/96 Toros oğlu Kigorok veledi Toros E 

81/96 Varbet oğlu Artin veledi Arakil E 

81/96 Hırabet oğlu Karnik veledi Hırabet E 

81/96 Artin veledi Arakil E 

82/98 Makaryan Agop veledi  Hacı Artin  E 

82/98 Takor E 

82/98 Horobsima bint-i Bedros K 

82/98 Mızrak oğlu Sadak veledi Agop E 

82/98 Tekbıçak oğlu Hayk veledi Karnik E 

82/100 Ahakin oğlu Hacı Artin veledi Hector E 

82/100 Hector E 

82/100 Kirkor E 

82/100 Piroznik bint-i Heci Artin K 

82/100 Çarıkçı oğlu Artin veledi Nazaret E 

82/100  Mesrop oğlu Agop veledi Avdis E 

83/101 Bikas oğlu Avdik veledi Artin veledi Kigorok E 

83/101 Serkiz E 

83/101  Lusiye bint-i Serkiz K 

87/106 Ahkin oğlu Heci Artin veledi Hacetor veledi Atam E 

87/106 Perozik bint-i Artin K 

87/106 Agop E 

87/106 Hacetor E 

87/106 Kirkor E 

87/106 Anik K 

87/106 Meronke K 

88/107 Lusiye bint-i Heci Serkiz K 
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88/107 Maryen  K 

88/107 Luseper K 

88/107 Artin E 

88/107 Serkiz E 

89/108 Enise bint-i Heci Artin K 

89/108 Mimaryan Bakkal Artin veledi Avadik veledi Atam E 

89/108 Sohomun E 

89/108 Oseb E 

89/108 Maryen bint-i Karabet K 

89/108 Aksebet bint-i Markar K 

89/108 Nazlı K 

89/108 Maryem K 

89/108 Takor E 

89/108 Avadis E 

89/108 Karaoğlu Suret Ağa veledi Masis  E 

89/108 Hacı oğlu Ohannes veledi Mosis E 

89/108 Hacek oğlu Sahak veledi Mıgırdiç E 

104/127 Kilyos oğlu Kilyos veledi Kigorok veledi Kilyos E 

104/127 Karabet veledi Kgorok E 

104/127 Corcalı oğlu Agop veledi Artin veledi Agop E 

104/128 Avakresyan Artin Efendi veledi Ohannes veledi 
Ohannes 

E 

104/128 Horobsima bint-i veledi Ohannes K 

104/128 Makar oğlu Heci Artin veledi Gazor E 

104/128 İsalı oğlu Kigorok veledi İsteban  E 

104/128 Heci Artin oğlu Serkiz veledi İsteban E 

106/131 Kilyos oğlu Nazaret veledi Kigorok veledi Kilyos  E 

106/131 Karabet veledi Kigorok E 

106/131 Corcalı oğlu Agop veledi Artin veledi Agop E 

106/131 Oksan oğlu Karabet Hosab E 

106/131 Varbet oğlu Artin veledi Arakil veledi Mardiros E 

112/138 Nacakoğullarından Heci Artin veledi Heci Kigorok E 

112/138 Dikran E 

112/138 Maryan K 

112/138 İsteban veledi Gazar E 

115/142 Hopcanoğlu Hacı Asadir veledi Heci Artin  E 
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115/142 Diruhi bint-i Heci Artin K 

115/142 Şehnaz K 

115/142 Takafor E 

115/142 İsteban E 

115/142 David oğlu Hırabet E 

115/142 Toros oğlu Kigorok E 

115/143 Avakilyaan Artin Efendi veledi Ohannes veledi 
Ohannes 

E 

115/143 Marmine K 

115/143 Horobsima K 

117/145 Avakilyan kerimesi Hayganuş bint-i Artin veledi 
Hırabet  

K 

117/145 Hırabet E 

117/145 Nazaret E 

117/145 Maryen K 

117/145 Enbiya K 

117/145 Neniz oğlu Ohannes veledi Kigorok veledi Ohannes E 

120/149 Tatlı oğlu Agop veledi Ohannes veledi Tatlı E 

120/149 Maryem  E 

120/149 Ana E 

120/149 Çarıkçı oğlu Artin veledi Serkiz E 

147/187 Diyar oğlu Dikran veledi Hacı Agop  E 

147/187 Tomas E 

147/187 Leon E 

147/187 Dikran E 

147/187 Takis veledi Hacı Agop E 

147/187 Dekik’in oğlu Maksut veledi Serkiz E 

147/187 Kasapbaşı oğlu Ohannes veledi Makro E 

148/188 Begos oğlu Karnik Veledi Serkiz E 

148/188 Perozik bint-i Toros K 

148/188 Dekik’in oğlu Maksut veledi Kirkor E 

148/188 Kalemkar oğlu Kigorok veledi İsteban E 

153/193 Haciyan İsador Ağa E 

153/193 Zenbil bint-i İsador Ağa K 

153/193 Agop Efendi ibn el İsador Ağa E 

153/193 Mıgırdiç Efendi E 

153/193 Bedros oğlu Agop Efendi veledi Kigorok  E 
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153/193 Avak oğlu Serak Efendi veledi Kalos E 

154/194 Çarıkçı oğlu Hacı Ohannes veledi Hacı Artin E 

154/194 Maryem bint-i Kigorok K 

154/194 Maryem K 

154/194 Hacı Serkiz E 

154/194 Hacı Karabet E 

154/194 Hıros bint-i Artin  K 

154/194 Horobsima K 

154/194 Serpuhi K 

154/194 Artin E 

154/194 Takor E 

154/194 Hayk E 

154/194 Ohannes E 

154/194 Agoni K 

154/194 Azino K 

154/194 Agop E 

154/194 Artin E 

154/194 Ohannes E 

154/194 Manuk oğlu Azino E 

154/194 Çarıkçı oğlu Takor veledi İsteban E 

154/194 Bedros oğlu Avadis veledi Bedros E 

155/196 Matyas oğlu Serkiz veledi Matyas E 

155/196 Enise bint-i Matyas K 

155/196 Matyas oğlu Matyas veledi Agop E 

155/197 Tatos oğlu Serkiz veledi Tatos veledi Kigorok E 

155/197 Oseb veledi Kigorok E 

159/202 Papasoğlu Agop veledi heci Sahak E 

159/202 Agonik K 

159/202 Papasoğlu Sakail veledi Karabet E 

159/203 Papasoğlu Heci Sahak veledi Arakil E 

159/203 Agop E 

159/203 Agoni K 

159/203 Karabet veledi Arakil E 

159/203 Sakail E 

159/203  Artin E 

159/203  Papasoğlu Takor veledi Ohannes E 
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161/205  Kara Begos oğlu kerimesi Maryem bint-i Serkiz ibn 
Nazaret 

E 

161/205 Hıros  K 

161/205 Anya K 

161/205  Nurise bint-i Sahak K 

161/205  Nuhebet K 

161/205  Begos E 

161/205 Artin E 

161/205 Karnik E 

161/205 Pelozik bint-i Toros K 

161/205 Serkiz E 

161/205 Makacak oğlu Agop veledi Ovadis E 

161/205 Mimar oğlu Kigorok veledi Kalos E 

162/207 Çaçan oğlu Serube veledi Kirkor E 

162/2 Kirobe K 

162/207 Sankal oğlu artin usta veledi Murat  E 

162/207 Diğinoğlu İsador veledi Begos E 

162/207 Mızrak oğlu İsador veledi Agop E 

163/208 Diğin oğlu Artin veledi Kirkor E 

163/208 Maksut  E 

163/208 Serkiz E 

163/208 Takar oğlu Arzak veledi Takor E 

163/208 Toma oğlu Toma E 

164/211 Kosti oğlu Nazaret veledi Maydiros veledi Kigorok E 

164/211 Maryem K 

164/211 Nikdar K 

164/211 Odik veledi Ohannes E 

166/214 Agakin oğlu Hacı Artin veledi Hacetor E 

166/214 Kirkor E 

166/214 Hacetor E 

166/214 Perozik K 

166/214 Papas oğlu Abram veledi Kigorok E 

166/214 Oksan oğlu Kigorok veledi Artin E 

168/217 Avakyan Heci Agop Efendi veledi Ovakim E 

168/217 Serpuhi bint-i Nikos K 

168/217 Ovakim E 
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168/217 Emşah E 

168/217 Cenap oğlu İsteban veledi Bogos E 

168/217 Börek oğlu İsteban veledi Karabet E 

168/217 Murat Kozyan Artin veledi Serkiz E 

173/221 Mimaryaşban Heci Agop veledi Heci Kigorok E 

173/221 Maryem bint-i Karabet K 

173/221 Hace Marta K 

173/221 Antran K 

173/223 Mimar oğlu Ohannes veledi Kigorok E 

173/223 Serkiz E 

173/223 Kigorok E 

173/223 İsteban E 

173/223 Avadis E 

173/223 Kalos E 

173/223 Badik oğlu Kigorok veledi Avadis E 

182/233 Şanka oğlu Avadis veledi Serkiz E 

182/233 Ohannes E 

182/234 Heci Agopyan Ohannes veledi Artin veledi Kirkor  E 

182/234 Agop veledi Artin E 

182/234 Horobsima bint-i Agop K 

182/234 Şahnar K 

182/234 Hace Mart bint-i Ohannes K 

182/234 Tonbak oğlu Begos veledi Abraham veledi Begos E 

183/235 Tekbıçak oğlu vikran veledi Hırabet E 

183/235 Karnik E 

183/235 Mıgırdiç E 

183/235 Yorgancıoğlu Agop veledi Bedros E 

183/235 Okasan oğlu Karabet veledi Oseb E 

183/237 Nikos oğlu Ohannes veledi Nikos  E 

183/237 Zenu bint-i Ohannes K 

183/237 Takohi K 

183/237 Elisabet bint-i Mardiros K 

183/237 İsteban  E 

RUMLAR 

48/53 Sahib-i Arzuhal Kalfa Likor veledi Hiristo E 

109/135 Şeytan oğlu Yordan zevcesi Katerina bint-i Nikola K 
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109/135 Şeytan oğlu Yorgi veledi Lazori E 

109/135 Kalliopi  K 

109/135 Eftim  E 

109/135 Oramaki Efendi veledi Yordan veledi Mihailidi E 

109/135 Yordanaki veldi Yorgi veledi Mihail E 

109/135 Harambalos Ankarayadi Efendi E 

109/135 Karayanidi Nikola veledi Nakor E 

109/135 Harambalos Ankarayadi veledi Yorgi E 

109/135 İstilianos veledi Nikola E 

  

Değerlendirmeye aldığımız sicilden tespit ettiğimiz kadarıyla erkeklere ait 

Ermeni isimleri şunlardır: Kirkor, Agop, Sahak, Toros, Kigorok, Nazaret, Avadis, 

Osep, Serkiz, Ohannes, Tatyos, Ayaartin, Mikail, Liyonid, Takor, İsteban, Dikran, 

Mardiros, Makran, Haciyan, Hayk, Mıgırdiç, Aydis, Maksut, Arakil, Hırabet, Hector, 

Atam, Oskan, Sohomun, Takafor, Asadir, Avakresyan, Karabet, Larbet, Leon, 

Tomas, Begos, Bedros, Kalos, Matyos, Tatos, Sakail, Ovakin ve Emşah. 

 Kadınlara ait isimler ise; Haykuhi, Zaruhi, Azaduhi, Serpuhi, Agoni, Ana, 

Enbiya, Nurise, Nuhebet, Hirobe, Niktar, Marta, Antran, Zenu, Takohi, Elisabet, 

Agudihi, Zenbil, Kalliya, Anya, Satanik, Agavni, Anna, Maryem, Horopsima, 

Sultane, Piroznik, Rusiye, Hıros, Perozik, Anik, Meronke, Lusaper, Enise,  

Nazlı, Aksabet, Şehnaz, Diruhi ve Marmine’dir. 

 Afyonkarahisar’da yaşayan en kalabalık gayrimüslim cemaat olan 

Ermenilerin isimlerinde Türk adları da kullandıkları görülmektedir. Bunlardan ortak 

olarak kullanılan; Nazlı, Murat, Musa, Gonca, Yahya, Yakup, Enise, ayrıca 

Davut(David), İbrahim(Abraham), Meryem(Maryem) ve gibi isimler dikkatimizi 

çekmektedir. 

Rumlara ait erkek isimleri Yordan, Yorgi, Lazori, Eftim, Oramaki, Likop, 

Hırısto, Mihail, Mihailidi, Harambalos, Ankarayadi, Nikola, Karayanidi, Nakor, 

İstilianos olarak, kadın isimleri ise; Katerina ve Kalliopi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
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 3.3.1.3.Gayrimüslim Nüfusun Çocuk Sayıları 

 Defterde Ermeni ailelerin çocuk sayılarına bakıldığında ağırlıklı olarak tek 

çocuklu aileleler karşımıza çıkmaktadır. İncelediğimiz döneme ait şer‘iyye sicilinde 

tespit ettiğimiz 100 aileden 20’sini Ermeni ailesi oluşturmaktadır. Tek çocuklu 

toplam 23 aileden 17 aile Türk, 6 aile Ermenidir. İki çocuklu toplam 16 aileden 2 aile 

Türk 14 aile Ermeni, Üç çocuklu 22 aileden 18 aile Türk, 4 aile Ermeni, dört çocuklu 

16 aileden 14 aile Türk 2 aile Ermeni, beş çocuklu 17 aileden 10 aile Türk 2 aile 

Ermeni, altı çocuklu 7 aileden 6 aile Türk 1 aile Ermeni, yedi çocuklu 3 aileden 2 

aile Türk 1 aile Ermenidir. Ermeni ailelerin çocuk sayılarını gösterir liste Tablo 

22’de verilmiştir. 

 

 Tablo 22. Ermeni ailelerin çocuk sayıları 

Çocuk 
Sayısı 

Kız Erkek  Anne-Baba Adı Belge No 
(sayfa no/belgeno) 

1  Avakilyan Artin Efendi veledi 
Ohannes veledi Ohannes 

115/143 

1  Karabegos oğlu kerimesi Maryem bint-
i Serkiz ibn Nazaret 

161/205 

 1 Karnik 161/205 

1  Mimaryaşban Hacı Agop veledi Heci 
Kigorok 

167/217 

1  Heci Agopyan Ohannes veledi Artin 
veledi Kirkor 

182/234 

 
 
 
 
    1 
 
 
 
 

1  Nikos oğlu Ohannes veledi Nikos 183/237 

1 1 Mimaryan Bakkal Artin veldi Avadik 
veledi Atam 

89/108 

 2 Maryem 154/194 

1 1 Papas oğlu Heci Sahak veledi Arakil 159/203 

     
 
 
     2 

 2 Avakyan Heci Agop Efendi veledi 
Ovakim’in zevcesi Serpuhi bint-i 
Nikos 

167/217 

1 2 Bursalı Heci Agop veledi Mikail 66/76 

1 2 Haciyan mütevefa Cafer İsador Ağa 78/92 

1 2 Çarıkçı oğlu Heci Ohannes veledi Heci 
Artin 

154/194 

 
      
 
     3 
 

1 2 Artin  161/205 

 
     4 

2 2 Bikasoğlu Avadik veledi Artin veledi 
Kigorok 

88/107 
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2 2 Oseb  89/108 

2 3 Ahakin oğlu Heci Arin veledi Hacator 
veledi Atam 

89/108  
     5 

2 3 Hacı Karabet 154/194 

     6     2 4 Hacı Serkiz 154/194 

     7     6 1 Gül Toros oğlu Ohannes veledi Toros 75/86 

Toplam  27 30   

 

3.3.1.4.Gayrimüslimler ve Osmanlı Mahkemeleri  

Bütün İslam toplumlarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da 

gayrimüslimlere kendi dini ve hukuki sistemlerini uygulayabilme ve geleneklerinin 

getirdiği şekilde bunları düzenleyebilme hakkı verilmiştir. Osmanlı kadısı hiçbir 

zaman cemaat(kilise) mahkemelerinin yetki alanına giren evlenme, boşanma, vasiyet, 

miras ve vakıf gibi konularda gayrimüslimlere müdahale etmemiş, başvuracakları 

merci konusunda onları serbest bırakmıştır. Buna rağmen gayrimüslimler kendi özel 

davaları için de defterimizde karşılaştığımız gibi, kadı mahkemelerine başvurmuşlar 

ve davalarını neticelendirmişlerdir178. 

651 numaralı şer‘iyye sicilinde inceleme yaptığımız 241 belgeden 46 belge 

gayrimüslimlere aittir. Bunlardan 28’i veraset, 9’u vesayet, 4’ü satış izni, 2’si 

vekalet, 2’si ihtida, 1’de nafakayla ilgilidir. Gayrimüslimlere ait bu davalar Tablo 

23’de verilmiştir. 

 

Tablo 23. Defterde geçen gayrimüslimlere ait davalar ve konuları 

Belge No Dava İçeriği 

651/50(Ermeni) Din değiştirip Müslüman olan Sultan bint-i Abraham’ın 
isminin Ümmühan olarak değiştirilmesi ile ilgili  

651/51(Ermeni) Vefat eden Mağbali oğlu Ohannes veledi Serkiz’in oğlu 
Ayaartin için vasi tayin olunmasıyla ilgili vesayet hücceti 

651/53(Rum) Din değiştirip Müslüman olan Kalfa oğlu Likor veledi 
Hiristo’nun isminin Süleyman olarak değiştirilmesi ile ilgili  

651/76(Ermeni) Vefat eden Bursalı oğlu Heci Agop veledi Mikail’in veraseti 

                                                 

178 Özer Küpeli, “Şer‘iyye……”, s.572-573. 
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ile ilgili  

651/80(Ermeni) Vefat eden Gül Toros oğlu Ohannes veledi Toros’un 
kızları;Zaruhi,Azaduhi ve Arusyak için vasi tayin 
olunmasıyla ilgili 

651/86(Ermeni) Vefat eden Gül Toros oğlu Ohannes veledi Toros’un 
varislerine bıraktığı,hudutları belirtilen yerdeki arazinin 
satışıyla ilgili  

651/88(Ermeni) Vefat eden Haciyan Çakır İsador’un çocukları; Hayk, 
Satenik, Agavni, Mıgırdiç ve Seperpekin  için vasi tayin 
olunmasıyla ilgili 

651/92(Ermeni) Anna bint-i İsteban,kızı Maryen,oğlu İsteban ve Agudihi’nin 
dava vekilliği ile ilgili 

651/93(Ermeni) Vefat eden Certan oğlu Begos veledi İsteban’nın veraseti ile 
ilgili 

651/96(Ermeni) Vefat eden Heci Sahak zevcesi Hace Sultane bint-i Heci 
Artin’in veraseti ile ilgili 

651/98(Ermeni) Vefat eden Makaryan Agop veledi Heci Artin’in veraseti ile 
ilgili 

651/100(Ermeni) Vefat eden Ahakin oğlu Heci Artin veledi Hector’un 
çocukları;Hector ve Kirkor için vasi tayin olunmasıyla ilgili 

651/101(Ermeni) Vefat eden Bikas oğlu Avdik veledi Artin veledi Kigorok’un 
oğlu Serkiz için vasi tayin olunmasıyla ilgili 

651/106(Ermeni) Vefat eden Ahakin oğlu Heci Artin veledi Hacetor veledi 
Atam’ın  varislerine bıraktığı,hudutları belirtilen yerdeki 
arazinin satışıyla ilgili 

651/107(Ermeni) Vefat eden Bikas oğlu Avdik veledi Artin veledi Kigorok’un 
varislerine bıraktığı,hudutları belirtilen yerdeki arazinin 
satışıyla ilgili 

651/108(Ermeni) Vefat eden Mimaryan Bakkal Artin veledi Avadik veledi 
Atam’ın veraseti ile ilgili 

651/127(Ermeni) Vefat edenKilyos oğlu Kilyos veledi Kigorok veledi 
Kilyos’un  veraseti ile ilgili 

651/128(Ermeni) Vefat edenAvakresyan Artin Efendi veledi Ohannes’in 
veraseti ile ilgili 

651/131(Ermeni) Vefat eden Kilyos oğlu Nazaret veledi Kigorok veledi 
Kilyos’un  veraseti ile ilgili 

651/135(Rum) Vefat eden Şeytan oğlu Yordan veledi Lazori’nin veraseti ile 
ilgili 

651/138(Ermeni) Vefat eden Nacakoğullarından Heci Artin veledi Heci 
Kigorok’un veraseti ile ilgili 

651/142(Ermeni) Vefat eden Hopcan oğlu Heci Asadir veledi Heci Artin’in 
veraseti ile ilgili 

651/143(Ermeni) Vefat eden Avakilyan Artin veledi Ohannes’in veraseti ile 
ilgili 

651/145(Ermeni) Vefat eden Hayganuş bint-i Artin veledi Hırabet’in veraseti 
ile ilgili 

651/149(Ermeni) Vefat eden Tatlı oğlu Agop veledi Tatlı’nın veraseti ile ilgili 
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651/187(Ermeni) Vefat eden Diyar oğlu Dikran veledi Heci Agop’un 
oğulları;Tomas,Leon ve Dikran için vasi tayin olunmasıyla 
ilgili 

651/188(Ermeni) Vefat eden Begos oğlu Karnik veledi Serkiz’in küçük oğlu 
Serkiz için vasi tayin olunmasıyla ilgili 

651/193(Ermeni) Haciyan İsador Ağa’nın kızı Zenbil’in,Agop Efendi’yi vekil 
tayin ettiği ile ilgili vekalet hücceti 

651/194(Ermeni) Vefat eden Çarıkçı oğlu Heci Ohannes veledi Heci Artin’in 
veraseti ile ilgili 

651/196(Ermeni) Vefat eden Matyas oğlu Serkiz veledi Matyas’ın veraseti ile 
ilgili 

651/197(Ermeni) Vefat eden Tatos oğlu Serkiz veledi Tatos veledi 
Kigorok’un veraseti ile ilgili 

651/202(Ermeni) Vefat eden Papas oğlu Agop veledi Heci Sahak’ın kızı 
Agonik için vasi tayin olunmasıyla ilgili 

651/203(Ermeni) Vefat eden Papas oğlu Heci Sahak veledi Arakil’in veraseti 
ile ilgili 

651/205(Ermeni) Vefat eden Maryem bint-i Serkiz ibn Nazaret’in varislerine 
bıraktığı,hudutları belirtilen yerdeki arazinin satışıyla ilgili 

651/207(Ermeni) Vefat eden Çaçanoğlu Serube veledi Kirkor’un veraseti ile 
ilgili 

651/208(Ermeni) Vefat eden Diğin oğlu Artin veledi Kirkor’un veraseti ile 
ilgili 

651/211(Ermeni) Vefat eden  Kosti oğlu Nazaret veledi Maydiros veledi 
Kigorok’un veraseti ile ilgili 

651/214(Ermeni) Vefat eden Agakin oğlu Heci Artin veledi Hecetor’un 
çocukları;Kirkor ve Hecetor için Eytâm Sândığı tarafından 
verilen nafaka ile ilgili 

651/217(Ermeni) Vefat eden Avakyan Heci Agop Efendi veledi Ovakim’in 
çocukları; Ovakim ve Emşah  için vasi tayin olunmasıyla 
ilgili 

651/222(Ermeni) Vefat eden Mimaryaşban Heci Agop veledi Heci 
Kigorok’un veraseti ile ilgili 

651/223(Ermeni) Vefat eden Mimar oğlu Ohannes veledi Kigorok’un veraseti 
ile ilgili 

651/233(Ermeni) Vefat eden Şanka oğlu Avadis veledi Serkiz’in veraseti ile 
ilgili 

651/234(Ermeni) Vefat eden Heci Agopyan Ohannes veledi Artin veledi 
Kirkor’un veraseti ile ilgili 

651/235(Ermeni) Vefat eden Tekbıçak oğlu Vikran veledi Hırabet’in veraseti 
ile ilgili 

651/237(Ermeni) Vefat eden Nikos oğlu Ohannes veledi Nikos’un veraseti ile  
ilgili 

 

 Gayrimüslimler kendilerine tanınan dini özgürlüğü en iyi şekilde 

kullanabilmekteydi. Bu toplulukların başında bulunan din adamları devlet tarafından 
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verilen bazı yetkilere göre; vesayet, vekalet, evlenme, boşanma gibi işleri de 

yürütmekteydi179. Ermenilerle ilgili davaların tümünde Kilise Cemaatinin  ya da 

Emval-i Metruke Tedkik komisyonunun isteği üzerine verildiği şeklinde bilgiler yer 

almaktadır. Bir örnek verecek olursak verasetle ilgili bir kayıtta geçen “teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye’nin Ermeni milletinden olup vefat eden Tatosoğlu Serkiz veledi 

Tatos veledi Kigorok’un verasetinin amcasının oğlunun oğlu Artin veledi Ohannis’e 

ait olduğuna dair Liva Emval-i Metruke Tedkik komisyonu riyasetinin 23 şubat 1335 

tarihli bir kıta lüzum müzekkeresi” üzerine verildiğini görüyoruz180. Yine verasetle 

ilgili bir dava kaydında Karahisâr-ı Sâhib Ermeni Kilise Cemaati Reisi tarafından 

verilen bir ilmuhaberi görmekteyiz181. 

 Müslümanlarla gayrimüslimler özellikle ticari konularda birbirleriyle ilişki 

içinde bulunmuşlar, birbirlerine kefil oldukları gibi birbirinin mülkünü kiralamış, 

satın almış, borç alıp vermişlerdir182. Mesela, Hacı Eyüp Mahallesi’nden vefat eden 

Hamitli Oğlu Hacı Şükrü  Ağa bin Hüseyin bin Battal ölmeden önce Bilecik’te 

bakkal azasından Parsamoğlu Serkiz’e 42000 guruş vermiştir183. 

 Ayrıca meydana gelen davalarda Ermeniler Türk avukatlarla, Türkler de 

Ermeni avukatlarla çalışmakta hiçbir sakınca görmemişlerdir. Vekil tayin etmekte 

mensubiyet şartı aranmamıştır. Kişiler kendilerini en iyi şekilde savunabilecek 

kişileri vekil seçmişlerdir184, birbirlerine şahitlik etmişlerdir. Nitekim 135 numaralı 

kayıtta Rum milletinden olan Katarina bint-i Nikola’nın eşinin vefat etmesiyle 

verasetinin paylaşımı nedeniyle açtığı davada Zaviye Sultan Mahallesi sakinlerinden 

Çamur oğlu Bekir Ağa ibn Mehmet Ağa ile Karayanidi Nikola veledi Nakor’un 

şahitlik yaptığını görmekteyiz185. 

                                                 

179 Terzi, a.g.m., s.299. 
180 A.Ş.S., 651/197 (28 Ca. 1337) 
181 A.Ş.S., 651/211 (8 C. 1337) 
182 Terzi, a.g.m., s.299. 
183 A.Ş.S., 651/22 (29 Z. 1336 ) 
184 Sadık Sarısaman, “Afyonkarahisar’da Ermeniler…..”, s.116. 
185 A.Ş.S., 651/135 (24 R. 1337) 
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 Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin hiçbir ayrıma tabi tutulmadığını göstermesi 

açısından önemli olan diğer bir konu Eytâm Sândığı ile ilgilidir. İncelediğimiz 

defterdeki birisi, yetim çocukların hisselerinin Eytâm Sândığı’na konulduğu, satış 

için Eytâm müdüründen izin istenildiği ile ilgili 186, diğeri ise yetim çocuklara Eytâm 

Sândığı tarafından bağlanan nafaka ile ilgili187 iki hüccet son derece dikkati şayandır. 

Demek ki Ermeniler de Eytâm Sândığı’ndan yararlanabilmekteydiler. 

 Gayrimüslimler dini işlerin yanı sıra evlenme, boşanma, tereke taksimi, dini 

törenler, cenaze gibi işlerini kendi adet ve geleneklerine göre yapmakta, mahkemeye 

intikal eden hukuki davaları kendi aralarında çözebildikleri gibi188 şer‘i mahkemelere 

de başvurarak davalarını halletmişlerdir. Burada hiçbir haksız muameleyle 

karşılaşmamış olacaklar ki incelediğimiz 241 belgeden 46’sı gayrimüslimlere aittir. 

Ermenilerle Müslümanlar yıllarca yan yana komşu evlerde yaşamışlar, davalarda 

birbirlerine şahitlik etmişler, vekil atamışlar, borç alıp vermişlerdir. 

 

 3.3.1.5.İhtida 

 İhtida Arapça bir kelime olup, lugatte bir yola girmek, hidayete ermek, İslam 

dinini kabul etme anlamına gelmekte, dinini değiştirip Müslüman olan kişiye de 

“muhtedi” denilmektedir189. Bir dini reddederek başka bir dine inanmayı ifade 

eden190 ihtida konusunda insanları İslam’a çağırmak için sadece öğütlerde 

bulunulmuş, asla zorlama yapılmamıştır. İslam hukukunda gayrimüslimler bazı 

yükümlülüklerle devletin vatandaşı sayılmış, Müslüman vatandaşlardan can, mal, 

ırzlarının korunması hususunda hiçbir zaman ayrılmamışlardır191. 

                                                 

186 A.Ş.S., 651/86 (25 Ra 1337) 

187 A.Ş.S., 651/214 (27 Ca 1337) 

188 Terzi, a.g.m., s.299. 
189 Pakalın, a.g.l., c.II, s.607. 
190 Ali Köse, “İhtida”, İ.A., c.I, T.D.V. Yay., İstanbul 2000, s.554. 
191 Halide Aslan, “Arşiv Belgeleri Işığında Tanzimat Döneminde Karahisâr-ı Sâhib’de İhtida Konusu Üzerine 
Bazı Değerlendirmeler”, VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi 
Yay., Ankara 2007, s.556-557. 
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 İhtidanın tek şartı kelime-i şahadet getirerek Allahın varlığını, Hz. 

Muhammed’in peygamberliğini kabul etmektir. Bunun herhangi bir törenle veya dini 

bir kurumun huzurunda gerçekleşmesi gerekmez. Fakat en az iki kişinin yanında 

şehadet getirmek gelenek olmuştur. Muhtediden ilk iş olarak gusül abdesti alması 

daha sonra islamın esaslarını öğrenmesi beklenir. İslama aykırı bir çağrışım 

yapmadıkça isminin değiştirilmesi şart değildir 192. İhtida ile ilgili belgelerde yer alan 

en önemli husus muhtedinin zorla Müslüman olup olmadığıdır. İhtida edecek şahış, 

kadının yanında, gayrimüslim temsilciler, yakınları ve şahitlerin de huzurunda 

kelime-i şahadet getirerek İslam dinine girmiş olur. Ayrıca belgelerde erkeklerin 

sünnet olduğundan muhtedilerin isimlerini değiştirdiğinden de bahsedilir193.

 Nitekim Karahisâr-ı Sâhib’in İğneci Mahallesi sakinlerinden Ermeni 

milletinden Goncaoğlu Agop zevcesi Sultan bint-i Abraham mahkeme-i şer’de “ben 

halen otuz yaşımı mütecaviz akıl ve baliğ olup, öteden beri hiçbir kimesne tarafından 

cebir ve tazyik görmeksizin, teşvik ve tehdit olunmaksızın, haricin nüfus ve tesirine 

kapılmaksızın, kendi arzu ve sa‘ika-i vicdanım ile din-i mübîn-i Muhammediyye’ye 

dehalet etmek gönlümde bir hiss-i ‘ulüv hasıl olup dîn-i mübîn-i Muhammediyye’yi 

kabul etmiş bulunduğuma binaen şeref-i İslamiyet ile müşerref olmak için bana 

telkin-i din icra edilerek ismim kıbel-i şer‘den Ümmühan tesmiye edilmesi ile nüfus 

kaydımın olvecihle tashih ve tezkere-i Osmaniyye’min müceddeden i‘tâ buyrulması 

muradımdır” diyerek, otuz yaşını aşkın olduğu kimlik belgesinde de anlaşılmış olup 

İslamiyeti kabul ettiğinden nüfus kaydının Ümmühan olarak yenilenmesine karar 

verilmiştir194. 

 Yine Devlet-i Aliyye  teb‘asından ve Rum milletinden olan Kalfaoğlu Likor 

veledi Hıristo aynı nedenlerle mahkemeye başvurarak İslamiyeti kabul etmiş 

olmasından isminin Süleyman olarak adlandırıldığından nüfus kaydının da bu isme 

göre yenilenmesine dair verilen karar bulunmaktadır195.  

                                                 

192 Köse, a.g.m., s.555. 
193 Aslan, a.g.m., s.557.  
194 A.Ş.S., 651/50 (14 S. 1337) 
195 A.Ş.S., 651/53 (14 S. 1337) 
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 Her iki belgede de İslam’a yönlendirme, İslam’ı seçme konusunda bir baskı 

olmadığı, kendi hür iradeleriyle İslamiyet’i seçtikleri özellikle vurgulanmıştır. 

 

 3.4. FOLKLORİK YAPI 

 3.4.1.Şahıs İsimleri ve Lakaplar 

 Folklorik yapıyı ve toplumun kültürel yapısını ortaya koyması açısından şahıs 

isimleri oldukça önemlidir. Hz. Peygamber yeni doğan çocuğa veya ihtida eden 

kişiye isim verilirken, Allah’a kulluğu ifade eden Abdullah, Abdurrahman gibi 

isimlerin Cenab-ı Hakkı memnun edeceğini söylemiş ayrıca Peygamber adlarının 

verilmesi hususunda da tavsiyelerde bulunmuştur. Onun bu tavsiyeleri Müslümanlar 

arasında geniş çaplı yayılmıştır. Türkler Hz. Peygamber’e duyduğu derin hürmet ve 

sevgi nedeniyle onun adını aynen almayı saygısızlık kabul etmiş, Muhammed adını 

Mehmet şeklinde söylemeyi uygun görmüşlerdir196. İncelemiş olduğumuz defterde 

ise Hz. Peygamber’in tavsiyelerine uyulup Allah’a kulluğu ifade eden Abdullah, 

Abdurrahman, Abdülkadir isimleri197 çok yoğun şekilde kullanılmıştır. Ayrıca 

İbrahim, İsmail, Salih, Süleyman, Yahya, Yakup, Yunus, Yusuf, Musa, gibi 

peygamber isimleri198 ile Peygamberimizin isimleri199 olan Ahmet, Mehmet, 

Mahmut, Mustafa da sıkça kullanılan isimlerdendir. 

 

 Tablo 24. En Çok Kullanılan İsimler 

En Çok Kullanılan İsimler 
Erkek  İsimleri  Kız İsimleri 

İsim adet  % İsim adet  %  İsim  adet % 
Abdil 2 0,13 Kamil 3 0,20  Afife 2 0,85 
Abdullah 77 5,16 Latif 5 0,33  Akile 2 0,85 
Abdurrahman 18 1,20 Mahmut 17 1,13  Atike 5 2,14 
Abdülkadir 2 0,13 Mehmet 144 9,65  Ayşe 28 12,0 
Agah 2 0,13 Mehmet 

Ali 
6 0,40  Beyhane 2 0,85 

                                                 

196 Özgü Aras, “Ad Koyma”, İ.A., c.I, T.D.V. Yay., İstanbul 1988, s.333. 
197 A.Ş.S., 651/13,14,16,17,18,19,24,30,31….. 
198 A.Ş.S., 651/1,2,8,12,14,17,18,23,24,25…... 
199 A.Ş.S., 651/1,10,11,14,15,19,27,28,29…… 
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Ahmet 145 9,71 Mehmet 
Emin  

2 0,13  Dudu 5 2,14 

Ahmet Nazif 2 0,13 Memiş 3 0,20  Elif 2 0,85 
Ali 109 7,30 Mesrur 2 0,13  Emine 12 5,15 
Ali Osman 5 0,33 Mesut 2 0,13  Fatma 23 9,87 
Ali Pıza 2 0,13 Murat 4 0,26  Gültar 2 0,85 
Apil 3 0,20 Musa 7 0,46  Hacer 2 0,85 
Arif 6 0,40 Mustafa 86 5,76  Halime 2 0,85 
Asım 2 0,13 Nalid 2 0,13  Hanife 10 4,29 
Bali 5 0,33 Nasreddin   2 0,13  Hasibe 2 0,85 
Battal 5 0,33 Nasuh 2 0,13  Hatice 9 3,86 
Bekir 43 2,88 Niyazi 5 0,33  Hayriye 2 0,85 
Cafer 2 0,13 Nuri 7 0,46  Havva 7 3,00 
Cemal 2 0,13 Osman 83 5,56  Huriye 4 1,71 
Cevat 2 0,13 Ömer 43 2,88  Kezban 5 2,14 
Derviş 4 0,26 Ramazan 2 0,13  Muzaffere 2 0,85 
Edhem 3 0,20 Recep 4 0,26  Münire 5 2,14 
 Emin 8 0,53 Rıza 2 0,13  Nazike 6 2,57 
Emir 2 0,13 Saadettin 2 0,13  Neslihan 4 1,71 
Eyüb 7 0,46 Sadık 2 0,13  Nimet 5 2,14 
Fahri 2 0,13 Sadullah 4 0,26  Rabia 3 1,28 
Feyzi 2 0,13 Salih 19 1,26  Rasime  3 1,28 
Hakkı 3 0,20 Satılmış 3 0,20  Raziye 2 0,85 
Halil 44 2,94 Selehaddin 2 0,13  Safiye 3 1,28 
Halil İbrahim 8 0,53 Selim 2 0,13  Satı 3 1,28 
Halim 2 0,13 Seyyid 2 0,13  Sıdıka 2 0,85 
Hamza 4 0,26 Süleyman 42 2,81  Sultan 4 1,71 
Hasan 78 5,22 Süreyya 2 0,13  Şerife 18 7,72 
Hayri 2 0,13 Şakir 2 0,13  Ümmühan 4 1,71 
Hüseyin 76 5,09 Şerif 2 0,13  Zehra 7 3,00 
Hüsnü 3 0,20 Şükrü 4 0,26  Zeliha 3 1,28 
İbiş 2 0,13 Tahir 3 0,20  Zeynep 2 0,85 
İbrahim 55 3,68 Tevfik 2 0,13  Diğer  31 13,3 
İlyas 2 0,13 Vasıf 3 0,20     
İsa 3 0,20 Veli 7 0,46     
İsmail 54 3,61 Veliyüddin 2 0,13     
İsmail Hakkı 3 0,20 Yahya 9 0,60     
İzzet 4 0,26 Yakup 2 0,13     
Kadir 12 0,80 Yunus 4 0,26     
Kadri 3 0,20 Yusuf 25 1,67     

Toplam  1492  
Diğer  94 6,30 

 Toplam  233  

 Az Kullanılan İsimler 
 Kız İsimleri  

Abbas Ferit Mehmet 
Cemal 

Neşet Bezmialem Hüsnaver 

Abdürrezzak Ferruh Mehmet 
Fazlı 

Numan Döndü İffet 

Ahmet Refik Galib Mehmet 
Nuri 

Nusret   Esma İsmihan 

Ahmet Rüşdü Hafız Mehmet 
Salih 

Osman 
Bekir 

Emetullah Maver 

Akif Halit Mehmet 
Salim 

Ömer Lütfi Fatma Gülşah Meryem 

Alaeddin Çelebi Hasan Feyzi Mehmet Raşit Fatma Zekiye Mesude 
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Şevket 
Ali şan Hasan Hüseyin Mehmet 

Vasıf 
Raşit 
Çelebi 

Güldane Nesibe 

Amil Hasan Hüsnü Memduh Rıfat Gülizar Refika 
Aslan Hasan Şükrü Mennan Rüşdü Gülsüm Saliha 
Ata Hayreddin Mestan Sabit Habibe Samiye 
Atıf Hayreddin Çelebi Mevlüt Sadreddin Hacehan Saniye 
Aziz Mahmut Hayrullah Çelebi Muhammed Saib Hafize Sürur 
Bahri Himmet Muharrem Said Hariye Ümmü 
Bektaş Hüsameddin Muhsir Server Hesna Ümmügülsüm 
Besim İbrahim Edhem Musaddin Seyfeddin Hidayet Zekiye 
Bilal İsmail İhsan Mustafa 

Asım 
Sıdkı Hoşkadem  

Celaleddin 
Çelebi 

İsmet Mustafa 
Hulusi 

Süleyman 
Remzi 

  

Dilaver Kahraman Nail Süleyman 
Şevki 

  

Emir Himmet Kasım Namık Talat   
Esrâr Kemaleddin Çelebi Nebi Tayyar   
Fadıl Kenan Necati Veysel   
Faik Lütfi Necip Zeynel   
Faruk Mehmet Arif Nedim    
Feracullah Mehmet Aziz Nesib    

  

Tabloda da görüldüğü gibi en çok kullanılan erkek ismi % 9,71 ile Ahmet’tir. 

Onu %9,65 ile Mehmet, % 7,30 ile Ali,  %5,76 ile Mustafa, %5,56 ile Osman, %5,22 

ile Hasan, %5,16 ile Abdullah ve % 5,09 ile Hüseyin izlemektedir. Ahmet, Mehmet, 

Ali, Mustafa, Osman, Hasan, Abdullah, Hüseyin, İsmail, İbrahim, Süleyman, Halil, 

Ömer, Bekir, Abdurrahman, Mahmut ve Salih kullanılan tüm erkek isimlerinin % 

75,7’ sini oluşturmaktadır. Kadın isimlerinin başında ise % 12 oranı ile Ayşe en çok 

kullanılan isimdir. Fatma % 9,87, Şerife % 7,72, Emine % 5,15, Hanife % 4,29, 

Hatice ise % 3,86’lık oranla onu izlemektedir.  Bu isimlerin yanında Havva, Zehra, 

Nazike, Atike, Dudu, Kezban, Münire ve Nimet isimleri kullanılan tüm isimlerin 

%62,1’ini meydana getirmektedir. 

 

Tablo 25.  Kullanılan Çocuk İsimleri 

Kullanılan İsimler 
Erkek  İsimleri Kız İsimleri 

İsim adet  % İsim adet  % İsim  adet % İsim  adet % 
Abdullah 4 1,99 İhsan 2 0,99 Adalet 2 1,08 Muzaffere 1 0,54 
Abdurrah
man 

1 0,49 İsa 1 0,49 Adviye 1 0,54 Mükerreme 1 0,54 

Abdülkadi
r 

3 1,49 İsmail 10 4,97 Akile 3 1,62 Münevvere 3 1,62 
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Agah 
Rüşdü 

1 0,49 Kadir 4 1,99 Arife 1 0,54 Münire 5 2,70 

Ahmet 7 3,48 Kamil 1 0,49 Atike 1 0,54 Naciye 4 2,16 
Ali 12 5,97 Kazım 2 0,99 Ayşe 14 7,56 Nazike 1 0,54 
Ali Çelebi 1 0,49 Lütfü 1 0,49 Ayşe Dudu 1 0,54 Nebiye 1 0,54 
Apil 2 0,99 Mahmut 4 1,99 Baise 2 1,08 Nesibe 2 1,08 
Arif 1 0,49 Mehmet 30 14,9 Cemile 1 0,54 Neyyir 1 0,54 
Asım 1 0,49 Mehmet 

Ali 
1 0,49 Cevriye 1 0,54 Nigar 1 0,54 

Bali 1 0,49 Mevlüd 4 1,99 Dudu 3 1,62 Nuriye 4 2,16 
Bekir 10 4,97 Mustafa 11 5,47 Emetullah 1 0,54 Pembe 1 0,54 
Bektaş 1 0,49 Nazif 2 0,99 Emine 11 5,94 Rabia 3 1,62 
Cafer 1 0,49 Nuri 3 1,49 Fahriye 2 1,08 Rasime 3 1,62 
Cemal 3 1,49 Osman 2 0,99 Fatma 16 8,64 Raziye 1 0,54 
Cemil 2 0,99 Ömer 3 0,49 Fikriye 1 0,54 Sabire 3 1,62 
Danyal 2 0,99 Pertev 1 0,49 Firdevs 4 2,16 Saliha 2 1,08 
Ekrem 1 0,49 Rıza 1 0,49 Habibe 1 0,54 Samiye 2 1,08 
Enver 2 0,99 Ruhi 1 0,49 Hacer 1 0,54 Sıdıka 2 1,08 
Eyüp 1 0,49 Sadreddin 1 0,49 Halime 2 1,08 Sultan 1 0,54 
Ferid 1 0,49 Salih 1 0,49 Hamide 2 1,08 Sultane 4 2,16 
Gazi 2 0,99 Salim 1 0,49 Hanife 1 0,54 Şagile 1 0,54 
Halil 10 4,97 Seydi 1 0,49 Hasibe 2 1,08 Şemsi 1 0,54 
Halil 
İbrahim 

2 0,99 Süleyman 2 0,99 Hatice 4 2,16 Şerife 10  

Hamza 2 0,99 Süreyya 1 0,49 Havva 11 5,94 Şükriye 1 0,54 
Hasan 9 4,47 Şevki 1 0,49 Hayriye 3 1,62 Ümmühan 5 2,70 
Hayri 1 0,49 Şükrü 3 1,49 Hesna 1 0,54 Ümmü 

Gülsüm 
2 1,08 

Hilmi 1 0,49 Tevfik 1 0,49 Huriye 2 1,08 Ümmü 
Keziban 

1 0,54 

Hulusi 1 0,49 Veled 
Çelebi 

1 0,49 Hikmet 2 1,08 Zahide 1 0,54 

Hüseyin 5 2,48 Veli 1 0,49 Kezban 4 2,16 Zehra 8 4,32 
Hüsnü 1 0,49 Yahya 2 0,99 Kısmet 1 0,54 Zeliha 2 1,08 
İbrahim 6 2,98 Yusuf 3 1,49 Mihriye 1 0,54 Zeynep 4 2,16 

 

 Tablo 24’te olduğu gibi en çok kullanılan erkek isimleri yine erkek çocuklara 

da en çok verilen isim olan Ahmet ve Ali’dir. En çok kullanılan kız ismi olan Fatma 

ve Ayşe de kız çocuklarına da en çok verilen isimlerdir. Çalıştığımız defterde 192 

farklı erkek ismine rastlanmış olup belirli isimlere yoğunlaşma % 75, 7’dir. Kız 

isimleri içinse 67 değişik isim kullanılmış, belirli isimlere yoğunlaşma da %62,1’dir.  

 İnsanların köy, kasaba, mahalle gibi küçük yerleşim birimlerinde birbirlerini 

tanımalarına yardımcı olan lakaplar 26 Kasım 1934’de kabul edilen Soyadı Kanunu 

ile kaldırılmıştır. Böylece “efendi, bey, paşa, hanım, hanımefendi” gibi ünvanların da 

kullanılması yasaklanmıştır. Ancak bu lakaplar tamamen terk edilmemiş olup resmi 

olmasa da halk arasında halen varlığını sürdürmektedir.  
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 Lakaplar mesleklerden kaynaklanan, fiziki özelliklerinden dolayı verilen, 

karakter özelliğinden, yer adlarından, aşiret ve etnik yapı sebebiyle, tarihi 

kahramanlık ve soy büyüklerinden ya da dini özelliklerinden dolayı verilen lakaplar 

olmak üzere 7 ana grupta toplanmıştır200. İncelediğimiz 651 numaralı şer‘iyye 

sicilinde de Karahisâr-ı Sâhib ve çevresinde lakapların yoğun olarak kullanıldığını 

görmekteyiz. Aşağıdaki tabloda bu lakapların listesi verilmiştir. 

 

 Tablo 26. Defterde geçen lakaplar 

Arıkoğlu Aşkar-zâde Atar-zâde Avcı-zâde 

Ayanoğlu Bacakoğlu Balıkçıoğlu Bayraktaroğlu 

Berber-zâde   Bıçakoğlu Bicioğlu Boğa-zâde 

Bostancı-zâde Boyacı-zâde Bozokluoğlu Cılızoğlu 

Conkarlıoğlu Cömerdoğlu Çakaloğlu Çamlıoğlu 

Çamuroğlu Çavuşoğlu Çaylıoğlu Çıracıoğlu 

Çobanoğlu Çolakoğlu Çoturoğlu Dağlıoğlu 

Dana oğlu  Deli Haliloğlu Delibaşoğlu Demircioğlu 

Dervişoğlu Dikdik Dinarlı-zâde Dumanoğlu 

Duvakoğlu Ekşioğlu Erbaboğlu Etmekçioğlu 

Evci-zâde Fakıoğlu Fazlı-zâde Fırıncıoğlu 

Fırıncı-zâde Gani-zâde Gazapoğlu Geçoğlu 

Geneli-zâde Gevenekoğlu Giritli-zâde Gökoğlu 

Göncü Gözünoğlu Gucuroğlu Gümüşoğlu 

Gümüş-zâde Gürcü-zâde Halaçlı Halas-zâde 

Halkoğlu Hamal -zâde Hamaloğlu Hancı-zâde 

Hardaloğlu Hatipoğlu Helvacı-zâde Hıramcı 

Hocaoğlu Hondu-zâde İbişoğulları İçağası-zâde 

İhyaoğlu  İlyasoğlu İmamverdi oğlu İnceoğlu 

İplikçi-zâde Kabaağaçlı-zâde Kabakoğlu Kacaroğlu 

Kadıoğlu Kalakoğlu Kalaycıoğlu Kanburoğlu 

Kandiloğlu Karadelioğlu Kargir –zâde Karkalıoğlu 

Kasapoğlu Kavasoğlu Kazaklıoğlu Kebapçıoğulları 

                                                 

200 Müjdat Kayayerli, “Afyonkarahisar’da Kullanılan Lakaplar ve Sülale Adları”, 3. Afyonkarahisar Araştırmaları 
Sempozyum Bildirileri, Afyon Belediyesi Yay., Afyonkarahisar 1994, s.269-279. 
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Keklikoğlu Kel Mehmetoğlu Ketencioğlu Kethüda-zâde 

Kırkalıoğlu Kocakadınoğlu Köseoğlu Kundakçı-zâde 

Kurbağıcıoğlu Kutupoğlu Külhancı-zâde Latifoğlu 

Lengerlioğlu Malakoğlu Manav-zâde Marulcuoğlu 

Merdanoğlu Mıllikoğlu Mihrioğlu Molla-zâde 

Mumyakmaz-zâde Naib-zâde Nalbant-zâde Nasrattınoğlu 

Onatlıoğlu Oruçoğlu Pancaroğlu Reisoğlu 

Sadeoğlu Sandıkçıoğlu Sandıkçı-zâde Sarıoğlu 

Sedalı-zâde Serezlioğlu Siyahi-zâde Suavi-zâde 

Sundu-zâde Süzme-zâde Şahanoğulları Şeker Ahmet 

Şerbetoğlu Şeyh-zâde Şimşimoğlu Tahmasoğlu 

Taib-zâde Taşkapulu-zâde Tataroğlu Teke-zâde 

Tekkenişoğlu  Tersoturan-zâde Tiryakioğlu Topsakaloğlu 

Toptancı -zâde Turunç-zâde Tuzsuzoğlu Uzunoğlu 

Yağcı Yazıcıoğlu Yorgancıoğlu Yüzbaşı-zâde 

 

 

 3.4.2.Giyim Eşyaları ve Kişisel Eşyalar 

 Folklorik yapıyı ortaya koyan unsurlardan biri de giyim eşyalarıdır. 

Afyonkarahisar, coğrafi ve kültürel konumu itibariyle hem geçiş hem de kavşak 

diyebileceğimiz bir noktada bulunduğundan hem Ege hem de İç Anadolu’nun 

kültürel motiflerine sahiptir.  

Erkek baş giyimlerinde fes, fesin üzerine ince ve koyu renkli sarık ve üzerine 

koyu renkli bir yazma bağlanıp, sol yanda düğümlenerek omuz üzerine düşürülmek 

şeklinde bir kıyafet tarzı görülür201. Osmanlıda hemen herkes böyle kavuklu sarıklar 

giyerdi. Bu başlığın şekli ve büyüklüğü onu giyenin cemiyetteki mevki ve derecesini 

gösterirdi202. II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar neticesinde halkın ve 

memurların kıyafetleri değişmeye başlamıştır. Kavuk, dini bir nitelik taşıdığı için 

1844’den itibaren Afyonkarahisar’da çok az giyilmiştir. Onun yerini fes almıştır. 

Erkek üst giyiminde ise en fazla gömlek gözümüze çarpmaktadır. Ayrıca yağmurluk, 

                                                 

201 İbrahim Yüksel – Recep Yaşayacak, Afyonkarahisar Halk Bilimi, AKÜ Yay., Afyon 2003, s.217. 
202 Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklopedisi, İstanbul 1983, c.III, s.1076. 
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hırka, yelek, ceket, palto da toplumda sıkça kullanılan giyim eşyalarındandır. Kış 

aylarında en çok giyilen kıyafetlerden biri olan kürk, ilk dönemlerde kısıtlanırken, 

Tanzimattan sonraki yıllarda yoğun olarak kullanılmıştır203. 

 Afyonkarahisar’da kadın kıyafetleri ise, çok çeşitlilik ve farklılık arz etmekte 

ve genelde Türkmen-Yörük geleneklerinin etkisi dikkati çekmektedir. Karahisâr-ı 

Sâhib’te ağırlıklı olarak dört tip kadın giysisi vardır. Bunlardan en çok kullanılan 

entaridir. Entariden sonra fistan, üç etek ve elbise gelmektedir204. Elbiseler, üzerine 

cepken ya da hırka ile kullanılmaktadır. Başlarına ise yassı kalıp fes, yaşlıların ise 

terlik kullandıkları ve üzerine de yazma örtükleri bilinmektedir. Daha sonraki 

yıllarda fes kullanımı kalktığından çırpmabaş kullanılmaya başlanmıştır. Günlük 

hayatta ise en çok şalvar giyilmekte, elbiseler şalvar içine sokulmaktadır. Özel 

günlerde ise bindallı giyilmektedir205. 

 17. yüzyılda Karahisâr-ı Sâhib halkı çuha, ferace giyerken ulema ve ayanlar 

samur ve sof giymekte206 meşrutiyetle birlikte Avrupa modasının etkisiyle Osmanlı 

toplumunda ferace ve yaşmak tarihe karışırken şık çarşaflar, süslü başörtüler, hafif 

mantolar giyilmeye başlanmıştır207. İncelediğimiz defterden tespit ettiğimiz giyim 

eşyaları ve kişisel eşyalar Tablo 27’te listelenmiştir. 

 Tablo 27. Defterde geçen giyim eşyaları ve kişisel eşyalar 

Altıparmak entari Altıpatlar tabanca Ayetli tabanca Ayna 

Basma entari Basma hırka Baston  Başlık 

Bel entarisi Bel saati Bindallı entari Bürümcük gömlek 

Car makreme Cedid gömlek Cedid iç donu Cehari 

Ceket Çerkez kamçısı Çevre Çırpı  

Çifte tüfek Çizme Çocuk çorabı Çorap 

                                                 

203 Gürsoy Şahin, “Tanzimat Fermanı Sonrasında Afyonkarahisar’da Günlük Hayat”, V. Afyonkarahisar 
Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yay., Afyonkarahisar 2000, s.250-251. 
204 Yüksel ve Yaşayacak, a.g.e., s.218. 
205 Atanur Meriç, “Afyonkarahisar Müzesinde Bulunan Tarihi Kıyafetler Üzerine Bir Araştırma”, V. 
Afyonkarahisar  Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yay., Afyonkarahisar 2000, 
s.220. 
206 Gürsoy Şahin, a.g.m., s.249. 
207İlbeyi Özer, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyal Yaşam”, Türkler, c.XIV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, 
s.156. 
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Çul Destgâh-ı tarak Donluk bez Duhan kesesi 

Duvak El peşkiri Elbise askısı Eldiven 

Fanila Fes Fişeklik balmumu Fişeng 

Futa Gül hatem Gülle Gümüşlü baston  

Havlu Hurda ayakkabı Hurda çorap Hurda gülle 

Hurda iç donu Hurda paçavra İpek peştamal İskarpin 

Kadife  bulka Kadife ceket Kalpak Kam başlık 

Kamçı Kaput Kemer  Kepenek 

Kese Kılıç Kınnap Kırap 

Kıravat Kolsuz gömlek Kundura ma‘a 
lapcin 

Külah  

Kürk Kürklü yelek Loverver Mendil 

Münakkaş çevre Münakkaş eteklik Münakkaş peşkir Münakkaş uçkur 

Münakkaş yaş bezi Müsta‘mel yağlık Müsta‘mel cehar Müsta‘mel çizme 

Müsta‘mel lapcin 
ceket 

Müsta‘mel peşkir Nalın Nargile 

Ökçek Önücek  Paçavra Palto 

Potin Pullu Saat ma‘a köstek Sarık 

Şitari diz kabı Şitari entari Setre Siyah yaşmak 

Şal  Şal hırka Tabaka Tarak 

Tentene Tesbih Tis ceket Tüfeng 

Uçkur Ustura Ütü Yağmurluk 

Yazma Yelek Yüz yazması Zenne cedid 
gömlek 

Zenne gömleği    

 

 Giyim eşyalarının çeşitlili ği kadar onların yapıldığı kumaşlar da önemlidir. 

Yün, keten ve ipekten dokunmuş sade veya nakışlı her türlü dokumanın adı olan 

kumaşlar208 defterimizde genellikle entari, gömlek, peştamal, isimleriyle 

zikredilmiştir. Defterde geçen kumaş isimleri Tablo 28’de verilmiştir. 

 

 

 

                                                 

208 Mine Esiner, Türkiye Türkçesinde Giyim Adları Sözlüğü, İstanbul 1970, s.323. 
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 Tablo 28. Defterde geçen kumaş isimleri 

Alaca  Altıparmak Basma Bez 

Bindallı  Bürümcük Car Canfur 

Çevre Çuka  Çul Dokuma 

Donluk Frenk Futa Havlu 

Kadife Keçe Münakkaş Peştamal 

Pullu Şitari Şal  Şal 

Şilte Şip Tülü Yazma 

  

3.4.3.Ev Eşyaları 

 Halkın günlük hayat içinde kullandığı eşyalar olup, bunların çeşitlili ği ve 

kalitesi sahibinin kültür ve ekonomik yapısını ortaya koyar. İncelediğimiz defterde 

yer alan ev eşyalarını oturma ve yatak odası ile mutfak ve banyo eşyaları olmak 

üzere ayrı ayrı değerlendirdik. 

 Afyonkarahisar’da oturmak ve yatmak için kullanılan ve tahtadan yapılan 

sedirler genellikle evlerde bulunmakta, üzeri kilimle örtülüp duvar tarafına yastık 

konulmaktaydı. İncelediğimiz defterde Tablo 28’de de görüleceği gibi sedirlerin 

yerine aynı işlevi gören makatlara hemen her terekede rastlamak mümkündür. Ayrıca 

makatların üzerine örtülen makat halısı ve içi otla doldurulmuş köklü yastıklar da sık 

karşılaştığımız eşyalardandır. Yatmak için ise karyola ve döşekler, oyalı çarşaflar 

dikkatimizi çekmektedir. Isınmak için soba ve kuzine, aydınlanmak için ise şamdan, 

mum, avize, lanba, el lanbası, asma lanba, oturak lanba, bacasız lanba, gaz ocağı, gaz 

yağı tahtası terekelerde geçmektedir. Terekelerden birinde yer alan “kitap parça” 

dışında hiçbir kitap ismine rastlanmamıştır. Bu durumun, savaş nedeniyle oluşan 

olumsuz şartlar, okuma yazma bilenlerin azlığı, insanların daha öncelikli 

ihityaçlarının olmasıyla ilgili olduğu muhtemeldir. 

 

 Tablo 29. Defterde yer alan oturma ve yatak odası eşyaları 

Sergen Sandık Leğen yaygısı Beşik örtüsü 

Kiri ş Pamuklu makat Safo Saat 

Tülü kilim Şilte Kırmızı perde Kapı perdesi 
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Hurda kilim Yastık Bacasız lanba Çaput kilim  

Köhne yastık Halı  mekkiye Müsta‘mel yorgan Asma saat 
İçi memlü şilte Seccade Sedef kutu İskemle 

Yastık Köhne seccade Yatak yüzü Örtü 

Soba ma‘a boru Ortalık Halı seccade Karyola 

Sandalye Mak‘at halısı Feranek seccade Müsta‘mel halı  

Siyah kenarlı yorgan El lanbası Beyaz halı seccade Bavul 

Masa üstü Ateşlik Adi seccade Döşek 

Muşanba perde Sigara masası Kilim seccade Yorgan 

İçi memlü mak‘at Konsol Nühas sarnıç Oturak lanba 

Ot yastık Lanba Kaz baca Kınnap 

İçi memlü döşek Eski kilim Mum kutusu Camlı dolap 

Sandık Ateş körüğü Gaz yağı tahtası Ot mak‘at 

Tenekeli sandık Cam fenar Köhne dolap  Kavlak 

Sırdallı kilim Alt çeharşabu Sergi Sicim 

Kebir mak‘at halısı Dikiş makinesi Kakule bir parça Sigaralık 

Bez  çuval Çul kavlakı Battaniye Minder  

Pencere perdesi Ayna Frenk halısı Baş yastık 

Oturak el lanbası Keçe seccade Ufak yorgan  Mak‘at üstü 

Ortalık kilim Tahta segen Kuzine Frenk yaygısı 

Kırmızı tülü seccade Köhne sele Sofra yaygısı Tahta masa 

Asma lanba Gaz ocağı Adi perde Canfur 

Cedid kilim Münakkaş sofra 
peşkiri 

Köklü yastık Sele 

Rakiye seccade Levha Dokuma minder 
yüzü 

Karanfil 

Havlu Hurda yaygı Fitil Nühas semaver 

Çeharşub Şamdan Menteş Karyola kolu 

Oyalı çeharşub Hurda ip keçesi Köşe yastığı Asma lanba 

Bohça Dükkan carcefe Hasır Pencere çerçevesi  

Hurda sandık Duvar sagir halı 
seccade 

Tahta sergen Yolluk 

Şilte Duvar saati Süpürge Sicim parça 

Beşik Çaput heybe Camlı dolap Tabure 

Hurda çeharşub Kırmızı saçaklı 
kilim 

Çocuk yorganı Çuvaldız 

Destgâh  Halı kırıntısı şilte Masa Bir parça toka 

Avize lanba Müsta‘mel saçaklı Plak Harita 
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kilim 

Çaput kilim parke Tente mak‘at örtüsü Maçerli halı Şamdan 

Yaskı Kömür tenekesi Gaz sandığı Kırmızı yüzlü 
yorgan 

            

Kullanılan mutfak eşyaları da çeşitlilik arz etmektedir. Özellikle bakır 

kapların ve tencerelerin çokluğu dikkati çekmektedir. Belgelerdeki bilgilere göre 

mutfak ve banyoda kullanılan eşyaların listesi Tablo 30’da verilmiştir. 

 

 Tablo 30. Defterde yer alan mutfak ve banyo eşyaları 

Kertikli sahan Dığan Kalbur Taraflı mangal 

Çinko tava Sahan Kulplu dığan Kuşhane 

Hurda dığan  Kebir tepsi Kebir kazgan Sagir bakraç 

Su tası Köhne tepsi Orta kazgan Kova  

Yedekli cezve Kebir dığan Hamur leğeni Yer sofrası 

Kaşık Köhne sele Esvap leğeni Nühas leğen 

Şişe Çinko çorba tası Tekne Pilav tabası 

Fanus Tabak Tahta sofra Nühas sahan 

Nühas sini Kara güğüm Hurda sofra  Kazgan 

Köhne şaki Ocak güğümü Küp Su güğümü 

Huni Nühas tencere Çömlek Fincan ma‘a zarf 

Çorba kasesi Çinko sahan Boş teneke Kebir bakraç 

Kebir yağ leğeni Leğen Küfe Tencere 

Satır Çorba tası Şaraphane Su kabı 

Kapaksız tava Kebir tencere Helva baskısı Bardaksız takım 

El peşkiri Mertebani Kebir anbar Kase 

Konya kaşığı Süt tavası Büyük anbar Kebir sini 

Sulfito şişe Bakraç Eski anbar Nühas sini 

Bağ bıçağı İlisdir Haşhaş anbarı Kuşhane ma‘a 
kapak 

Ağzı kapaklı tencere Kara tepsi Harman anbarı Dört kulplu tekne 

Ağzı kapaklı kuşhane Kazgan eniği Burçak anbarı Kibrit pulu 

Müsta‘mel su 
güğümü 

Satır Kurma anbar Tunç havan 

Hurda bakraç Hurda çanak Mangal Leğen ma‘a ibrik 
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Sarı leğen ma‘a ibrik Küp Çanak Hurda billur 

Kahve yedeği Zarflı fincan Delik küfe Kibrit 

Kalay Çay takımı Kahve değirmeni Kayık tabak 

Sabun Tahta un sandığı Sofra yaygısı Kahve tepsisi 

Çorbalık Nühas mangal Müst‘amel kırmızı 
kepçe 

Çay tepsisi 

Tunç Hurda sandık Sirke Sefertası 

Yağ tavası Testi Demlik Kevgir 

Kahve Hurda küp Hamam tası Yedek cezve 

Maden dığan  Bardak Billur tepsi Maden tepsi 

Çinko Hurda sepet Kova Mekki tepsi 

Kase tablası Arı sepeti Helvacı bıçağı Tara 

Kuplu tekne Tahta Maşrapa Sürahi 

Meydan sofrası Sac Boyalı sabun Çay kupası 

Çinko leğen Tabla mangal Çinko nebleki Coğan tenceresi 

Çatal Sagir bakırca Havan  Sünger 

Matara İzmir küfe İki kulplu tekne Nebleki 

Lavanta kupası Haşhaş taşı Un anbarı Zırnık 

Süt leğeni Sele Helvacı kazganı Çinko şebi(?) 

Pilav tabası Kırık testi Hasırlı şişe Safran parçası 

Abdest ibriği Köhne dolap Helva tahtası Kadaif tepsi 

Yol bakracı Kırık küp Camlı dolap Lenger sahan 

Nühas semaver Fıçı  Su tası  Hamam havlusu 

Kebir hamam tası  Abdest ibriği Müsta‘mel havlu   

 

 4. KARAH İSÂR-I SÂHİP SANCAĞI’NIN İKT İSADİ YAPISI 

 4.1. MESLEK GRUPLARI 

 Afyonkarahisar ekonomisi daha çok ziraata ve küçük el sanatlarına 

dayanıyordu. Önemli bir ulaşım merkezi olması, İç Anadolu’yu Ege ve Marmara 

kıyılarına ulaştıran yolun kavşak noktasında yer alması ticaretin gelişmesine katkı 

sağlamış olup 19. yüzyıl sonlarında döşenen demir yolunun kesişme noktasında 

bulunmasıyla Afyonkarahisar’ın önemi daha da artmıştır209. Bu özelliği, geçmiş 

                                                 

209 Emecen, a.g.m., s.445. 
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asırlardan bu yana Afyonkarahisar’a siyasi ve iktisadi bakımdan da büyük bir mevki 

kazandırmıştır210. Ancak Osmanlı Dönemi’nde Anadolu’nun önemli ticaret 

merkezlerinden biri olan ve tipik Anadolu şehirlerinin ticari özelliklerini yansıtan 

Afyonkarahisar’da211 ulaşım teknolojisinde ortaya çıkan büyük değişiklikler sonucu 

kervan ticareti gerilemiş ve gittikçe önemini kaybetmiştir. Bu nedenle şehir daha çok 

ziraate ve küçük el sanatlarına yönelmiştir212. 

 Defterde geçen isim ve lakaplardan hareketle birçok meslek adı tespit etmek 

mümkün olmuştur. İncelediğimiz defterde adı geçen mesleklere ait liste Tablo 31’de 

verilmiştir. Tabloda da görüleceği gibi çok çeşitli esnafın bulunması şehirdeki ticaret 

hayatının geçmiş yüzyıllardaki canlılığını ortaya koymaktadır. 

 

 Tablo 31. Defterde adı geçen meslekler 

Meslek Adı Belge no(sayfa no/belge no) 

Arabacı 84/103 

Aşçı 105/130,122/153 

Attâr 53/60,54/61,133/168 

Bakkal 26/22,118/148 

Balıkçı 120/151 

Başkatip  2/3 v.d. 

Berber 39/39,91/112,178/229 

Binbaşı 45/46 

Boyacı 26/22,65/75 

Boyahaneci 149/190 

Çarıkçı 82/100,120/149,154/194,159/202,182/233 

Çıkrıkçı 66/76 

Çiftçi  13/14 

Çoban  13/14,46/48,63/73 

Debbağ 58/68 

                                                 

210 Latif Daşdemir, “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Asırda Karahisâr-ı Sâhib Kazası”,V.Afyonkarahisar 
Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Afyonkarahisar Belediyesi Yay., Afyonkarahisar 2000, s.318. 
211 Özer Küpeli, “Afyonkarahisar’da Ticaret”, Afyonkarahisar Kütüğü, c. II, Yayın no: 35, Afyon 2001, s.388. 
212 Naci Şahin, Batı Anadolu’da Tarihi Bir Kent Afyonkarahisar’da Gündelik Yaşam (568 Numaralı Şer‘iyye 
Siciline Göre), Afyon Belediyesi Yay., Afyonkarahisar 2008, s.66.  
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Dellal 100/121 

Demirci 100/121,107/134,110/136,164/209 

Döşemeci 109/135 

Duhancı 30/29 

Ekmekçi 46/48,83/102,110/136 

Fırıncı 31/30,43/43 

Hafız 66/77 

Hamal  24/21,55/63,55/64,167/216 

Hatip 20/18,120/150 

Helvacı 35/35,75/87,97/119,105/130,122/153,181/232 

Kadı  24/21,30/28 

Kadı Vekili 30/28,38/38 

Kahveci 128/160 

Kalaycı 45/46,63/73,105/129,144/182 

Kasap 46/48,138/176,178/229 

Kayyum 133/168 

Kazancı 43/44 

Keçeci 63/73 

Ketenci 113/140 

Kitapçı 29/27 

Kunduracı 178/229 

Manav 91/113,97/11 

Mimar 173/222 

Mukayyid  2/3 v.d. 

Muytab 24/21,107/134 

Müezzin 43/43 

Nalbant 118/147,184/208 

Odacı 130/165,185/240 

Sandıkçı 80/95 

Sarraf 66/76 

Semerci 45/46,50/55 

Susamcı  178/229 

Şekerci 159/203 

Tabib 169/219 

Taşçı 56/66 

Terzi  9/12,100/121,138/176 
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Toptancı 55/64 

Vaiz 51/56,51/57 

Yağcı 53/59 

Yazıcı 87/106,123/154 

Yemenici 144/182 

Yorgancı 45/46,159/203 

 

Çalışma konumuzun mahkeme kayıtları olması nedeniyle çok sık 

karşılaştığımız mesleklerin başında “dava vekilliği” gelmektedir. Vekil, İslam 

hukukunda avukatın ifade ettiği anlamı içine almaktadır213. Afyonkarahisar halkının 

mahkemedeki işlerinin takibi için vekalet vermek suretiyle görevlendirilen dava 

vekilleri Tablo 32’de verilmiştir. Vekalet sadece dava vekillerine verilmemiş çoğu 

zaman aileden olan erkeklerin vekil tayin edildiği görülmüştür214. Bu yönüyle tevdi 

edilen vekaletlerin avukatlık mesabesinde olan dava vekilliğinden farklı telakki 

edilmesi ve bu durumda bir meslek olarak değerlendirilmemesi icab eder.  

 

 Tablo 32. Defterde adı geçen dava vekilleri 

Dava Vekilinin Adı Belge No(sayfa no/belge no) 

Emin Efendi-zâde Mehmet Vasıf Efendi ibn-i Ahmet 
Rüşdü Efendi 

23/20,39/39,53/60,54/61, 
127/159,172/220 

Galibbey-zâde Hacı Bekir Efendi ibn-i Galib Bey 34/34,75/85 

Hoca-zâde Mehmet Salim Efendi ibn-i el-Hac Rıfat 
Efendi 

152/191,168/218 

İsmail Efendi ibn-i Murat 49/54 

Kabaağaçlı-zâde Hüsnü Bey ibn-i Mehmet Emin Bey 155/195 

Koç-zâde Hacı Abdullah Efendi ibn-i Mehmet Ağa 118/148,144/181,147/186, 
165/213,178/229,185/240 

Server Efendi ibn-i Ömer Efendi 68/79 

Turunç-zâde İsmail Bey ibn-i Osman Bey 152/192,178/229,186/241 

 

                                                 

213 Fahrettin Atar, “Avukat”, İ.A., c.IV, T.D.V. Yay., İstanbul 1991, s.166. 
214 A.Ş.S., 651/38, A.Ş.S., 651/63. 
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4.2. TARIM 

Tahrir defterleri üzerinde çalışan araştırmacıların da ortaya koyduğu gibi 

Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı tarım ve ziraate dayanmaktadır215. Halkın refahlı 

bir duruma getirilmesinin öncelikle ziraatin kalkınmasına bağlı olduğu düşüncesi 

savunulduğundan, ziraat alanındaki çalışmaları düzenlemek amacıyla 1843’de 

memleketin her yanında “ziraat meclisleri” kurulmuştur216. 

 İncelediğimiz defterdeki belgelerden de bu dönemde tarımın yoğun olarak 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak ilkel tarım yöntemlerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Birinci Dünya Savaşının bittiği, İstiklal Harbi’nin başlamak üzere 

olduğu bu kritik dönemde her alanda olduğu gibi tarımda da durma noktasına 

gelinmiştir. Tablo 33’de Karahisâr-ı Sâhib’de yetişen tarım ürünlerine ait liste 

verilmiştir. 

 Tablo 33. Karahisâr-ı Sâhib’de yetiştirilen bazı tarım ürünleri  

Belge no 
(Sayfa 

no/belgeno) 

Ürün Adı Miktarı Toplam 
Fiyatı 

(Kuruş) 

Birim 
Fiyatı 

(Kuruş) 
9/12 Hınta (buğday) 75 İstanbul kilesi 24.262,20 323.49 

 Haşhaş  5 İstanbul kilesi 3.850 770 

 Beyaz şair (arpa) 25 İstanbul kilesi 4.500 180 

 Hınta (buğday) 165 kile 33.825 205 

 Şair (arpa) 827 İstanbul kilesi 73.359 88.70 

 Burçak  39,5 İstanbul kilesi                                                                                                                                                                                                      5.174 131 

 Şair (arpa) 4,5 kile 810 180 

 Hınta (buğday) 7,5 kile 3.350 446.6 

 Burçak 1 kile 180 180 

 Haşhaş 1 demir 375 375 

 Şair(arpa) 21 demir 279 13.28 

 Keyl afyon çuvalı 1  220 220 

15/15 Fasülye 1 şinik  150 150 

                                                 

215 Daşdemir, a.g.m., s.319. 
216 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c.VI, TTK Yay., Ankara 1988, s.221. 
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 Nişasta 5  150 30 

 Haşhaş yağı 2 adet 210 105 

 Haşhaş yağı 1 adet 150 150 

 Dakik has (has un) 6 kile 2.400 400 

 Hınta çavdarlı 
(buğday) 

6 kile 2.100 350 

 Hınta (buğday) 4 kile 1.575 393.75 

 Talis çuval 3 adet 240 80 

 Talis çuval 3 adet 120 40 

 Mercimek 1 şinik 120 120 

 Pirinç 2 adet 100 50 

 Revgan-i sade(sade 
yağ) 

14 adet 2.175 155.35 

 Revgan-i 
zeytin(zeytin yağı) 

4 adet 425 106.25 

 Haşhaş 1 demir 400 400 

 Bulgur 1 şinik 100 100 

18/16 Şair (arpa) 10 kile 1.100 110 

24/21 Hınta(buğday) 4 kile 2.000 500 
32/32 Bir miktar bulgur 

torbalı 
1 adet 123 123 

 Bir miktar 
mercimek torbalı 

1 adet 81 81 

37/37 Siyah arpa 6 kile 1.200 200 

 Beyaz arpa 7 kile 1.500 214.28 

 Sarı buğday 6 kile 3.000 500 

 Sarı buğday 1 kile 600 600 

 Sarı buğday 1 kile 400 400 

 Çavdarlı buğday 1 kile 400 40 

42/42 Çavdarlı hınta 
(buğday) 

125 İstanbul kilesi 50.000 400 

 Şâir (arpa) 20 İstanbul kilesi 10.000 500 

 Saman 50 araba 10.000 200 

66/77 Haşhaş 3 şinik 865 288 

 Nane kurusu  Bir miktar 27 --- 

 Fasülye Bir miktar 400 --- 

 Zeytin yağı Bir miktar 80 --- 

 Haşhaş yağı ve tuz Bir miktar 45 --- 

 Hınta(buğday) Bir parça 575 --- 
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69/81 Çavdarlı hınta 
(buğday) 

5 İstanbul kilesi 1200 240 

70/82 Şair (arpa) 10 İstanbul kilesi  1500 150 

71/83 Fasülya kurusu Bir miktar 28 --- 

 Elma kurusu Bir miktar 20 --- 

 Vişne kurusu Bir miktar 20 --- 

 Revgan-i sade(sade 
yağ) 

Bir miktar 40 --- 

 Mercimek 1 demir 60 60 

 Bulgur 1 kile  130 130 

 Afyon 7 kile 1.008 144 

 Haşhaş 1 şinik 60 60 

 Nişasta Bir miktar 30 --- 

 Haşhaş yağı 1 adet 60 60 

83/102 Çavdarlı hınta 3 kile 900 300 

 Saman 5 araba 1.300 260 

85/104 Saman  1 araba 120 120 

95/118 Soğan 28 kıyye 142,20 5 

 Susam 452 kıyye 36.184 80 

 Burulmuş üzüm 527 kıyye 20.553 39 

 Revgan-i 
zeytin(zeytin yağı) 

14 kıyye 168 12 

 Hatap(odun) 229 kıyye 635 2,7 

124/156 Hınta(buğday) 3 demir 500 166 

 Mercimek 1 demir 500 500 

 Beyaz ve siyah şair 
(arpa) 

22 İstanbul kilesi  2.587,20 117 

 Çavdarlı   16 İstanbul kilesi   5.487,20 342 

 Göce  Bir parça 150 --- 

 Bulgur 2 kile 750 375 

 Şair (arpa) 4 kile 480 120 

125/157 Siyah şair (arpa) 4 demir 300 75 

 Şair (arpa) 10 İstanbul kilesi  1200 120 

 Saman 4 araba 350 87,5 

126/158 Çavdarlı hınta  25 İstanbul kilesi  9.875 395 

148/189 Burçak 1 demir 

 Bulgur 1 demir 

 Hınta (buğday) 1 şinik 

2.500  
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 Şair (arpa) 29,5 İstanbul kilesi  3.420 116 

 Hınta (buğday) 11 İstanbul kilesi  2.440 221 

 Burçak 1 demir 280 280 

 Saman 1 araba 300 300 

149/190 Afyon 118 kg.550 gr. 52.162 0,44 

 Çavdarlı hınta keyl-
i asitâni 

80 kıyye 21.600 270 

 Siyah şair (arpa) 34 İstanbul kilesi  4.590 135 

 Beyaz şair (arpa) 66 İstanbul kilesi  10.296 156 

 Afyon  26 25.110 965,76 

157/200 Saman 11 araba 600 54,5 

 Hınta (buğday) 6 kile 1200 200 

158/201 Çavdarlı hınta  8 İstanbul kilesi  2.400 300 

 Beyaz şair (arpa) 3 İstanbul kilesi  3.600 1200 

 Burulmuş üzüm 400 kıyye 15.600 39 

 Siyah üzüm 5 kıyye 200 40 

 İğde 23 kıyye 452 19,6 

 Zeytin  6 kıyye 120 20 

 Zeytin yağı 2,5 kıyye 200 80 

 Kırmızı üzüm 15 kıyye 600 40 

 Yemiş 2 kıyye 60 30 

 Revgan-i sade(sade 
yağ) 

1 miktar 140 --- 

169/219 Elma yağı Bir miktar 7 --- 

 Kekik yağı Bir parça 61 --- 

 Kakule yağı 1 şişe 55 55 

 Çörekotu,kebabiyye
,tarçın,zencefil,Yeni
bahar 

 109 --- 

 Çörekotu Bir miktar 32 --- 

 Haşhaş 1 şinik 125 125 

 Yemiş 34 kıyye 1.585 46,6 

175/227 Hınta (buğday) 17 İstanbul kilesi  9.625 566 

 Dakik (un) 181 kıyye 2.715 15 

 Burçak  6 İstanbul kilesi  600 100 

184/239 Şair  4 İstanbul kilesi  460 115 
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Tabloya baktığımızda Karahisâr-ı Sâhib’te hangi ürünlerin yetiştirildi ği 

hususunda bir fikir edinmek mümkündür. Buna göre; arpa, buğday, burçak, haşhaş, 

fasülye, çavdar, mercimek, pirinç, afyon bitkisi, elma, vişne, iğde, üzüm gibi ürünler 

yetiştirildi ği anlaşılmaktadır. Buğday, arpa gibi ürünlerin fiyatlarının beyaz, siyah 

gibi çeşidine göre değiştiği görülmektedir. Afyon ise milattan önceki yıllardan 

itibaren üretimi devam eden, şehre adını veren bitkidir217. Ayrıca kayıtlarda “çürük 

hınta”, “çavdarlı hınta” gibi ifadelerin geçmesi bunların hayvan yemi olarak 

kullanıldığını göstermektedir. 

 

 4.3. HAYVANCILIK 

 Defterdeki terekelerde çok sayıda hayvan ve hayvansal ürün adı geçmektedir. 

Bu hayvanlardan sığır, inek, camız, kısrak, tay, dana, koyun, merkep, cebiş, koç, 

toklu, oğlak, keçi, teke, öküz gibi genelde büyük ve küçükbaş hayvanlar en sık 

karşılaştığımız hayvanlardandır. Kümes hayvanlarına hiç rastlanmamıştır.  

 Tiftik keçisi ve koyundan genelde yün elde edilmektedir. Birçok tereke 

kaydında birer ikişer tane büyükbaş hayvan varken sayısı yüzleri aşan küçükbaş 

hayvanlara rastlanmıştır. Ayrıca terekelerde et, sucuk, peynir, kesik, yün, yapağı, 

keçe gibi hayvansal ürünlerin de olduğu görülmüştür. Şunu da belirtmek gerekir ki, 

çift sürme işinde modern tarım araçları kullanılmadığından tarımda daha ziyade 

öküz, at ve katırdan yararlanılmıştır. Bunların içinde de maliyetinin düşük 

olmasından öküz tercih edilmiştir218. Ancak terekelerde geçen pulluk ve orak 

makinası219nın varlığı bunların tarımda kullanıldığını gösterse de bunlar pek yaygın 

değildir.  

 Geçim kaynağının hayvancılığa dayandığı Karahisâr-ı Sâhib’de doğal olarak 

çobanlık da önemli bir geçim kaynağıydı. Bununla ilgili bir tereke kaydında 

                                                 

217 Gönçer, a.g.e., s.146. 
218 Tevfik Güran, 19. Yüzyılda Osmanlı’da Tarım, Eren Yay., İstanbul 1998, s.86. 
219 A.Ş.S., 651/12 (5 Ş. 1335) 
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koyunları üç gün güdüp gözeten çoban için 400 guruş verildiğine dair bilgi 

geçmektedir220. Tablo 34’te hayvan ve hayvansal ürünlere ait liste verilmiştir.  

 

 Tablo 34. Hayvan ve hayvansal ürünler 

Belge no 
(sayfa no/belgeno) 

Mahal  Hayvanlar  Adet  Toplam Fiyat 
(Kuru ş) 

1/1 KaraağaçDoğanlar 
Karyesi 

Esb (at) 1 5.000 

  İnek 1 1.500 

  Kuzulu koyun  2 2.222 

  Koyun 2 1.622 

  Boz koyun 7 5.677 

  Seyis 9 6.615 

  Oğlaklı tiftik 
keçisi 

21 22.835 

  Boz keçi 6 5.010 

  Kuzulu koyun ve 
koç 

21 23.331 

8/11 Çalışlar Karyesi Boz koyun 29 18.300 

  Kuzulu koyun 22 24.200 

  Oğlaklı tiftik 
keçi 

4 4.000 

  Tiftik teke 2 2.000 

  Çamış 4 2.000 

  Koç 1 1.200 

9/12 Ablak Karyesi Tiftik keçi 30 1.950 

  Yün 30 
kıyye 

1.230 

  Tiftik cildi (6), 
Koyun cildi(5) 

11 251 

  Yapağı 100 
kıyye 

2.725 

  Tiftik derisi 3 90 

  Araba esbi 1 çift 6.800 

                                                 

220 A.Ş.S., 651/14 (5 S. 1336 ) 
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  Tiftik cildi , 
Koyun cildi 

2 40 

  İnek 7 

  Boğa 1 

  Erkek tosun 2 

  Düve 1 

17.600 

  Tiftik  28 
kıyye 

17.728,30 

  Dana 2 

  Boğa 1 

  İnek 8 

15.070 

  Koyun 23 7.429 

  Tiftik keçi 47 10.810 

  Kısrak,aygır,tay 47 103.870 

  Kancık merkep 1 1.100 

  Siyah merkep 1 1800 

  Kancık merkep 1 460 

  1 yaşlı camuz 
dana(1),2 yaşlı  
camuz dana(1),2 
yaşlı camuz 
düve(1) 

3 2.610 

  Kızıl kancık 
merkep 

1 350 

  Erkek sıpa 1 500 

  Kuzulu koyun 43 18.103 

  Koç 6 2.526 

  Boz koyun 46 18.945 

  Oğlaklı keçi 11 3.696 

  Sarı kısır inek 1 1.530 

  Kısır koyun 50 24.500 

  Teke ve boz keçi 59 17.759 

  Siyah inek 1 1.600 

  Kara inek,dana 2 1.580 

  Tosun(2),düve(1) 3 2.000 

12/13 Ayasini Karyesi Koca kara öküz 2 14.000 

  Erkek merkep 1 800 

  Koyun ve keçi 
cildi 

5 140 
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  Koca inek 1 2.000 

  Kısır koyun 1 700 

  Kuzulu koyun 2 1.800 

  Oğlaklı keçi 1 800 

  Kısır keçi 1 500 

  Er keçi 2 1.240 

  Erkek cebiş 1 250 

  Toklu  2 800 

  Oğlak 4 1600 

  Doru kısrak 1 2500 

15/15 Hacı Yahya Mah. Kuyruk yağı Bir 
miktar 

200 

  Donyağı  1 120 

18/16 Efe Sultan Karyesi Öküz  çift 1 10.000 

  Camuz eniği 1 5.000 

  Merkep ma’a 
sıpa 

1 2.500 

  Erkek şişek 12 6.000 

  Koç  2 2.200 

  Oğlaklı keçi 2 1.000 

  Kısır keçi 10 5.000 

  Seyis 1 500 

  Kuzulu koyun 20 22.000 

  camış 3 600 

20/18 Eğret Karyesi Kuzulu koyun 10 14.200 

  Kısır koyun 1 700 

  Oğlaklı keçi 1 950 

  Erkek şişek 2 1.400 

  Erkek cebiş 2 1.200 

  Kancık cebiş 2 1.200 

  Buzağılı inek 3 15.000 

  Kancık merkep 1 1.200 

  Beyaz öküz çift 1 20.000 

37/37 Hacı Nasuh Mah. Kızıl ve siyah 
öküz 

2 15.000 

  Siyah öküz 2 10.500 

  2 yaşlı dişi tay 1 3.400 
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  Doru tavında 
kısrak 

1 2.050 

  Boz tavında dişi 
merkep 

1 650 

  Ma’a sıpa siyah 
merkep 

1 700 

  Dişi siyah 
merkep 

1 300 

  Erkek manda 1 2.500 

  Oğlak 2 700 

  Cebiş 2 1.000 

  Kancık keçi 5 4.000 

  Kancık koyun 17 13.600 

  Koç  1 800 

  Toklu 11 1.400 

  Koyun  16 4.880 

40/40 İsmail Karyesi Koşum camuz 
ineği 

1 çift 12.000 

  Yanı danalı sarı 
inek 

1 3.000 

  Boz merkep 
ma’a sıpa 

1 2.500 

  Kısır camuz 
ineği 

1 10.000 

  1 yaşlı camuz 
ineği 

1 4.000 

42/42 Hacı Cafer Mah. Kara öküz 1 5.000 

  Kızıl öküz 1 5.000 

  Dişi merkep 
ma’a sıpa 

1 2.000 

63/73 Marulcu Mah. Keçe 1 200 

  Yün 20 
kıyye 

1.660 

  Boz yün 3 266 

  Kariz keçe 120 15.000 

  Boz kepenek 15 4.400 

  Beyaz yün 40 3.180 

  Kuzulu koyun 10 10.200 

  Koç 1 1.020 

  Kancık eşek 4 4.080 

  Oğlaklı keçi 2 2.040 
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  Erkek çebiş 1 1.020 

  Buzağılı inek 1 4.900 

  Danalı inek 1 6.200 

69/81 Aşağı Tandır 
Karyesi 

İnek ma’a dana 1 4.000 

70/82 Salar Karyesi Ana koyun 46 23.000 

  Erkek kancık 
toklu 

21 4.200 

71/83 Ekeste Mah. Donyağı  Bir 
miktar 

35 

  Kavurma   15 

83/102 Hacı Eyüp Mah. Gök ve beyaz 
öküz 

1 çift 22.000 

84/103 Hacıbeyli Karyesi Oğlak 9 4.230 

  Ana koyun 60 54.000 

  Er keçi 8 5.600 

  Ana tiftik keçi 34 25.840 

  Toklu 11 6.600 

  Koca öküz 1 
çift,araba ma’a 
takım 

1 7.000 

  Kancık merkep 1 1.000 

  2 yaşlı tosun 1 3.510 

  Koca inek 1 2.400 

97/119 Sinanpaşa Mah. Koyun cildi(7), 
Çuval(1) 

1 50 

  Camuz ineği 1 3.500 

  Kancık merkep 1 3.550 

  Kısır inek 1 4.855 

  Merkep sıpası 1 2.000 

  Sığır düvesi 1 1.420 

114/141 Salar Karyesi Erkek merkep 1 700 

  Koca camuz çift 1 7.000 

  Öküz çift 1 7.000 

  Koç  1 1.500 

  Erkek şişek 2 1.200 

  Ana koyun 29 18.850 

  Kuzu 18 4.500 

124/156 Işıklar Karyesi Öküz çift 1 7.050 
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  Sıpalı merkep 1 1.440 

125/157 Işıklar Karyesi Öküz çift 1 5.050 

126/158 Işıklar Karyesi Siyah öküz 1 7.157 

  Ana koyun(4), 
Tiftik keçi(1) 

5 2.050 

148/189 Belce Karyesi Koyun cildi 5 20 

  Ana koyun 1 3.500 

  1,5 yaşında 
camuz düvesi 

1 1.500 

  2 yaşlı tosun 1 1.100 

  Kancık merkep 1 1.500 

  Öküz çift 1 12.000 

  Toklu  5 2.000 

149/190 Çavuşbaş Mah. Ana koyun 35 21.000 

  Koç  3 1.800 

  Toklu 14 4.200 

  Buzağılı inek 1 2.000 

  Siyah tosun 1 2.000 

  Buzağılı siyah 
inek 

1 2.250 

  Boz düve 1 1.000 

  Tiftik ana keçi 17 10.200 

  Oğlak 6 1.800 

  Kancıklı toklu 16 4.800 

  Kısır inek 1 2.000 

  Kızıl düve 1 2.000 

  Er keçi 16 9.600 

  Erkek şişek 3 1.800 

  Doru kısrak 1 3.000 

  Koca kara inek 1 800 

  Şişek 15 9.000 

  Toklu ve oğlak  15 4.500 

  3 yaşlı kara tosun 1 çift 3.500 

  1,5 yaşlı siyah 
tosun 

1 çift 2.000 

157/200 Karakaya Karyesi Boz inek 1 3.000 

  3 yaşında doru 
tay 

1 4.000 
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  Öküz çift 1 6.500 

  Kancık merkep 1 800 

  Kancık merkep 1 900 

  Ana koyun 6 4.200 

  Tiftik keçi 17 11.900 

  Toklu  16 400 

158/201 Sinanpaşa Mah. Kesik  8 kıyye 200 

  et,sucuk,pastırma 27 
kıyye 

2.700 

169/219 Mecidiye Mah. Et,sucuk 4 kıyye 342,30 

179/231 Eğret Karyesi Kancık sıpa 1 10.000 

  Ana koyun 5 6.500 

  2çift öküzden 6 
sehimden 1sehmi 

 5.833 

  Buzağılı beyaz 
inek 

1 3.500 

  Yanı taylı doru 
kısrak  

1 6.000 

  2 yaşlı doru güre 1 4.500 

  Al dorusu 4 
yaşında güre 

1 10.000 

  Koç 2 2.840 

  Erkek tay 1 5.000 

  2 yaşlı kara tosun 1 3.000 

  Oğlaklı keçi 15 14.950 

  Seyis 4 2.800 

  Teke 3 2.100 

  Kancık çamış 5 3.000 

  Erkek camış 7 4.200 

  Kancık şişek 13 9.200 

  Erkek şişek 15 4.500 

  Kuzulu koyun 22 34.080 

  Yapağı  7 kıyye 358 

184/239 Sadıkbey Karyesi Merkep ma’a 
sıpa 

1 1.930 

  Sarı ve kara öküz 
çift 

1 9.400 

  İnek ma’a dana 1 4.100 
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 Tablodaki bu listeden fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Görüldüğü 

gibi hayvan fiyatları değişmekle beraber birbirine yakın fiyatlar  taşıdığı tespit 

edilmiştir. Hayvan yetiştiricili ğinde küçükbaş hayvan sayısının büyükbaş hayvan 

sayısına göre daha çok olduğu görülmüştür. Birçok tereke kaydında küçükbaş hayvan 

sürülerine rastlanılmıştır. Büyükbaş hayvanların ise birer ya da ikişer adet olduğu 

tespit edilmiştir. Muhtemelen büyükbaş hayvancılık ailenin süt, peynir, yoğurt gibi 

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yapılmış, bunun yanı sıra tarlayı sürme ve ekme 

işinde öküzlerden, taşımacılıkta ise at ve eşeklerden yararlanılmıştır. 

 

 4.4. ALTIN VE TAKI FİYATLARI 

 Çok sade bir hayatın hakim olduğu toplumlardan en karışık ve gelişmiş 

toplumlara kadar insanlar her devirde sanata, güzele ve estetiğe eğilim göstermişler, 

güzel giyinmek ve güzel görünmek istemişlerdir. Bu Allahın insanlara yaradılıştan 

gelen bedii zevkler ve güzellik duygusu bahşetmiş olmasının tabii sonucudur221. 

Fıtratımızdan gelen bu güzellik arzusu insanları altın, gümüş gibi ziynet eşyalarına 

yönlendirmiş her devirde olduğu gibi 20. yüzyılda Afyonkarahisar’da da bu devam 

etmiştir. 

 Çalışmamızda altın ve takıya ait çok fazla bilgiye rastlamadık. Bu da bize 

halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı göstermektedir. Ziynet eşyalarının da 

genelde terekelerde miras, dava kayıtlarında mehir olarak alınıp verildiği 

görülmüştür. 

 

 Tablo 35. Altın ve takılar ile bazı gümüş aksamlı eşya fiyatları  

Eşya Adet Fiyatı (kuruş) Belge no(sayfa no/belgeno) 

Tokalı yüzük altını 3 300 

Osmanlı yüzük altını 5 500 

Tokalı beşi bir yerde 9 4.500 

Sim mecidiye 82 1.640 

 
 
 

15/15 

                                                 

221 Mehmet Akif Aydın, “Aile Hayatı”, İlmihal I-II, T.D.V. Yay., İstanbul 1999, c. II, s.84. 
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Mağşuşe  113 

Sim tabaka bilezik(2), 
Simli(1), 
Yüzük(1) 

4 215 21/19 

Gümüşlü baston 1 305 32/32 

Sim köstek 1 135 66/77 

Sim yüzük 2 77 71/83 

Altın yüzük 1 165 

Küpe 1 çift 115,20 

Yüzük 1 49 

Sim bilezik 1 çift 16 

Simli kamçı 1 705 

Beşi bir yerde altın 7 3.500 

Mağşuşe ve sim lirası --- 43,20 

Simli mecidiye 6 120 

İngiliz altını 1 490 

 
 
 
 
 

167/216 

  

Defterde ismi geçen ziynet eşyalarından da anlaşılacağı gibi, ziynet eşyasına 

olan ilgi sadece kadınlara mahsus değildir. Ancak, İslam dininin altını erkekeklere 

caiz görmemesinin bir neticesi olsa gerek, gümüşlü baston, sim köstek, sim yüzük, 

simli kamçı gibi gümüş aksamlı eşyalar kullandıklarını görmekteyiz.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada H. 1336-1337/M. 1918-1919 yıllarını içeren 651 numaralı 

Karahisâr-ı Sâhib şer‘iyye sicili incelenmiştir. Çalıştığımız dönem Osmanlı 

Devleti’nin Balkan Savaşları’ndan sonra I. Dünya Savaşı’yla da ağır yenilgiler 

aldığı, 30 Ekim 1918’de şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzaladığı, Anadolu’nun 

yorgun ve rehin düştüğü çok sıkıntılı yıllardır.  

Tez konumaza mekan teşkil eden Afyonkarahisar da bu işgalden nasibini 

almış bir Anadolu şehridir. Nitekim, önce 16 Nisan 1919’da Fransızlar, sonra 21 

Mayıs 1919’da da İtalyanlar asker çıkarmış, 1921 yılında da Yunanlar tarafından iki 

kez işgale uğramıştır. Defterimiz, bu işgal süreci içerisinden 7 Ağustos 1918 ile 25 

Şubat 1919 yıllarını kapsayan,  işgalden hemen önceki Afyonkarahisar’a aittir. 

Biz bu tezimizde bahsedilen yıllarda Afyonkarahisar’ın genel anlamda idari, 

hukuki, sosyal ve ekonomik yapısını incelemeye çalıştık. Öncelikle temel sorumuz 

savaş sonrası Afyon halkının bu olumsuz şartlardan nasıl etkilendiği ve bunların 

şehre nasıl yansıdığıydı. Sicil defterinde bulunan belgeler dikkatli bir plan dahilinde 

tasnife tabi tutulup değerlendirilerek bu sorulara cevap aranmıştır. Sicillerin eksik 

bıraktığı yerlerde diğer eserlerden de yararlanılmıştır. 

Karahisâr-ı Sâhib Sancağı’nda yer alan bu yıllara ait mahalle, köy, nahiye, 

kaza ve mevki isimleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda, eski ve yeni unutulmaya yüz 

tutmuş ya da ismini günümüze kadar muhafaza etmiş birçok isme rastlanmıştır. Bu 

yer isimlerinin devamlılığı tarih araştırmacılarının işini büyük ölçüde kolaylaştıracak 

bir unsurdur. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar’da görev yapan yönetici ve görevlilerin 

kimler olduğuna ve bunların görevlerine ilişkin bazı tespitler tapılmıştır. Çalışmamız 

sonucunda tespit edilen yer isimlerinin pek çoğunun  Türkçe olduğu görülmüştür. 

Müslim-gayrimüslim ayırt etmeksizin halkın içinde bulunduğu ekonomik 

sıkıntıları  bir nebze olsun azaltmak, geçimlerni sağlayıp hayatlarını devam 

ettirebilmek için en önemli sosyal yardım kuruluşu olarak karşımıza çıkan Eytâm 

Sândığı belgelerde en sık karşılaştığımız konulardandır.Başlangıçta yetimlerin para 

ve haklarını korumak ve değerlendirmek için kurulan   Eytâm Sândık’larının yaşlı, 

kayıp, ve dulların da  haklarının korunması, paralarının değerlendirmesi  gibi 

görevleri yerine getirdiği görülmüştür. 
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İktisadi durumu son derece zorlaşmış olan Karahisâr-ı Sâhib’te temel geçim 

kaynaklarının başında tarım ve hayvancılığın geldiği gibi bunun dışındaki meslek 

grupları da tespit edilmiştir. Bu sayede halkın maddi durumu ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Halkın sosyal yapısını büyük ölçüde değerlendirme imkanı veren tereke 

kayıtlarından tespit ettiğimiz ev ve giyim eşyaları, Afyonkarahisar’ın kültürü 

hakkında bize önemli bilgiler vermiştir.Eşyaların büyük çoğunluğunda eski, 

müsta‘mel, köhne gibi tabirlerinin sıkça kullanılması içinde bulunulan ekonomik  

sıkıntıları gözler önüne sermektedir. 

Çalışmamızda toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerle ilgili olarak da pek 

çok bilgi elde edilmiştir.İçinde bulunulan yılların zor şartları, eşleri ya da 

çocuklarının askerde olması nedeniyle maddi sıkıntı içinde olan ailelerin özellikle de 

kadınların bir çoğunun nafaka talebinde bulunduğu görülmüştür.Çok düşük alacaklı 

davalarla bile karşılaşılmıştır.Yine defterde Afyonkarahisar ailelerinin genelde 3-4 

çocuklu olduğu tespit edilmiş olup, dinen ve hukuken yasal olmasına rağmen çok 

rağbet görmeyen çok eşli ailelere az da olsa rastlanılmıştır. 

Defterimizin dikkat çeken başka bir özelliği de gayrimüslim vatandaşlara ait 

dava kayıtlarıdır.651 numaralı Karahisâr-ı Sâhib Şer‘iyye Sicili’nde bulunan 241 

dava kaydından 46’sı yani yaklaşık olarak  %20’si gayrimüslimlere aittir.Bu 

belgelerden yaşadıkları mahallelerle, hukuki, sosyal ve iktisadi durumları ile ilgili 

bilgiler elde edilmiştir.Müslümanlarla aynı hukuktan yararlandıkları, hiç bir ayrıma 

tabi tutulmadıkları görülmüştür.Hatta miras paylaşımlarında bile İslami hükümler 

benimsenip bu esaslara göre paylaşım gerçekleştirilmi ştir.Ayrıca sanıldığının aksine 

Müslümanlar ile Ermeniler’in yan yana komşu evlerde yaşadıkları, iyi ilişkiler içinde 

oldukları, borç bile alıp verdikleri görülmüştür.Şer‘iyye sicillerine çok az yasıyan 

konulardan biri olan ihtida ile igili iki kayda rastlanmış olup bunlardan biri Rum, 

diğeri Ermeni bir vatandaşa aittir. Her ikisi de İslamiyeti kabul etmiş olduklarından 

isimleri değişmiş ve kimlikleri yeniden düzenlenmiştir.  

Görüldüğü gibi ait olduğu mahallin sosyo-kültürel yapısını yansıtan mahkeme 

kararlarını ihtiva eden bu siciller, hem Osmanlı Tarihi hem de şehir tarihçiliği 

açısından orijinal nitelikte bir çok bilgi ve belge içermektedir.Bu bakımdan Osmanlı  
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tarih araştırmacılarının mutlaka sicilleri incelemeleri gerekmektedir.Defterler 

görülüp incelenmediği takdirde verilecek hükümler eksik kalacaktır.Ayrıca bu tür 

çalışmalara ağırlık verilmesiyle tarihi, objektif olarak değerlendirme imkanı da  

sağlanacaktır.  
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SÖZLÜK 

 

-A- 
Ahâlî: Halk 

Ahz ü kabz: Kendine mal etme, istimlak 

Ah li-ümm:  Baba ayrı, ana bir kardeş 

Ah, ahâ: Kardeş, dost 

Ahkâm:  Emirler, hükümler 

Akdem: İlk, önce, daha önceki 

Akarât:  Gelir sağlayan mallar ve yapılar 

Alaca: Kırmızı zemin üzerine sarı çubuklu pamuklu kumaş 

Al’el-usûl:  Yol yordam gereğince 

Alenen: Açıkça, açıktan açığa göz önünde 

Alâ tarîki’ ş-şehâde: Şahitlik yoluyla 

Altıparmak:  Alaca denilen kumaşın yarı ipekli çeşidi 

Âmm:  Umumi, genel, herkese ait 

Aşer: On 

Attâr:  Güzel kokular, iğne iplik vs. satan; aktar 

Atî: Gelecek 

Avdet: Geri gelme, dönme, dönüş 

Azîmet:Gitme, gidiş 

 

-B- 
Ba’ de: Bundan sonra, bundan böyle sonra 

Bala: Üst, yüce, yüksek, yukarı, boy 

Ba‘de-mâ: Bundan sonra, bundan böyle 

Bahâ: Kıymet, değer, bedel 

Bakraç: Çoğunlukla bakırdan yapılmış kulplu küçük su kabı 

Bâliğ: Bülûğa eren, erişmiş vâsıl olmuş, yetişen 

Basma: Çiçekli, türlü renk ve desenli kumaş 

Beher: Her, her biri 

Beşi birlik: Kadınların süs için takındıkları ve beş altın lira değerindeki altın 
para 

Ber-vech: olduğu gibi, olarak 
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Ber-vech-âtî: Aşağıdaki gibi 

Beyn: Ara 

Beyne‘l-ahâlî: Ahali arasında 

Beyne‘l-vâris: Vârisler arasında 

Beykes: Kimsesiz 

Beyine: Delil, şâhit, tanık 

Beytûtet: Geceleme,gece kalma 

Bey‘-i bât: Kat‘i kesin satış 

Beray-ı idâne: Borç için, borç maksadıyla 

Bez: Rengi daima beyaz, pamuk veya ketenden dokunmuş kumaş 

Bin: Oğul 

Bint:  Kız 

Bidâyet: Başlama, başlangıç 

Bi-t-terâzî:  İki tarafın rızasıyla, uyuşarak 

Bihâ: O, onu, ona, ondan, onunla 

Bi’l-âhire:  Sonra, sonradan, sonunda 

Bi’l-muvâcehe: Yüz yüze, yüzleştirerek 

Bi’l-istîzân :  İzin ile ruhsat alarak 

Bi’l-vekâle:  Vekalet ederek 

Bi’n-nefsihâ: Kendisiyle ilgili olarak 

Bindallı:  İpekli kumaşların kadifelerin üzeri kılabdan ve sırma ile iri 
yapraklar ve dallar işlenmiş olanları 

Buzağı: İneğin süt emen küçük yavrusu, henüz sütten kesilmemişi 

Bürümcük:  “Kıvratma” denilen bükülmüş ham ipekten dokunan bir çeşit 
ince çamaşır kuşağı 

 

-C- 
Canfur:  Patiskaya verilen ad  
Cânib: Taraf, cihet, yan 

Car:  Kadınların büründükleri çarşaf 

Cehre: 1. Pamuk, ipek yün eğrilen alet 2. Bir cehreye sarılan ip miktarı  

Cura:  Bir çeşit yöresel kıyafet 

Cümâde’l-ulâ: Arabi ayların beşincisi 

Cümâde’l-ührâ:  Arabi ayların altıncısı 
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-Ç- 
Çangal: 1. Dal budak 2. Güreşte bir oyun 

Çay-cûş: Çaydanlık 

Çebiş: Bir yaşında erkek keçi 

Çeki: 100 kg’lık bir ölçü 

Çevre: Etrafı kıvrılıp oya veya nakışla süslenmiş tülbent, yemeni 

Çılbır:  Yulara takılan ip ya da zincir 

Çûka(Çûha): Has yünden yapılan bir tür kumaş 

Çul:  Kıldan yapılmış kaba örgülü dokuma 

  

-D- 
Dâ’î:  Dua eden, duacı 

Dakîk:  Un 

Da’vî:  Bir kimsenin hakkını araması 

Dâye: Süt nine, çocuğa bakan 

Debbağ: Deriyi terbiye eden kösele, meşin, sahtiyan haline getiren kimse 

Dellâl: Satılacak şeyi satan, alıcı ile satıcı arasında satıcılık eden  

Dellâliyye: Tellâllık parası 

Demir:  Bir tenekelik ölçü miktarı 

Der-niyân: Ortaya koymak, öne sürmek, söylemek, anlatmak, ileri sürmek 

Der-kenâr: Kanun icabına göre yazılan yazı 

Der-uhde: Üstüne alma, yüklenme 

Deyn: Borç 

Dıgan: Tava 

Dirhem:  Eskiden kullanılan okkanın 1/400’ üne eşit bir ağırlık  ölçüsü 

Dokuma: İplikleri birbiri arasından geçirmek suretiyle kumaş yapma işi ve 
bu suretle yapılan kumaşlar  

Donluk:  Amasya’da dokunan ensiz çizgili bez 

Donbay: Manda, su sığırı 

Duhân: 1.Tütün 2. Duman  

Düğe: Daha doğurmamış iki –üç yaşında dişi dana, düve 

Düğü: İnce çekilmiş bulgur 

Dülger: Binaların ahşap işinin yapımı, marangoz 
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-E- 
Ebnâ‘:  Oğullar 

Ecel-i mev‘ûd: 1. Tabî ölüm 2. Vadesi zamanı belli 

Ehl-i hibre:  Bilirki şi, ehli vukuf 

Efrâd:  Tek olanlar, birler, ferdin çoğulu 

Ekl-üşurb:  Yeme içme 

Elpirek Karyesi:  Bugünkü Saraydüzü Köyü 

Elf:  Bin 

El-hâcc: Hacı; İslam dininin bir icabı olarak usulüne göre Kabe-i 
Mükerreme’ yi ziyaret eden kişi 

Envâl-i menkûle: Taşınabilen mallar. (Çakı, kanepe, masa gibi) 

Envâl-i gayr-ı menkûle: Taşınmaz mallar. (dükkan, ev tarla gibi) 

Envâl-i metrûke: Sahipleri tarafından terk edilmiş, bırakılmış mallar 

Entâri:  Basma, patiska vb. kumaştan yapılmış daha çok kadınların giydiği, 
çoğunlukla tek parçadan ibaret, düz uzun elbise 

Enver: Daha nurlu, çok ve pek parlak, çok güzel 

Erbâb-ı yesâr: Varlıklı insanlar, ekonomik durumu iyi olan kimseler 

Erbâh:  Kazançlar, faydalar 

Erkeçi:  Erkek keçi 

Erbaa’a: Dört 

Es’ar: Satılan şeylerin bilinen fiyatı 

Esbak: Öncekinden daha önceki, daha eski 

Eşrâf:  Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler 

Eşedd-i ihtiyâc: En zorlu, şiddetli ihtiyaç 

Etâyib:  Seçkin, seçme nesneler 

Evlâ’:  Daha uygun, daha layık 

Evân-î-i nühâsîye: Bakır kaplar 

Eyyâm-ı şitâ:  Kış günü 

Eyyâm-ı âdiyye: Tatil ve sayılı günlerden başka günler 

 

-F- 
Fânûs: İçinde mum yakılan büyük fener, camlı muhafaza 

Farizâ: Mirasçıların her birine şer‘an düşen hisse, pay 
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Fasl-ı hasm: Kesme, ayırma, kesip atma, kesin olarak hal ve fasletme 

Fanilâ: ince pamuk ipliği veya yünden örülmüş iç çamaşırı 

Fekk: Feshetme, bozma 

Ferâğ: Vazgeçme, bırakıp terk etme 2. Bir mülkün tasarruf, sahip olma 
hakkını başkasına terk etme 

Fîmâ ba’d: Bundan sonra 

Firâş: Yatak, döşek, yaygı 

Fistan: Entari, elbise 

Fi’l-yevm:  Yazıldığı gün, tarih 

Frenk:  Atlas, çoğunlukla kadın giyiminde kullanılan ipekten dokunmuş 
parlak kumaş 

Futa: Koyu al renkte ipekten dokunan peştamal. 

Fürûht:  Satma, satış, satım 

Fürû‘:  Bir aslın neticesi, ikinci derecede önemli olan şey 

 

-G- 
Galâ-yı es‘ar: Fiyatların yüksekliği 

Galle: Varidat, hasılat 

Giyâh: Taze ot 

Göce: Dövülmüş ve kabuğu kırılmış aşurelik buğday 

Gurre:  Her Arabi ayın ilk günü 

Gunâ: Tarz, yol, gidiş 

Güğüm: Yandan kulplu boynu uzun genellikle bakırdan yapılan su taşıma ve 
ısıtmaya yarayan ağzı dar kap 

 

-H- 
Halel: İki şey aralığı, bozma bozukluk, esksikilik 

Hafid: Torun, oğul 

Hasbe’l-me‘muriye : Memuriyet dolayısıyla 

Hamis: Beşinci 

Hamsin: Elli 

Havlu:  Havlı, tüylü dokuma 

Hâzır:  Huzurda göz önünde bulunan 

Hafide: Kız torun 
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Hınta:  Buğday 

Hızar:  Tahta ve kereste biçmeye yarayan su, elektrik ve insan gücüyle 
hareket eden büyük bıçkı 

Hisse-i ırsiyye: Ölmüş bir kimsenin evlat ya da akrabasından sağ kalanlara 
düşen mal ve para hissesi 

Hisâbât: Hesap, sayma, aritmetik 

Hilâlî:  Eski  

Husûs: Bakım, iş, şekil, konu 

Hükkam:  Hakimler 

Hüsn-i mu‘âşeret: İyi güzel davranış 

Husûmet: Hasımlık, düşmanlık, hasetlik, çekememezlik 

 

-İ- 

İ’ânet: Yardım 

İbrik: Su dökmeye yarayan kulplu ve emzikli kap 

İbtidâ:  Başlama, başlangıç 

İbrâ: Beraat etme, temize çıkarılma 

İbn: Oğul 

İcrâ: Yapma, yerine getirme 

İdâne: Borç, ödünç verme 

İhzâr: Hazırlama, hazır etme 

 

İkrâr:  1.Saklamayıp söyleme 2.Dil ile söyleme 3.Tastik, kabul 4. Birinin 
kendisinde olan hakkını, alacağını haber vermesi 

İkmâl: Tamamlama, bitirme, eksiğini doldurma 

İkâme: 1. Oturma, 2. Kaldırma,ayakta durma, 3.Meydana koyma 

İmtinâ: Çekinme, geri durma 

İnhâ: 1. Bir vazifeya tayin veya maaşa terfi için ayzılan yazı, 2.Ulaştırma, 
yetiştirme 

İnde’ş-şer‘î: Şer‘i yönden 

İstanbul Kilesi: 18-20 Okka, ortalama 25 kg. 

İstid’â: 1. Yalvararak isteme, 2. Dilekçe 

İştirâ‘: Satın alma, alınma 

ityân: İsbat 

İstidâne: Borç alma, ödünç alma 
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Îsâl: Ulaştırma, bulundurma 

İstihsal: Hasıl etme, meydana getirme, üretme 

İşrîn:  Yirmi 

İzhâr: Gösterme 

 

-K- 

Kabl:  Önceki, öndeki, evvel 

Kable’l-ahz:  Almasından evvel, kabul etmesinden önce 

Kabz: El ile tutma, avuç içine alma 

Kadife:  İpek, pamuk veya yünden, yüzü tüylü yumuşak ve parlak kumaş 

Kâffe:  Hep, bütün, cümle 

Kâ‘im-makâm : 1. Kaza kaymakamı, 2. Yarbay 

Kâ’in : Mevcut olan 

Karahisâr-ı Sâhib: Afyonkarahisar 

Karye:  Köy, kasaba 

Kassâm: 1. Varisle mirasçılar arasında mirası taksim eden ve küçüklerin 
hakkını koruyan şeriat memuru, 2. Kısım kısım ayıran, veren 

Kayyum:  Cami hademesi, mütevelli 

Kebire:  Büyük, ulu 

Keçe: İplikten dokunmayan yalnız ıslatılarak dövülmek suretiyle yünden 
yapılan, kalın, kaba kumaş 

Kemâ-yenbagî: Gerektiği yolda, lazım geldiği gibi 

Kerime:  Kız çocuğu 

Keyl:  Ölçek, kile hububat ölçüsü 

Kezâlik: keza, bu, bu da böyle 

Kıbel-i şer‘i: Şer‘i yönden 

Kısrak:  Dişi at 

Kile:   İki gaz tenekesi 

Kiri ş: Kalın keresteden yapılmış yatay destek parçası, duvar arasına ve bina 
döşemesine konulan direk 

Kisve: Elbise 

Kimesneler: Kimseler, kişiler 

Külliyen:  Büsbütün, toptan, tamamıyla 
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L- 

Lede’l-hace: İhtiyaç görüldüğü zaman 

Lede’l-su’al:  Sorulduğunda 

Lede’ş-şer’i’l-enver: Şer’i mahkeme sırasında , esnasında 

Li-ebeveyn: Baba ve ana tarafından 

Li-ümm:  Anadan bir kardeş 

Li-eb:  Baba tarafından 

Li-ecl:  -den dolayı, için maksadıyla 

Li-ecli’ ş-şehâde: Şahitlik, tanıklık etmek için 

 

-M- 

Mahzâr: 1. Huzur yeri, büyük bir kimsenin önü, 2. Hazır olma, görünüş, 
gösteriş 

Mahkeme-i şer‘iyye:  Şeriat hükümlerine göre davalara bakan mahkeme 

Mârrü’z-zikr:  Zikri yukarıda geçmiş olan 

Mahlûle: kocası ölmüş, dul kalmış kadın 

Mahdûm:  Oğul, evlad 

Mak‘ad:  Oturulacak yer, minder 

Ma‘an:  Beraber, birlikte 

Mazbata: Kararname, tutanak 

Mahdûd:  Sınırlanmış, sınırlı 

Ma‘kûd:  Akdolunmuş, bağlanmış 

Matlûb:  Talep edilen, istenilen 

Makarr:  Karar edilen durulan yer, karargah, ocak, merkez 

Mâhiyye: Aylık 

Meşruha:  Şerh olunmuş, açıklanmış 

Mehr-i mu‘acceel: Nikahta kıza verilen 

Mehr-i mü‘eccel: Boşanma ya da ölüm halinde kız tarafına verilmesi nikahta 
kararlaştırılmış  bedel 

Mezkûr : Zikrolunmuş, adı geçmiş, anılmış 

Mezbûr:  Yukarıda adı geçen(erkek)  

Mezbûre: Yukarıda adı geçen(kadın) 

Menkûha: Nikahlı kadın, zevce 

Metrûke:  Kocası tarafından terk edilmiş kadın, boşanmış 
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Mevtâ: Ölüler, ölmüşler 

Meblağ: Para, akçe 

Meşruh:  Şerh olunuş, açıklanmış 

Mevrûs: Miras kalmış, ana-babadan geçmiş 

Mevkûfe: Vakfolunmuş 

Medyûn: Borçlu, verecekli 

Merkûm:  Yazılmış, adı geçmiş 

Mevsûkü’l-kelâm:  Sözlerine inanılır, güvenilir 

Mertebâni:  Büyük bakır kap 

Meccânen: Ücretsiz olarak 

Mie:  Yüz 

Mi‘eteyn:  İki yüz 

Mirât:  Ayna 

Mîzân: Tartı aleti, terazi 

Mu‘araza: Birbirine karşı gelme, kavga, çekişme 

Mu’arefe:  Tarif edilmiş, bidirilmiş 

Mu‘attal: 1. Tatil edilmiş bırakılmış, 2. Kulanılmaz, 3. Boş, işsiz  

Mu‘ayyen:  Tayin edilerek kararlaştırılarak 

Muhâla‘a:  Kadının kocasına biraz mal vermek suretiyle birbirlerinden 
resmen ayrılmaları 

Muhallefât : Ölen bir kimsenin bıraktığı şeyler 

Muharrer:  Tahrir olunmuş, yazılmış, yazılı 

Muhtâc:  İhtiyacı olan 

Muhzır:   İlgilileri mahkemeye çağırıp, hazır bulunmalarını sağlayan kimse, 
mübaşir 

Mukaddem: 1. Önceki, önde olan, 2. Takdim edilen, sunulan, 3. Değerli, 
üstün 

Mukarin:  Bitişik, ulaşmış, erişmiş, yaklaşmış, bir yere gelmiş 

Mukârrere:  Kararlaştırılmış, bildirilmiş 

Mukayyid: Kaydeden 

Mukim: İkamet eden,  

Musaddık: Yazı ile bildirilen 

Muzaf:  İzafe olunmuş, katılmış, bağlanmış 

Muvâcehe: Yüzleşme, yüz yüze gelme 

Mûcib:  İcab eden, lazım gelen, gereken, sebep, vesile 
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Mübâne: Talak-i bâ‘inla boşanmış olan kadın 

Mübeyyin:  Bildirilen , açıklanan, ortaya konan 

Müdde’â:  İddia olunmuş, dava olunan şey 

Müdde’â-aleyh: Aleyhinde dava açılan 

Müdde’î:  İddia eden, davacı 

Müdde’î-iyan:  Davada karşılıklı iki taraf 

Mü‘eyyid:  Teyid eden, kuvvetlendiren, doğrulayan 

Müfid:  Faydası olan, faydalı 

Mülâzım-ı evvel: Üsteğmen 

Mülâzım-sâni: Teğmen 

Mülhak:  İlhak edilmiş, sonradan takılmış 

Münakkaş: Nakşedilmiş, nakışlı 

Münhasır:  Sınırlanmış, bir kişiye veya bir şeye mahsus 

Münhasıra: Hususi olarak, özellikle sadece 

Müntahib:  Seçen  

Müntakil:  İntikal den, miras kalmış 

Müseccel: Tescil edilmiş, sicil defterine geçirilmiş 

Müste‘cir:  Kira ile tutan 

Müşârun-ileyhâ:  Adı geçen kadın 

Müşârun-ileyh: Adı geçen erkek 

Mütecaviz: Tecavüz eden, geçen, aşan, sataşan, saldıran  

Mütemekkin:  Yerleşmiş, biryere oturmuş 

Müteveffa:Vefat etmiş olan, ölen 

Müteveffat-ı mezbure:Ölmüş, vefat etmiş kadın 

Müteveffa-yı mezbur: Ölmüş, vefat etmiş erkek 

Mütevelli:  Birinin yerine geçen, bir vakfın idaresi kendisine verilmiş olan 
kimse 

Mütevellid: Doğan, dünyaya gelen 

Müttefik’ül-lafz:  Söz birliği 

Müvekkil:  Vekil tayin eden erkek, bir dava vekilinin namına dava ettiği 
sahib-i maslahat 

Müvekkile: Vekil tayin eden bayan 

Müzekkire:  Bir iş için üst makama yazılan yazı 
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-N- 

Na‘ib: Vekil, birinin yerine geçen 

Nâm-ı diğer: Takma ad, diğer adı 

Nasb: Tayin etme, bir işe yerleştirme 

Nafaka-i iddet: Kadının iddeti içinde lazım gelen nafaka 

Nafaka: 1.Yiyecek parası, geçimlik, 2. Birinin kanunen geçindirmek zorunda 
olduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık 

Nuhâs: Bakır 

Nümâyân: Görünen, meydanda 

Nükûl: Vazgeçme, kaçınma, geri dönme, cayma 

 

 

-Ö- 

Öşr: Onda bir, ondalık, onda bir oranında alınan vergi 

Önücek: Önlük, giyilmiş bir elbisenin önüne peştemal gibi bağlanan kumaş 

 

 

-P- 

Patiska: Genellikle pamuktan sık bir şekilde dokunmuş düzgün bez 

Peştemal: 1. Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan bez,futa, 2. 
bazı yerlerde kadınların başına örttükleri bez 

Pullu:  Üstü pullarla işlenmiş kumaş 

Puşi:  1. Eskiden askerlerin giydiği hafif  sarık, 2. Kenarları saçaklı pamuk, 
yün vb. yapılmış bir çeşit baş örtüsü 

 

 

-R- 

Redd-i cevap: Cevap verme, karşılık verme 

Re‘üsü’l-mal:  Anapara 

Rü‘yet:  Görme, bakma, görülme 

Rücû: 1. Dönme, geri dönme, 2. Sözünden dönme, 3. Sözünü geri alma 

 

 

-S- 

Sabık: Geçici, geçen, geçmiş 
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Sadis: Altıncı 

Sagir: 1. Küçük, ufak, 2. ergenlik çağına gelmemiş erkek çocuk 

Sagire:  1. Küçük, ufak, 2. ergenlik çağına gelmemiş kız çocuğu 

Sagire-i mezbure: Adı geçen, zikredilmiş kız çocuğu 

Saf-ı nazâr: Vazgeçme 

Sakk: Berat, hüccet, temessük, tapu tezkiresi, kısaca yazılı belge  

Sâkıt: 1. Düşen, düşürücü, düşmüş, 2. Hüküm ve itibardan düşmüş 

Sâlifü’l-beyan: Beyanı geçmiş, bildirilmiş 

Salis: Üçüncü 

Sâni: İkinci 

Seb‘a: Yedi 

Sedad: Doğruluk, hatasızlık 

Sehm: Kısım, hisse, pay 

Selasin: Otuz 

Semen: Paha, kıymet, değer, eder 

Sergen: Evlerin odalarında yatakların konulduğu Büyük dolap, raf, camekan 

Setari: Kumaş adı 

Sırça: Cam, camdan yapılmış 

Sıyanet: Koruma, muhafaza 

Sîm-mecidiye: Gümüş para 

Sulbî: Birinin sulbinden gelme, kendi evladı, kendi oğlu 

Sulbîyye: Birinin sulbinden gelme, kız evlat 

Sulbi kebir:  Büyük oğul 

Sulbiyye-i kebir: Büyük kız 

 

 

-Ş- 

Şâ‘ir: Arpa 

Şal: 1. Yünden dokunmuş, ince elbiselik kumaş, 2. omuza ve başa örtülen 
büyük ipek ve yün kumaşlar 

Şerh: Açıklama 

Şehri:  Aylık, aya mensub, ayla ilgili 

Şer‘i:  Şeriatla ilgili 

Şemsi: Güneşle alakalı 
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Şeştari:  Şitari, yollu yollu olup Şam’da dokunan bir kumaş cinsi 

Şilte:  Oturmak veya yatmak için kullanılan, içi yün, pamuk vb. ile 
doldurlmuş bir çeşit döşek , minder 

Şinik : Sıvı ve katı ölçü birimi, kilenin sekizde biri  

Şip:  Çözgüsü ince tel ve atkısı ipek olan bir kumaş  

 

 

-T- 

Takrîr-i kelâm:  Konuşma 

Takrîren:  Sözlü olarak ağızdan anlatarak 

Târik-i âmm:  Geniş yol, cadde 

Taraf-ı şerh: Açıklanan yönüyle 

Tâyı‘an: İsteyerek 

Talâk-ı bâ‘in:  Zevcenin iddet müddeti sona ermeksizin zevcine dönmeye 
hakkı olmayan talâk 

Tard:  Kovma, sürme, uzaklaştırma 

Tahsis: Bişeyi birine veya biyere mahsus kılma, ayırma 

Tatlik:  Nikahlı zevceyi boşama, bırakma 

Takdir:  Beğenme, değer verme 

Tahrir:  Yazma, yazılma 

Taksim: Bölme, parçalara ayırma 

Ta‘rif:  Etrafıyla anlatma, anlatılma, etrafıyla bildirme, bildirilme 

Tavzif:  Vazifelendirme, işe alma 

Tebeyyün: Belli olma, anlaşılma 

Teb‘id:  Uzaklaştırma, uzağa sürme , kovma 

Teferru:  Birçok kısımlara ayırma 

Teferruğ: Satın alma, bir mülkün ferağ muamelesini yaptırma, tapusunu 
kendi üzerine çevirme 

Tefviz: İhale, sipariş edilme 

Tekâ‘üd:  Emekliye ayrılma, emeklilik 

Temellük: Mülk edinme, kendine mal edinme 

Tereke: Ölen kimsenin bıraktığı mal, mülk, para, borç 

Termim:  Tamir ettirme, onarma 

Tesviye-i umur: İşlerin görülüp neticelenmesi 

Tevcih: Rütbe veya makam verme 
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Tevfikan:  Uyarak, uygun olarak 

Tevkil:  Vekil bırakma, vekillendirme 

Tevzi‘:  Dağıtma, dağıtılma, herkese payını dağıtma 

Tezyid: Ziyadeleştirme, arttırma, artırılma 

Tül:  İnce delikli pamuklu veye ipekli dokuma 

 

 

-U- 

Umûr: İşler, hususlar 

Usûl: Başlangıç, yol, yöntem 

 

 

-V- 

Vâki: Vuku bulan, olagelen, rastlayan, geçmiş olan 

Varid:  Gelen, vasıl olan, erişen 

Varidat:  Gelir, aylık , yıllık 

Vâris: Kendisine miras düşen  

Vasî: 1. Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen kimse, 2. Bir 
yetin ve ya akılca zayıf  ve hasta olan bir kimsenin malını idare eden kimse  

Vaz‘:  Koyma, koyulma 

Vaz-ı hâmil: Doğurma 

Vaz-ı yed: El koyma, tayin etme 

Vech: Yüz, surat, suret 

Vekil:  Birinin işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse 

Vesâir: Bunun gibi benzerleri  

Vesika: 1.İnanılacak sağlam delil, 2. Belge 

Vicahen: Yüzyüze gelerek,yüzüne karşı 

 

 

-Y- 

Yazma: Üstüne boya ve fırça ile renkli bezemeler yapılmış bez 

Yed: 1. El, 2. Kuvvet, kudret, güç,  3.Yardım, 4. Vasıta, 5.Mülk 

Yemîn: Sağ taraf 

Yesâr: Sol taraf 
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Yevmiye: Bir günlük iş için verilen ücret 

 

-Z- 

Zâde: Evlat, oğlu 

Zâ’im: Zeamet sahibi, tımarcı 

Zâhir:  Görünen, görücü, açık , belli, meydanda olan 

Zevât: Kişiler, şahıslar, kimseler 

Zevciyyet: Kocalık, eşlik 

Zevce-i menkuha-i metruke:  Boşanmış kadın 

Zımnında: İçin, dolayısıyla 

Zimmet:  1. Sahip çıkma, koruma zorunda olma, 2. üst üste olan şey, 3. Bir 
ticari kuruluşun borçlarının topu 

 

 

 

   

 

 


