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vazifeye getirilmesinden kaynaklanan sorunlar defterde göze çarpmaktadır. Bu 

durum  defterde birden fazla katibin yazısının bulunmasından ve tutulan kayıtların 

özensiz bir yazı ile yazılmasından anlaşılmaktadır. Bu sebeple çalışmamız XX 

yüzyılın başlarında Foça ilçesinin siyasi ve etnik durumuna ışık tutması açısından 

önem taşımaktadır. 
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In this work, the Şer’iyye Register of Foça numbered 112 and dating Lunar 

Calendar 1317-1324/ Julien Calendar 1899-1906. 

As the Şer’iyye registers occupy a significant place in the research of urban 

history, the research unit Foça Şer’iyye Register has been transcribed and translated 

to contemporary Turkish and has been analysed within a framework plan. 

It has been possible to reveal the names and distribution of the district 

belonging to the date period given, subordinated to the sub-provinces ( kaza) and 

those of the sub-provinces subordinated to the center with regard to the 

administrative and physical structure of Foça sub-province subordinated to the 

province of Izmir. Besides, it has been possible to reach to information regarding the 

names of inhabitants of Turkish, Jewish and Greek origin, the villages and districts  

of Foça sub-province as long as the text were readable. 

In the date the books were registered, the Ottoman Empire is within a turbulent era 

with respect to the political and economic challenges. The corruption stemming from 

abuse of the assignment procedures, problems arising out of the assignment of 

incompetent officers pervade in the register book.Therefore, our study plays 

important role with regard to its ability to shed light on the political and ethnic 

structure of the province of Foça in the XXth Century.  
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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı Tarihi araştırmaları bakımından şer’iyye sicilleri, ait oldukları 

mahalin o dönemdeki siyasi, idari, sosyal, kültürel ve iktisadi durumunu ortaya 

koymaktır. Bu sebeple şer’iyye sicilleri bölgesel tarih araştırmacılığının en güvenilir 

kaynaklarından biridir. Bu sebeple Günümüz İzmir iline bağlı Foça İlçesine ait  112 

numaralı “Foça Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” ( H.1317-

1324 / M. 1899- 1906) tez konusu olarak seçilmiştir. 

 Hazırlamış olduğumuz bu çalışmanın Foça mahalli tarih araştırmalarına katkı 

sağlaması amaçlanmıştır. 

Çalışma hazırlanırken karşılaşılan önemli sorunlardan ilki belgelerin 

orijinaline ulaşılamamış olmasıdır. Belgelere ancak Ankara Milli Kütüphanesi 

Mikrofilm Bölümünden fotokopi çektirilerek ulaşılmıştır.    

Çalışmamız giriş kısmı hariç 2 ana bölümden oluşmuştur. Giriş kısmında  

Şer’iyye Sicilleri hakkında bilgi verilmiş, Şer’iyye Sicillerinin tarihi gelişimi 

anlatılmıştır. Birinci bölümde Defterde bulunan belgelerin transkripsiyonu yapılarak 

diğer bölüme geçilmiştir. İkinci bölümde ise 112 Numaralı Foça Şer’iyye Sicilinin 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Hazırlamış olduğumuz çalışmada her zaman yakın ilgi , destek ve teşviklerini 

gördüğüm tecrübelerinde önemli ölçüde istifade ettiğim hocam sayın Yrd. Doç. Dr. 

Naci Şahin’e, tezin yazım aşamasında benden maddi manevi yardımlarını 

esirgemeyen sabır ve destekleriyle her daim yanımda olan aileme, arkadaşlarım 

Sadettin Delikaya’ ya ve Mektap Akdeniz’e  sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

 
 

Hazırlamış olduğumuz çalışma; giriş bölümü dışında iki bölümden meydana 

gelmiştir. Giriş bölümünde Şer’iyye Sicilleri hakkında bilgi verilmiştir. Şer’iyye 

Sicillerinin tarihi gelişimi anlatılıp, 112 Numaralı Foça Şer’iyye Sicili hakkında bilgi 

verilerek diğer bölüme geçilmiştir. 

Defterde bulunan belgelerin günümüz harflerine çevrilmesi birinci bölümde 

verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; defterin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Çalışmamızda defterin aslına bağlı kalmaya dikkat edilmiş, sayfa ve belge 

numaraları transkribte aktarılmış ve bu numaralar özetlerde de verilmiştir. Belgelerde 

sağ üst köşede sayfa adedi yazılıp altı çizilerek hem rakamla hem yazı ile sayfa 

numarası verilmiştir. Asıl metnin alt kısmında mahkeme heyetinin unvan ve isimleri 

soldan sağa doğru katib, müvekkil ve vekil şeklinde sıralanmıştır. Belgelerin 

transkribi yapılırken şekil ve sayfa estetiği dikkate alındığından bazı değişiklikler 

ortaya çıkmıştır. Belge transkiriblerinde kararın üstüne “aded-i sayfa” hem rakamla 

hem de yazıyla yazılmıştır. Değerler yazıldıktan sonra mahkeme heyeti soldan sağa 

doğru sırasıyla kaleme alınmıştır. Bunun yanında okunamayan yerler 

“okunamadı”şeklinde belirtilmiştir. Defterde Gayr-ı Müslim isimleri sıkça 

geçtiğinden dolayı bu isimler çokça okunamamıştır. Ayrıca defterde birçok ayrı 

kâtibin yazısının bulunması yine belgelerin transkribini zorlaştırmıştır. 

 Çalışmamızın sonuna eklediğimiz sözlük kısmında belgede kullanılan 

Osmanlıca kelimelerin anlamları açıklayıcı bir şekilde verilmiştir. Defterdeki bazı 

belge örnekleri son kısımda sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 



1- YEREL TARİH ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ 

 

Tarih araştırmalarında, askeri ve siyasi tarihçilik ilk ilgi çeken alanlar olmuş, 

fakat tarih çalışmaları ilerledikçe yerel tarihte üzerinde durulan alanlar içerisine 

girmiştir. Avrupa’da hemen hemen tarihi ortaya çıkarılmamış şehir kalmamıştır. Son 

zamanlarda Türkiye’de de yerel tarih araştırmaları önem kazanmıştır. 

Bilindiği gibi Osmanlı tarihi, özellikle 18. yy’den bu yana olan türk tarihi 

kaynaklarına inilerek bütün yönleriyle ele alınıp incelenmemiştir. Ortaya çıkan 

eksikler ancak temel kaynaklara ulaşılabildiği oranda giderilebilecektir. Bu nedenle 

yerel tarih araştırmaları önemli bir yer tutmaktadır. 

Yerel tarih araştırmaları; Osmanlı tarihinin daha geniş anlamda türk tarihinin 

siyasi, içtimai, idari, mali, iktisadi, ticari, askeri, demografik ve kültürel pek çok 

alanda bilinmeyen ve eksik kalan yönleri aydınlatacak esas yoldur. Ancak bu 

araştırmalar çoğaldığında türk tarihi o oranda doğruya yaklaşacak ve gelişecektir. 

Şehir tarihi araştırmalarında kullanılan kaynaklar çok çeşitlidir. Türk öncesi 

dönem; müzelerdeki arkeolojik buluntularla, Türk dönemi ise daha ziyade 

vakfiyelerden, hatıratlardan, seyahatnamelerden, salnamelerden istifade edilerek 

yazılmıştır. Ancak şehir tarihleri için faydası son yıllarda daha da anlaşılan bir 

kaynak daha da vardır ki, bunların büyük kısmı 17. yy’den başlamaktadır ve ait 

oldukları şehirlerin tarihine dair eşi bulunmaz bilgiler içermektedir. Bu eşsiz 

kaynaklar Şer’iyye Sicilleridir1. 

1.1 FOÇA TARİHİ  

      14. ve 15. Yüzyıllarda Foça 

Foça bu dönemde, Cenevizlilerin elinde bulunuyordu. M.S 395 yılında Roma 

İmparatorluğu parçalandıktan sonra Foça, Doğu Roma’nın payına düşmüştü. Fakat 

daha sonra Bizanslılar Foça’yı Cenevizlilere bıraktı. İmparator Michael Paleolog 

tarafından 1275 yılı sonuna kadar Cenevizlilerin elinde kaldı. Bizans İmparatorluğu 

döneminde Foça, surları yıkılmış bir kasaba haline gelmişti. Ayrıca Foça’nın 

kuzeyinde yeni bir kale inşa edilerek, adına da “Yeni Foça”  denmiştir. Yeni Foça 

yakınlarında zengin şap madenlerine sahip bir dağ, İtalyanlar tarafından işletilmeye 

                                                
1 Özer Küpeli , “Şer’iyye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyon Karahisar Tarihi İçin Önemi” 
Taşpınar , S.3 Kasım 2001 , s.54. 
 



başlamıştır. Böylece, şap madeni sayesinde Foça önem kazanarak Batı Anadolu ile 

yapılacak ticari ilişkilerde ithalat ve ihracat limanı haline gelmiştir.  

 

 Diğer yandan kenti onaran ve sağlam bir kale haline getiren Cenevizlilerin 

yönetimindeki bu bölge, tam bir korsan yatağı haline dönüşmüştür. Osmanlı 

kaynaklarında “Foçalı Korsanlar” adıyla anılan Cenevizliler, Osmanlı padişahı Orhan 

Gazi’nin İzmit körfezinde deniz gezisine çıkan oğlu, Halil Bey’i 1356 yılında tutsak 

alarak Foça’ya getirmişler ve 100.000 altın karşılığında serbest bırakmışlardır2 . Bu 

olay nedeniyle Foça, Osmanlıların dikkatini çekmiştir. Eski Foça’nın Osmanlılar 

tarafından fethi Bizans Tarihçisi Ducas’a göre: “Midilli hakimi bir olay ile ilgili 

açıklama yapmak üzere Ducas’ı, İstanbul’da bulunan padişahın huzuruna 

göndermiştir. Ducas, orada vezirlerle görüştü. Kaptan-ı Derya Yunus Paşa’da 

Padişahın huzurundaydı. Her ikisi de yemin ederek açıklama yapmakla birlikte 

Ducas haksız bulundu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet 10.000 altın verilmesi ya 

da savaş yapılmasını emredip kimsenin haberi olmadan, 24 Aralık 1455 tarihinde, 

Midilli hakimiyeti hükmü altındaki Eski Foça’yı zapetti. Daha sonra, Foça halkının 

bir bölümü, Osmanlı dönemindeki yaygın olan sürgün yöntemiyle İstanbul’a 

gönderildi. Ayrıca, yine aynı dönemde, yeni fethedilen Foça ve diğer şehirlerde ki 

sanatkar (marangoz, duvarcı ustası vb) ve tüccarları da sürgün yöntemiyle İstanbul’a 

göç ettirip, fetih sırasında harap olan şehri yeni baştan imar ettirdi” şeklinde ifade 

etmiştir3. 

 16. ve 17. Yüzyıllarda Foça 

16 yüzyılın ilk yarısında Foça, Menemen kazasına bağlı bir nahiyedir. Bu 

dönemde, Osmanlı İmparatorluğunun idari yapısı yukarıdan aşağıya doğru; Vilayet, 

Liva ( Sancak), Kaza, Nahiye, Kariye ( Köy) ve Mezra olarak sıralanmaktadır. 

Merkezi Kütahya şehri olan ve 1393 yılında kurulan Anadolu vilayeti, muhasebe 

icmal defterleri kayıtlarına göre, hicri 937 ( miladı 1530) yılında 17 livadan 

oluşmaktadır. Söz konusu sancaklardan Saruhan Sancağının başlıca kazaları 

                                                
2 Büyük Larousse, Sözlük ve Ansiklopedi, Milliyet yayınları, cilt 8, s 4180, Foça 
3 Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak Yayıncılık, 9. Baskı İsyanbul 2005, s 90. 



şunlardır: Manisa, Akhisar, Menemen, Adala, Nif, Marmara, Ilıca, Temürci, Gördos, 

Kayacık, Güzelhisar ve Gördek kazalarıdır4. 

Bu dönemde, Yeni Foça’ya Kal’a-yı Yenice Foça; Eski Foça’ya da Kal’a-yı 

Karıca Foça deniyordu. Saruhan Sancağı bünyesinde 16 tane olan nahiyelerden iki 

tanesi Karıca Foça Nahiyesi ile Yeni Foça Nahiyesidir5.  

Foça, 17. yüzyılın sonlarına kadar sadece, şimdi “kaleiçi” denilen 

yarımadadan ibaretti. Fakat 19 yüzyılın başlarına doğru Eski Foça kasabası artık 

surların dışına çıkmış bulunuyordu.  

 

2- ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE TARİHSEL ÖNEMİ 

 

2.1-ŞER’İYYE SİCİLİ 

Anlam olarak sicil kelimesi; okumak kaydetmek hükmetmek karar vermek ve 

de kayda geçirmektir. Sicil; kadıların almış oldukları kararları tasdik ettik belgelerin 

örneklerini kadılar arasında yazışmaları ve taşradaki idaredeki düzenlemeler için 

gönderilen ferman, berat hatta kanun namelerin örneklerini içeren defterlere denir6. 

Bu yönüyle şer’iyye sicilleri, şer’i mahkemelerde tutulan ve resmi statü taşıyan her 

türlü kayıtların toplanmış olduğu defterlerdir7. 

Sicil kelimesi, şeriata uygun tanzim edilmiş kayıtlar anlamına gelmekte birlikte; 

Osmanlı hukuk sisteminde kadıların verdikleri i’lam, hüccet ve cezalarla görevleri 

gereği tuttukları kayıtları içeren defterlere verilen addır. Bu defterlere şer’iyye 

sicilleri denildiği gibi; kadı defterleri, mahkeme defterleri zabt-ı vekayi sicilleride 

denilmiştir8. 

 

 

 

 

                                                
4 Orhan Sakin, 16. Yüzyılda, Anadolu’da Türkmenler ve Yörükler, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 
İstanbul 2006, s 28 
5 Feridun Eemecen, 16. Yüzyılda Manisa Kazası, TTK Basımevi, Ankara 1989, s 11. 
6 M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimler Sözlüğü, “ Sicil “ Mad. , c.3, İstanbul 1993, 
s.210 
7 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri , c.1, İstanbul 1990, s.77 
8 Abdülaziz Bayındır , İslam Muhakeme Usulü, İstanbul 1986 , s.1 ; Ahmet Akgündüz, Şer’iyye 
Sicilleri , T.D.A.V.Y, İstanbul 1988, s.77  



2.1.1 Şer’iyye Sicillerine Dair Bazı İstilahlar 

2.1.1.1-Mahzar  

Mahzar kelimesi lügatte, huzur ve hazır olmak, huzur yeri, bir büyük zatın 

önü, mahkeme sicili demektir9. Mahzar kelimesi terim olarak iki anlama gelir: 

Birincisi, hukuki bir dava ilgili kayıtları, tarafların iddia ve delillerini ihtiva eden 

kararına esas teşkil etmeyen yazılı beyanlardır. Bu safhada kadı, taraflarla ilgili 

bilgiyi hatırlamak ve müzakere etmek üzere yazılı hale getirilir.Fakat vereceği karara 

bu yazılı kayıtları ihtiva eden dava dosyasındaki bilgiler, esas teşkil etmezler.Fıkıh 

kitaplarında “ Mahzar” kelimesinin bu manada kullanıldığı görülmüştür. İkincisi ise 

herhangi bir olay hakkında düzenlenen yazılı belgenin muhtevasının doğruluğunu i-

lan için, belgenin altında, mecliste hazır bulunan ve olaya vakıf olan subaşı, çavuş ve 

muhzır gibi şahısların yazılı olarak takrir ettikleri şahadet beyanlarına ve imzalarına 

da mahzer adı verilir ve hüccet ile eş anlamlı olur. Şer’iyye sicillerinde bu ikinci 

anlamda mahzarlar çokça bulundukları gibi mahzar kelimesinin sicillerde sık sık 

kullanıldığı görülmüştür. Bu anlamdaki mahzarlar bir çeşit, emniyet veya adli 

soruşturma zabıtları mahiyetindendir10. 

 

2.1.1.2.- Sakk-ı Şer’i  

Şer’iyye sicillerindeki her türlü yazılı kayıtlar belirli bir usule göre 

düzenlenmekte ve kaydedilmektedir.Bu usule sakk-ı şer’i usulü denir. Şer’i 

mahkemelerin sicile kaydettiği veya yazılı olarak tarafların eline verdiği her çeşit 

belgenin düzenlenmesinde ve yazılmasında takip edilen usulüne veya bu çeşit yazılı 

belgelere sakk-ı şer’i denmektedir11. 

Başta i’lam ve hüccetler olmak üzere bütün kayıtların tanzim ve tahrir 

şekillerini açıklayan numuneler yazılarak sakk kitapları te’lif edilmiş ve şer’iyye 

sicillerindeki kayıtların tanzimi düzenli ve sağlam bir kaideye oturtulmuştur12. 

 

 

 

                                                
9  Şemsettin Sami, Kamus-ı Turki, Çağrı Yayınları, İstanbul 1999, , s.1302 ; Ferit Develioğlu, 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat,, Ankara 1993, s.572 
10Ahmet Akgündüz , Şer’iyye Sicilleri, İstanbul 1988, c.1, s.17 
11Ahmet Akgündüz, a.g..e., s.18 
12Ahmet Akgündüz ,a.g..e., s.18 



2.1.1.3.- Kassam Defterleri 

Kelime anlamı olarak Kassam; varisler arasında miras malını taksim eden ve 

küçüklerin hakkını koruyan şeriat memurudur.13Her kadılıkta müstakil bir kassam 

defteri vardır.Vefat eden şahsın tereke adı verilen emval ve eşya kassamının bu 

deftere kaydedildikten sonra ehl-i hibre (bilirkişi ) tarafından bu eşyaların değeri 

belirlenir ve bu defterin altına kaydolunurdu.Kassamın alacağı para ve masraflar 

tespit edildikten sonra geri kalan miktar şer’i kanununa göre varislere verilirdi14. 

 

2.2- ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE ÖNEMİ 

 

Osmanlı Devleti, kendinden önce kurulan Türk Devletleri’nin siyasi, sosyal, 

idari ve askeri sahadaki mirası üzerine inşa edilmiştir. Özellikle Anadolu 

Selçukçuluları ve İlhanlılar Devletlerine ait teşkilat ve kanunlar Osmanlı Devleti için 

örnek oluşturmuştur. Bu birikimler, Osmanlı devlet adamları tarafından en iyi şekilde 

kullanılarak devlet yönetiminde kendi çağını aşan bir mükemmelliğe ulaşmıştır15. 

Osmanlı Devleti’nde padişah, yetkisini iki zümre aracılığıyla kullanmıştır. 

Bunlardan birincisi ehl-i örf denilen askeri, idari ve mali işlere bakan Beylerbeyi16, 

Sancakbeyi17, Subaşı18, Mütesellim19, Mutasarrıf20 gibi kişilerdir. Diğeri, ehl-i şer 

diye adlandırılan adli, hukuki meselelerin çözümünde bulunan kadılardır. Padişahın 

yargı yetkisini kullanan kadı aynı zamanda da padişah tarafından merkezden berat ile 

atanırdı21. 

Kadılar en yüksek dereceli medreselerden mezun olurlardı. Mezuniyetten 

sonra kadıaskerliğe müracaat eden kadı adayları görev beklerlerdi. İlk önce küçük bir 

kazaya atanan kadılar zamanla sancak ve vilayet kadılıklarına kadar çıkarlardı22. 

                                                
13http://www.osmanlicaturkce.com/?k=kassam&t=@  
14İsmail Hakkı Uzunçarşılı , Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTKB, Ankara 1965, s.123 124 
15Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1998, s.3 
16 Osmanlı Devletinde bir eyaletin yönetiminden sorumlu olan kişidir 
17 Sancak biriminin yönetiminden sorumlu kişidir. 
18 Subaşı;Osmanlı İmparatorluğu döneminde; barış zamanında asayişi sağlayan, savaş zamanında da 
orduda çeşitli görevlerde bulunan subaylardır. Kazalarda sancak beyini temsil ederler. Genellikle 
kendilerine bir zeamet bağlanırdı.  
19Mütesellim;Vali, beylerbeyi ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan, vilayet ve sancaklarda 
bulunmadıkları zaman buraların idaresine vekalet etmek üzere görevlendirilen kimselerdir. 
20Mutasarrıf, Osmanlı'da eyalet yönetimindeki vali gibi, sancaklarda da aynı yetkiye sahip görevlidir. 
21 Hasan Tahsin Fendoğlu , “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı, c. 6, 
Ankara 1999, s. 453. 
22 Halil İnalcık , “Mahkeme”, İslam Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul 1993, s.149. 



Kadıların görevi sadece insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek değildir. Her 

türlü alacak, borç, miras davaları, arazi ihtilafı ve ehl-i örf ile re’aya arasında ki 

anlaşmazlıklar kadılar tarafından halledilirdi. Ayrıca ilmiye sınıfına mensup 

müderris, mütevelli ve diğer vakıf görevlileri ile mürtezikanın tayin ve azilleri 

kadının arzı ile mümkün olurdu23. Kadının asli görevi olan yargılama işleminin 

sonucunda alınan kararlar, kadı defteri denilen şer’iyye sicili adıyla kaydedilirdi. 

 Her türlü dava zabıtlarının, tereke, i’lam, vakfiye vb. gibi islami fıkıh ilminin 

öncelikle konularını oluşturuan şer’i muamelelere dair resmi tutanaklar ile narhlar ve 

esnaf teftişine ait kayıtları ihtiva ederdi. Osmanlı Devleti’nde şer’iyye sicilleri, XV. 

Asırdan başlayarak XX. Asrın ilk çeyreğine kadar çok uzun bir zaman dilimini 

kapsamaktadır. Türk tarihinin, siyasi, iktisadi, sosyal ve hukuk hayatına dair kararları 

içermesi bakımından da bu siciller, türk kültür tarihinin temel kaynaklar arasında yer 

almıştır. Şer’iyye sicillerinde kadıların, nikâh, evlenme, boşanma, miras taksimi, 

yetim vb. gibi malının korunması, vakıf hükümlerine uyulması, cürüm ve cinayet 

konularında aldığı kararlar mevcuttur. Böylesine değişik belgelerin bulunduğu 

şer’iyye sicillerinden farklı alanlarda istifade etmek mümkündür. Bir kazanın tarihi 

araştırmasında, o kazanın mali, askeri, idari, demografik vb. özelliklerini 

aydınlatmak için bu siciller büyük önem taşımaktadır.24 Bir de bu belgelerde, o 

kazada ki toplumun yapısı, yaşantısı ve etkili zümreler ile halk tabakalarının 

oluşturduğu sistemin işleyişi de yer almaktadır25. 

Bütün sicil defterlerinin başında genellikle dili Arapça olan dibace, yani bir 

giriş kısmı vardır26. Burada şer’i hükümlere ve bunları vaz eden Allah ve 

Peygamberine saygı arz edilmektedir. Daha sonra sicili tutan hakimi ismi ve vazife 

ünvanı kaydedilmektedir. Çoğu kere sicili tutan kadının tayin, berat veya buyruldu su 

da defterin başına yazılmaktadır27. 

                                                
23 Yaşar Yücel , “Osmanlı İmparatorluğu’nda Desantralizasyona Dair Genel Gözlemler”, Belleten, 
XXVIII./152, Ankara 1974, s 667. 
24Halil İnalcık , “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi ile İlgili Belgeler; Bursa Kadı 
Sicillerinden Seçmeler”, Belgeler, c.10, Bursa 1981, s. 14. 
25 Mehmet İpşirli , “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakultesi-Tarih Araştırma Merkezi-Sosyoloji Seminerleri(28-29 Mayıs 1990), İstanbul 1991, s.157. 
26 Naci Şahin, “568 Numaralı Karahisar-ı Sahip Şeriye Siciline Göre Afyon”, 1844-1845, A.K.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1998,s 2.( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
27 Akgündüz, a.g.e., s.19. 



Şer’iyye sicillerinde kadılar tarafından kaleme alınan hüccet, i’lam, ma’ruz ve 

mü’raseleler ile başka makamlardan gönderilen ferman, buyruldu, tezkire, temessük 

başta olmak üzere berat, layiha, mektup, emirname gibi pek çok çeşitli belgeye 

rastlamak mümkündür. Bu bakımdan şer’i mahkeme sicilleri arşivi tarih yazarlarının 

hiçbir surette ihmal edemeyecekleri bir tarih hazinesi olma özelliğini korumaktadır28. 

 

Şer’iyye sicillerinin mahkemece tutulup muhafaza edilmesi hukuki bir 

ihtiyaçtan doğmuş29, sicillerin korunmasına dikkat edilmiş olmakla birlikte zamanla 

bunların önemli bir kısmı kaybolmuştur30. 

Şer’iyye sicillerinin katalog çalışmaları31 günümüzde devam etmekte olup, 3 

Kasım 1941 Maarif Vekaletinin emri ile değişik yerlerde bulunan siciller belirli 

müzelerde toplanmıştır32. 

 

2.3- ŞER’İ MAHKEMELERDE BULUNAN GÖREVLİLER 

 

2.3.1-Kadı 

Osmanlı Devleti hukuk olarak İslam hukukuna bağlıydı. Bu durumu şer’iyye 

sivillerinden ve kanunnamelerden anlamaktayız. Bunun yanında İslama aykırı 

olmamak şartıyla örfi hukukta kabul görmüş ve önemli bir yer tutmuştur. Ancak örfi 

hukukun şer’e uygunluğu konusu tartışmalıdır33. 

Şer’i hukuku bilen, anlayan ve adaletin tesisinde, sultana yardımcı olabilecek 

bir teşkilata ihtiyaç vardır. Bu da hiç şüphesiz ilmiye teşkilatıdır. İlmiye sınıfının 

başlıca üç fonksiyonu vardır. Eğitim (tedris), ifta( fetva), yargı (kaza) görevidir. Bu 

üç görevi sırasıyla müderrisler, müftiler ve kadılar gerçekleştirmişlerdir34. Kadı 

olacak hakim akıllı, anlayışlı, doğru, emin ve metin olmalıdır. Kadı, bütün fıkıh 

meselelerini ihata edemeyeceğinden müftiden fetva alabilir. 

                                                
28 Nazmi Sevgen , “Şer’i Mahkemelerin Sicil Hazinesi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, c. 7-8, Mayıs 
1971, s.16. 
29 Akgündüz, a.g.s., s. 19. 
30 Bayındır,  a.g.e.s 2. 
31 Naci Şahin, a.g.t., s 3  
32 Naci Şahin,a.g.t., s 3  
33 Hasan Tahsin Fendoğlu, Hukuk Tarihimizde Temel Haklar, Konya 1994, s. 107. 
34  İlber Ortaylı , Türkiye İdare Tarihi, Ankara 1979, s. 165. 



Kadıların baş vazifesi, halk arasında ki nizamı sağlamaktır. Sonraları diğer 

bazı işlerle meşgul olmakta vazifeleri arasına girmiştir. Yetimlerin, vakıfların, iflas 

edenlerin mallarına, vasiyet, vesayet, velayet işlerine, çarşı pazarda narhlara, 

fiyatlara nezaret etmek, kimsesiz küçük kızları evlendirmek, şehrin temizliğini 

kontrol etmek, imam, hatip tayin etmek gibi işlere de bakmışlardır. Osmanlı 

Devletinde kadılar zabıtaya, belediyeye, idareye ait bazı işleri de görmüşlerdir35. 

Günümüzde noterlere ait olan işlerden bazıları da eskiden kadılar tarafından 

görülürdü. Bazen kadılar noterlik işleri için ayrıca memurlar tayin ederlerdi36. 

Dolayısıyla kadılar bulundukları yerin hâkimi, noteri, emniyet amiri ve mülki 

amiridirler37. Bütün bunlar kadının son derece bilgili, kabiliyetli, ileri görüşlü 

olmasını gerektirir. 

Kadı da bazı şartlar aranmaktadır: bunlar; akıl, hür olmak, Müslüman olmak, 

doğru sözlü güvenilir ve iffetli olmak, sıhhatli olmak, hukukun usulünü bilmektir.38 

 

2.3.2-Naib 

Naib; vekil, kaymakam, kadı vekili demektir39. Kadıların kendi yerlerinde 

davaya bakmak üzere görevlendirdikleri şahıslara naib denir. Bunların tayini kadılar 

tarafından kaleme alınan müraselelerle yapılırdı. Kadılar bazen görev yerlerine kendi 

karar yetkisine haiz olan naiblerini gönderebilirlerdi40. 

 

           2.3.3-Kassam 

Mirasçılar arasında terekeyi taksim ve yetimlerin mirasını hıfz ve idare eden 

şer’i memuru, mahkeme-i şer’iyye memurudur41. İslam hukukunda ve genel olarak 

kassam; miras davalarında bizzat dava mahaline giderek gerekli tahkikatı yapıp 

ihtilaf hakkında bir neticeye vardıktan sonra davayı hükme bağlayan ve ev, tarla, arsa 

gibi gayrı menkulleri varisleri arasında taksim eden memura denir. Aynen kadıda 

                                                
35 Osman Keskioğlu , Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Ankara 1969, s. 273-274. 
36 Keskioğlu,  a.g.e., s 274. 
37 Halil Cin, Ahmet Akgündüz,  Mukayeseli İslam ve Türk İslam Hukuk Tarihi, Timaş Yayınları, 
İstanbul 1990, c.1,s. 274. 
38 Halil Ongan, “Ankara’nın 1 Numaralı Şer’iyye Sicili”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Yayınları, Ankara 1958, s. 20. 
39 Şemseddin Sami, a.g.l., Naib Maddesi, s 1453. 
40 İsmail Hakkı Uzunçarçılı, a.g.e, s. 117,İslam Ansiklopedisi, Maarif Basımevi, İstanbul 1957, c.7, s. 
150. 
41 Şemseddin Sami , a.g.l., s. 1070; Develioğlu , Ferit, a.g.l., Kassam Maddesi, s 494. 



aranan şartlarda kasamda da aranmaktadır. Kassamlık görevi tanzimattan sonra 

kaldırılmıştır42. 

 

2.3.4-Muhzır 

Arapça ıhzar eden, huzura getiren manasına gelen muhzır, kadıların 

mahkemede ki maiyetindendirler43. 

Muhzırlar kadının yargılamada en önde gelen yardımcılarındandır. Mahkeme 

iç güvenliği yanı sıra davalıların getirilip götürülmelerini sağlayan muhzırlar, kadı 

kararıyla konulan para ve eşyanın korunmasından da sorumludurlar44. 

 

2.3.5-Kâtip 

Sözlükte bir resmi dairede veya bir büyün zatın maiyetinde yazı yazmakla 

mükellef memurdur. Yazıcı anlamına gelmektedir45. 

Güvenilir, salih, davalarını yazma ve i’lam tanzim etme usulüne vakıf birisi, 

mahkemeye kâtip olarak tayin edilir. Hediye almak gibi kötü bir duruma düşmemesi 

için, kadı, kâtibi uygun bir yerde bulundurur. Kâtip, burada tarafların iddia ve 

müdafaalarını ve şahitlerin yaptığı şahitliği kaydederdi46. 

 

2.3.6- Mübaşir 

Mübaşir, kadının emrini tebliğ etme görevini yürüten kişidir. Sorgu yaptıkları 

da bilinmektedir47. 

 

3- 112 NUMARALI FOÇA ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITILMASI 

 

Birinci bölümde şer’iyye sicillerinin, bir kazanın tarihinin ortaya 

çıkarılmasında ne kadar önemli olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın 

temel amacı Foça Şer’iyye Sicillerinden biri olan 112 No’lu Foça Şer’iyye Sicili ( 

                                                
42 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 121. 
43 Pakalın, a.g.e., s. 572. 
44 Musa Çadırcı,Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 
1991, s. 90. 
45  Şemseddin Sami,  a.g.e., Katip Maddesi, s. 1136. 
46 Cin- Akgündüz, a.g.e., s. 281. 
47 Cin- Akgündüz, a.g.e., s. 281.,Bayındır, a.g.e., s 81, ;Pakalın, a.g.e., Mübaşir Maddesi, c 2 , s. 592. 



H.1317-1324 / M. 1899- 1906) ni yeni harflere çevirerek gün yüzüne çıkarmak ve 

daha sonra Foça ile yapılacak olan araştırmalardan istifade edilmesini sağlamaktır. 

Defter 79 varak 158 sayfadır. Sayfa numaraları birbirini takip etmekle beraber 

eksik sayfa numarası bulunmamaktadır. Sayfa numaralarında bir eksik olmamasına 

rağmen belge altlarındaki tarihler birbirini takip etmemiştir. Defterin metninde farklı 

yazı çeşitlerinin olması birden fazla kâtibin elinden çıktığını göstermektedir. Silinti 

yerler bir hayli fazla olmakla birlikte sayfaların genelde alt kısımlarında yoğunluk 

kazanmaktadır. Bazı sayfalarda yanlış yazılan yerlerin üzerinin çizildiği, bazı 

sayfalarda ise tekrar yazıldığı görülmüştür. Sayfa altlarında bulunan müvekkil, vekil 

ve kâtip isimleri yerini çoğu kere mührüne bırakmış ve bu mühürler silinmiş olması 

sebebiyle okunamamıştır. 

Çalıştığımız bu defter Ankara Milli Kütüphanesi mikrofilm bölümünden  elde 

edilmiştir. Ancak mikrofilm fotokopilerinden kaynaklanan silik kelimelere sıkça 

rastlanılmış ve bu durum belgelerinin tamamının net bir şekilde okunmasını 

zorlaştırmıştır. Bu kısımları okurken kalıplaşmış ifadelerden cümlenin gelişinden 

yararlanarak okumaya çalıştık. Okuyamadığımız yerleri (okunamadı) şeklinde 

belirttik. Defterde geçen özel isimleri (özellikle gayr-i Müslim isimlerini) okumakta 

zorlandık ve emin olmadığımız ismi (!) şeklinde belirterek muhtemel bir yanlışlığa 

mahal verilmesini engellemeye çalıştık. 

 

Defterin transkiripsiyonu yapılırken satırların nerede bittiğinin anlaşılması 

için satır sonlarına “ / ”  işareti konulmuştur. Defterde bulunan belgeler iki çeşit olup 

bunlar hüccet ve i’lam dır. Hüccet; bir davayı ispat eden şahitlik, yemin veya 

yeminden imtina anlamına gelir. Şer’iyye sicillerindeki anlamıyla hüccet, hakimin 

hükmünü ihtiva etmeyen, taraftan birinin ikrarıyla diğerinin tasdikini havi bulunan ve 

üzerinde bunu düzenleyen hakimin mühür ve imzasını taşıyan senet demektir48. 

Hüccet; hâkim huzurunda ikrar, takrir, akit, vasi tayini ve bir hususa izin gibi 

hüküm içermeyen hususlar hakkındaki belgeler olup49, konularına göre nikâh, talak, 

                                                
48 Abdülaziz Bayıdır, İslam Muhakeme Hukuku, (Osmanlı Devri Uygulaması) İslami İlimler 
Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 1986, s 16. 
49 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yay., c I-III, İstanbul, 
1983, s 607. 



fesh-i nikah, mehir, nafaka, vasi tayini gibi kısımlara ayrılır50. Hüccetler, esasen 

mahkemelerin noterlik çalışmalarının ürünüdür. Bunların i’lamlardan farkı, hakimin 

hükmünün olmamasıdır. Halbuki i’lamda mutlaka hâkimin hükmü yazılı olmalıdır51. 

İ’lam ise; lugatta, bir davanın mahkemece nasıl bir hükme ve karara 

bağladığını gösteren resmi vesika demektir52. İ’lam, hâkimin bir davada şeriata göre 

verdiği hükmünü ve üstünde imza ve mührünü taşıyan bir vesikadır. Davacının 

davasını, dayandığı delilleri, davalının cevabını ve eğer müdafaada bulunmuşsa 

dayandığı delilleri ve sonuç bölümünde de gerekçeli olarak, hâkimin hükmünü ihtiva 

eder53. Her i’lamda mutlaka kadının imzası ve mührü, taraflar dava konusunu ve 

iddia ile davalının cevabı, isbat davaları kadının kararı ve tarih bulunur. İ’lamların en 

önemli özelliği kadının kararının bulunmasıdır54. Şer’iyye mahkemelerinde kadı, 

yargılamayı bitirdikten sonra verdiği kararı önce sözlü olarak anlatır, daha sonra ise 

kararı içeren i’lamı düzenlerdi. Bunun bir sureti sicil defterine kaydedilir diğer sureti 

de davalı ve davacıya verilirdi55. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
50 Ahmet Akgündüz,  “Şer’iyye Mahkemeleri ve Şer’iyye Sicilleri”, Türkler, c. X, Yeni Türkiye Yay., 
Ankara 2002, s 60-67. 
51 Bayındır, a.g.e., s. 16. 
52 Ferit Develioğlu,  Osmanlıca- Türkçe Lugat, Aydın Kitabevi Yay., 13, Ankara 1996, s 426. 
53 Bayındır, a.g.e., s 10. 
54 Halil Cin- Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, c 1,Savram Yayınları İstanbul 1990, s 420. 
55 Cin-Akyılmaz, a.g.e., s 355. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM 

DEFTERDE BULUNAN BELGELERİN 
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Sahife-i Birinci                                                                                                                                         

1 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası Foça-i Atik Kasabası Büyükyol 

Mahallesi ahalisinden sakin Zaroza(!) / zat-ı Stalyo(!) veledi Yorgaki ve Yorgancı 

(okunamadı) Topçuoğlu Nikola / ve oğlu (okunamadı) nam-ı kimesne kaza-ı mezkur 

bidayet  mahkemesine mahfuz odada  makud-ı meclis-i şer’i kaza-i mezkur/ dava 

vekillerinden Cam’i Begi ile Fazlı Ağa  mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam 

idüp, Foça-i mezkurede sakin müteveffa-i (okunamadı) / ağa Kostaki nezline 

müttevefa-i (okunamadı) tasdik (okunamadı) / merkum ile mehakim-i şer’i ve 

nizamiyede bida’yeten ve istina’fen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ve ikame-i meşhuddur. Tahlif / ve ihtilafa ve 

tarafımızdan livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve hacze sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve mütevakıf / olduğu umurun küllisine 

(okunamadı) Cam’i Begi tarafından vekalet na’me-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte (okunamadı) zarurini muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya / taahhüd itmeyün 

vekaletleri tasdik ve tarafıma imza tahrir ittildi 

 

Fi 2 Cemaziye'l-ahir 316 ve 5 Teşrin-i Evvel 314 

 

Katib                          Vekil                           Müvekkil                      Şuhud 

    

   Fazlı Ağa 

 

                                                                              

 

 

 

 



Sahife-i İkinci                                                                                                                                             

2 

 

Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid Kasabası karşı nam mahalinde zat-ı zeyil 

vesikada  / muharrer’ül-esami kimesnenin kasr-ı kazirenin me’zuniyeti muhal ve 

zevci Torbacı Yanin(!) Delerkisyoto(!) nam kimseyi/ kaza-i mezkurda bidayet  

muhakemesi mahfuz odada   ma’kudu vasi’i şer’i kıta-i mezkurede sakin dava 

vekillerinden/ Kıynos Deyo Estaben (!) nam-ı kimesne mahzarında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam idüp Foça-i mezkurda sakin (okunamadı) / (okunamadı)  aleyhimize 

ikame eylediği bağ ve alacak davası içün merkum veya vekili ile muhakeme-i şer’i 

ve nizamiyenin hukuk/ ve ceza hükümleriyle bidaye müddei ve müdde-i aleyh 

hakkıyla bida’yeten ve istina’fen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve muhaseme 

ve müdafa-i/ ikame-i meşhuddur ve tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet 

mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze/ ve sükut 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan istida-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf/ sulh ve idareye ve ahz-u kabza hukukunu sakini 

kemiyetlerinde ve şahs-ı salis haklarıyla muhakemeye ve halet-i şahs-ı salis/ 

(okunamadı)  mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı)  Efendi tarafından 

vekalet na’me-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve tayin 

eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkure/ kabul ve hidmeti 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüd itmeyün vekaletleri tasdik ve tarafıma imza 

tahrir ittirildi 

 

Fi 4 Cemaziye’l-ahir 316 ve 7 Teşrin-i evvel 314. 

 

Katib  Müvekkil Müvekkil Vekil  Şuhud  

 

      Kıynos deyo estaben 

 

                                               

 

 



Sahife-i Üçüncü 

                                                                                                                    3 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası Cami’i-Kebir Mahallesi ahalisinden Ali 

Bey Ayrancı  Ahmed nam-ı kimesnenin kaza-i mezkurede / mahkemesinden makud-

u meclis-i şer’i-münirde yeni foça-i mezkurede sakin dava vekaletiyle meşgul Ömer 

Efendi ile/ mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i mezkurede meskun 

(okunamadı) tarafından aleyhine ikame idilen / alacak davası içün merkum veya 

vekiliyle mehakim-i şer’i veya nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle müdde-i ve 

müdde-i aleyh ve şahs-ı salis / sıfatlarına bidayeten ve istina’fen ve temyizen 

muhakeme mürafa’a ve muhasemeye ve def’i  davaya ikame-i meşhuddur ve tahlif / 

ihtilafa mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve tayin ve azline ve muhasebey-i 

ru’yetine ve hacze ve sükut-u muamelelerine / icra ve nekri hacze ve şahsi salis 

zuhurunda (okunamadı) muhakemeye ve sulh ve ibraya velhasıl hukuk-u mezkurun / 

mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh Ömer Efendi tarafından vekalet 

na’me-i mutlaka-i sahiha şer’i ile/ vekil ve naib-i menab nasb ve tayin eyledim 

dedikte ol dahi ber-vechi muharrer vekalet-i mezkureyi/ kabul ve hidmeti lazımesini 

kema-yenbaği edaya teaddiyatıma göre ifadeleri zabta vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 10 Teşrin-i evvel 314 ve 7  (?) 316 

 

Katib   Vekil   Müvekkil   Şuhud 

 

  Ömer Efendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



Sahife-i Dördüncü 

                                                                                                                                     4 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf (okunamadı) ahalisinden 

müteveffa (okunamadı) / (okunamadı) kızı İronovanın (okunamadı) ve tebaa-i 

Devlet-i Aliyye Rum milletinden (okunamadı) nam-ı kimesne kaza-i / mezkurda 

meskun ma’kud-u meclis-i şer’i seniyyeden yeni Foça-i mezkurda dava vekillerinden 

İbrahim Niyazi Efendi (okunamadı) / mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

(okunamadı) lel ve aleyhimize vu’ku / bulan yakacak davasına aid olduğu 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab 

idenler ile / bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme-i mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve mümeyyiz 

hükmü / dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve muhasebe-i  ru’yetine ve hacze ve 

sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis / hakkıyla muhakemeye ve 

şahs-ı salis zuhurunda inha dahi muhakemeye (okunamadı) tebliğ ve te’ellüf ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / muhasebeye ve reddi azaya ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) tarafından / vekaletname-i mutlaka-

i sahiha-i şer’iyye vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün zabt ve tahrir imza ve ifadeleri / tasdik kılındı 

 

Fi 8 Cemaziye’l-ahir 1316 ve 11 Teşrin-i evvel 314 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Şuhud 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                         

  İbrahim Niyazi Efendi 

 

 

 

 



                                                                                                                      

Sahife-i Beşinci                                                                                                                                          

5  

 

Zikri hazirun-ı atiyyü’l beyanın mahalinde ketb ve tahrir için bil-muhasebe canib-i 

şer’iyyeden me’zunen mebus ve irsal kılınan/ mütehasıl Aydın Vilayeti Celilesine 

tabii Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Kasabası mahallatından Hacıyan(!) 

Mahallesi (okunamadı) / verülüp akdi meclis-i şer’i aza eyledikte zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esamisi yazan takarrubdarlarıyla / Çopur Efendi ve zevcesiyle metrukesi 

Markus binti Kara Yorgaki ile oğulları İstavro ve (okunamadı) / kimesneleri meclis-i 

makud-ı mezkurede kıta-i mezkurede sakin dava vekillerinden(okunamadı) her birer 

ikrar-ı tam / ve takrir-i kelam idüp foça-i mezkurede meskun Fransız tebaasından 

milleti museviyeden Efraim Dühani(!) nam-ı kimesne aleyhimize/ ikame eylediği 

alacak davasında merkum veya vekilleri mahkeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk 

ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten/ ve istina’fen ve temyi’zen 

mahkeme-i mürafaa –i muhasemeye ve def’i  davaya ve ikamei meşhuddur tahlif ve 

ihtilafa ve muhasebe-i ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza/ nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan istida’i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ / te’ellüf ve istiza arz-ı a’kam ve iade-i muhakemeye 

ve reddi azaya ve şahsi salis zuhurunda  muhakemeye ve şahsı salis hakkıyla/ 

muhakemeye ve halet-i sulh ve idareye ve ahz-u kabza velhasıl hukuk-u mezkurun 

mütevakıf olduğu umurun küllisine müma’i-leyh Koryes/ Efendi tarafından vekalet 

name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim 

dedikte ol dahi / ber vech-i muharrer vekalet-i mezkure de kabul ve hidmet-i lazımesi 

kemayen baği edaya taahhüd eylediğini katib-i mümaileyh mahalinde ketb ve takrir / 

ceride-i mahmuzasına kayd ve tahrirleri ma-emane şer’iyye-i huzura şer’e gelüp 

vuku’a inha itmeyün vekaletleri tasdik ve tarafıma imza ve tahrirleri ittirildi. 

Fi 8 Cemaziye’l-ahir 1316 ve 13 Teşrin-i evvel 314. 

 

Katib  Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil 

 Şuhud 



                                                                                                                               

Sahife-i Altıncı 

                                                                                                                                      6  

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-ı Atik Kasabası Hacıyan 

Mahallesi ahalisinden Ali Bekir ile Aydın/ Ağa kaza-i mezkuriye de bidayet 

mahkemesine mahfuz odada makud-u meclis-i şer’iyyede olduğu yeni foça-i 

mezkure de sakin dava/ vekaletiyle meşgul Franis (okunamadı)  veledi Artin  

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp  kasaba-i mezkurede meskun franis / 

(okunamadı) millet-i museviyeden Efraim Duhani(!) nam-ı kimesne tarafından 

aleyhimize ikame edilen alacak davası bilcümle / (okunamadı) dolayı merkum veya 

vekilleri mahkeme-i şer’i nizamiyenin hukuk ve ticaret ceza hükümleriyle meclis-i 

idarede müdee-i / ve müdde-i aleyh ve şahsı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur/ ve tahlif ve ihtilafa muhasebey-i ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve şahs-ı salis zuhurunda inkılada muhakemeye hacze ve 

sukut-u /muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımdan isti’da-i livaya takdimiyle 

vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve isniksa-i azam ve iade-i mahkemeye/ ve reddi 

azaya ve sulh ve idareye ve ahz-u kabza (okunamadı) velhasıl hukuk-u mezkurun 

mütevakıf olduğu umurun / küllisine(okunamadı)  Franis Efendi tarafından vekalet 

name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim / 

dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkuriye kabul ve hidmet-i lazımesi 

kemayen baği edaya taahhüd itmeyün velhasıl zabta / ve tarafıma vekaletleri tasdik 

kılındı. 

 

Fi 12 Cemaziye’l -ahir 316 ve 15 Teşrin-i Evvel 314 

 

Katib   Vekil  Müvekkil  Şuhud 

 

 

 



                                                                     

Sahife-i Yedinci                                                                                                                                           

7 

 

Hukuk-ı atiyü’l tahakkuk dava-yı şer’iyye binayen (okunamadı)  istima-i / tahrir-i 

vekalet zımmında me’zunen cenab-ı şer’i şeriften irsal olunduğu/ Aydın Vilayeti 

Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabasında Kocadeniz(!) 

Mahallesinde (okunamadı) / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami kimesne 

tarifleriyle mağrufe (okunamadı) kerimesiyle İronova Marigo (!) nam-ı kimesne  

meclis-i şer’i / dava vekillerinden İbrahim Niyazi  Efendi ile (okunamadı) her birer 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuk’u bulan alacak/ davasında 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza ve ticaret hükümleriyle meclis-i 

idarede icabe iden müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis hakkında/ bidayeten ve 

istina’fen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ve 

ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ve ru’yeti mümeyyiz hükmü/ 

dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sukut-u muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye/ sulh ve idareye ve ahz ü 

kabza (okunamadı) nezline irsal (okunamadı) tarafından istida-i livaya takdimiyle 

vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf isti’zai mekaim ve iade-i mahkemeye ve reddi azaya 

ve bunlara mütevakıf olduğu umurun küllisine mümaileyh (okunamadı) / Efendi 

tarafından vekalet name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte / ol dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkureye kabul ve 

hidmet-i lazımesi kemayen baği edaya taahhüd itmeyün tarafıma ifadeleri / zabta ve 

tarafımıza tasdik ve imza idilir.  

 

Fi 19 Teşrin-i evvel 314 ve 16 Cemaziy’el-Ahir 316 

 

Katib  Müvekkil   Müvekkil   Vekil 

 

 

 

 



                                                                                                           Sahife-i Sekizinci  
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Foça-i Atik kazasının Ayarini Mahallesi sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esamisi mehan kasr-ı kaziranın me’zuniyeti/ Tabakçı Nikola kerimesi 

Maryogo(!) binti Nikol Hatun ile(okunamadı) kerime (okunamadı) veledi Yanni ve 

Hacı (okunamadı)  Adnan /oğlu Yorgaki veledi Adnan nam-ı kimesneler kaza-i 

mezkurda bidayet mahkemesi mahfuz odada   makud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i / 

mezkurede sakin dava vekaletiyle meşgul Hayim Beğ ile Fazlı Ağa mahzarında 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (Fotokopinin silik olması sebebiyle okunamadı) 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle icab idenler ile 

bidayeten ve isti’nafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ve ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil ceza / nasb ve tayin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra / 

ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’eelüf (okunamadı) mütevakıf olduğu / umurun küllisine (okunamadı) Cami Beyi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil naib-i menab nasb ve 

ta’yin / eyledim dedikte ol-dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün ifadeleri / zabt ve vekaletleri tasdik 

kılındı. 

 

Fi 20 Cemaziye’l-ahir 316 ve 28 Teşrin-i Evvel 314 

 

Katib  Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil 

 Vekil  

 

 

 

 

 

 

 



  Sahife-i Dokuzuncu                                          

9 

 

Tahakkuka kadar şeriyyeye binaen (okunamadı)  istima-i tahrir vekalet zımmında 

canib-i şer’i ketb garradan me’zunen meb’us ve irsal/ kılınmaya Aydın Vilayeti 

Celilesine tabii Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası mahallatının cami 

bilimlahlarından/ va’ki Topçuoğlu Hacı Osman’ın menzili evine varulup akd-i 

meclis-i edildikten zat-ı zeyil vesikada / muharrer’ül- esami müslihin takarrubdar ile 

mağrufe olan Fatma Zehra Hanım ibnet-i Emin Efendi yeni Foça-i mezkurda sakin 

zevci / Hafız Ahmed Efendi mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve 

aleyhimize vuk’u bulan alacak davası/ aid olacağı mahkeme-i şer’iyye nizamiyenin 

hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i idareye icab idenler ile müdde-i ve müdde-i 

aleyh haklarıyla / bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur. Tahlif ve ihtilafa dahi ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü/ dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sukut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan istida-i livaya takdimiyle / vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı)  ve şahs-ı 

salis zuhurunda mahkemeye itibar ve isti’car dahiline / (okunamadı) Beğ ve ... 

me’muru huzurunda i’tay-ı takrire ve ahz-u kabza ve sulh ve idareye istiza’i azam ve 

iade-i mahkemeye / ve reddi azaya tahrika ve tef’ime (okunamadı)  ve bunlara 

mütevakıf olduğu umurun küllisine / zevcim haklarında Ahmed Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim / dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekaleti mezkure kabul ve hidmet-i 

lazımesi kemayen baği edaya taahhüd ve iltizam eylediğini katib / (okunamadı)  

mahalinde ketb ve tahrir (okunamadı)  ve mahlufun bir hayli tahrir huzur-u şer’a 

gelüp inha itmeyün tasdik kılındı. 

 

Fi 27 Cemaziy-el Ahir 1316 ve 31 Teşrin-i Evvel 314 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Müvekkil  Şuhud 
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10 

 

Foçateyn kazasına muzaf Ilıpınar Kariyesi ahalisinden hacı (okunamadı)  nam-ı 

kimesne kaza-i mezkurede meskun / mahfuz odada  makud-u meclis-i şer’i de 

(okunamadı)  yeni Foça-i mezkurede sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi  

Efendi ile / (okunamadı) mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve 

aleyhimize vuk’u bulan alacak davası (okunamadı)  mahkeme-i şer’i nizamiyenin / 

hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve müdde-i 

aleyh haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen / muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur. Tahlif ve ihtilafa dahisiyle ru’yeti 

mümeyyiz hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis zuhurunda inkılada / muhakemeye 

ve şahs-ı salis haklarıyla muhakemeye ve haleti tarafından istida-i livaya takdimiyle 

vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf isni’za –i mekaim  iade-i mahkemeye ve reddi azaya 

ve bunlara mütevakıf olduğu umurun küllisine mümaileyh / .. İbrahim Niyazi Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin / eyledim dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkure kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüd itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi  5 Mart 316 ve 7 Teşrin-i Sani 314 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Şuhud 
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11 

 

Foçateyn kazasına muzaf  Foça-i Cedit Kasabası(okunamadı) mahallesi 

sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esamisi / mahfuz odada  ma’kud-u 

meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurede sakin da’va vekillerinden millet-i Yunandan 

(okunamadı)  mahzarında / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kaza-i 

mezkurede(okunamadı)  bulunduğu(okunamadı) / bidayeten ve isti’nafen ve 

temyizen muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame’i meşhuddur 

tahlif ve ihtilafa ve vasi’i şer’i ru’yeti / mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan istida’i 

/ livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkılada 

ve muhakemeye ve şahs-ı salis haklarıyla mahkemeye / ve halet-i buna mütevakıf 

olduğu umurun küllisine Mustafa Dü’nan (!) Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkure / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-

yenbaği edaya taahhüd itmeyün vekaletleri tasdik kılndı.  

 

Fi 5 Receb 316 ve 7 Teşrin-i Sani 314 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Şuhud 
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Foçateyn  kazasına muzaf Foça-i Atik nahiyesi Cam’i-Kebir mahallesinde sakin 

Haim Beğ ve Ahmed Ağa / Fazlı Ağa nam-ı kimesne kaza-i mezkur bidayet 

mahkemesinde mahfuz odada  ma’kud-u meclis-i şer’i / yeni Foça-i mezkurda sakin 

dava vekillerinden Halid Resani(!) Efendi ile Mahmud Turan (!) Efendi mahzarında / 

her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuk’u bulan alacak 

davasına aid olduğu / mahkeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede muhakemelerine icab idenler ile müdde-i ve müdde-i / aleyh ve 

şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ve ifade-i / meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve meclis-i 

idarede mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin / ve azline ve hacze sukut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis zuhurunda inkılada / muhakemeye 

ve tarafımızdan istidai livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf isti’za-i 

ikame-i / ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve buna mütevakıf olduğu umurun 

küllisine /(okunamadı)  Efendi ile Mahmud Turan Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil naib / menap nasb eyledim dedikte (okunamadı) 

Efendi dahi ber vechi vekalet-i meskure / kabul ve hidmeti lazimesi kemayen baği 

edaya taahhüd itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

 Fi 12 Receb 316 ve 12 Teşrin-i Sani 314 

 

Katip  Vekil  Vekil  Müvekkil  Şuhud 
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Aydın Vilayeti celilesine tabi Foçateyn Kazası muzaf Kezan (!) Kariyesi ahalisinden 

ve tebaa Devlet-i Alisine / Rum milletinden İstavro veledi Hacı Adnan ve Petru 

veledi (okunamadı) nam-ı kimesneler kaza-i meskurede meskun / mehfuz odada  

ma’kudu meclise şer’i yeni Foça-i mezkurede sakin dava vekillerinden Hacı Bekir 

Fazlı / Ağa nam-ı kimesne mahzarında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel 

ve aleyhimize vuk’u bulan alacak davasına / aid Bulacak mahkeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleri ile meclis-i idarede icap edenler ile / bidayeten 

ve isti’nafen ve temizen mahkeme-i mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhud meşhuddur tahlif ve ihtilaf / dahisine ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb 

ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze / 

tarafınızdan istida-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis 

haklarıyla muhakemeye ve haleti / ve şahs-ı salis zuhurunda (okunamadı)  

muhakemeye ve   ist’iza-i ikame ve iade-i muhakemeye / ve redd-i azaya ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı)  Hacı Bekir tarafından vekalet / 

name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte 

ol dahi / bervechi muharrer vekalet-i mezkure kabul ve hidmeti lazimesi kemayen 

baği edaya taahhüd itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 15 Receb 316 ve 17 Teşrin-i Sani 314  

 

Müvekkil  Müvekkil Vekil  Katip  Şuhud 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foça-i Cedit Kasabası mahallatından Yeniköy 

Mahallesi ahalisinden tebaa-i devlet-i aliyyeden / rum mağrufesi hanım ve Sanu(!) 

veledi Ayustevan(!) nam-ı kimesne kaza-i mezkurede bidayet  mahkemesince 

mahfuz odada  ma’kud-u / meclis-i şer’i ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Aydın 

Foçateyn Yarbaşı Mahallesi sakini (okunamadı)  /(fotokopi sebebiyle okunamadı)   

tasdik ve takdim ittirilmesine icabet muhakeme-i şer’i nizamiyenin / hukuk ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya / ikame-i meşhuddur tahlif ve 

ihtilafa ve muhasemeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze sükut-u muamelelerine / icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis zuhurunda 

inki’lada ve muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ve haleti isti’za-i 

a’zam / ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya (okunamadı) / virilmesiyle ahz-u 

kabza sulh ve ibraya ve icrasına (okunamadı)  ve buna mütevakıf olduğu umurun / 

küllisine Aydın’da sakin  Harunyan(!) veledi Stefan(!) nam-ı kimesne tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha / şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim didikte vekaletleri tasdik kılındı.  

 

Fi 17 Receb 316 ve 19 Teşrin-i Sani 314 

 

Vekil   Müvekkil   Katib   Şuhud 
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Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde merkeze muzaf olan Foça-i Atik Kasabası Kezan 

Kariyesi ahalisinden / (okunamadı)  veledi Nikola nam-ı kimesne kaza-i mezkurede 

meskun mehfuz odada ma’kud-ı meclis-i şer’i yeni Foça / mezkurede sakin dava 

vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi (okunamadı)  mahzarında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam / idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan alacak davasına aid olduğu 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza ve ticaret / meclis-i idarede icab 

idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen 

ve temyizen muhakeme / ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb 

/ ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve şahs-ı 

salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye ve isti’za-i / a’zam ve iade-i muhakemeye 

ve redd-i azaya ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve 

te’ellüf ve evrak dairesine ahz-u kabza ve buna mütevakıf olduğu umurun killisine 

İbrahim Niyazi / Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol dahi ber vechi muharrer vekaletleri 

mezkurede kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt ve inha itmeyün / 

vekaletleri tasdik kılındı. 

  

Fi 19 Receb 1316 ve 21 Teşrin-i Sani 314 

 

Katib    Vekil  Müvekkil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Atik Kasabası 

Ayarini mahallesinde sakin / Taputcu Oğulları Yorgaki ve Nikola ve Starya 

(okunamadı)  kaza-i mezkurede meskun / mahfuz odada  ma’kud-u meclis-i şer’i 

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan alacak / 

davasına aid olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede icab idenler ile / müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla 

bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i meşhuddur / tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine / icra 

ve nekri hacze ve tarafımızdan istida-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf ve isniksaya mekaim iade-i muhakemeye ve redd-i azaya şahs-ı salis 

zuhurunda inkilada ve mukahemeye ve evrak dairesine  ahz-u kabza /(okunamadı)  

evrak ve i’lam ve icrasına ve tahrika ve tef’ime (okunamadı)  ve ahzin  

müvekillerinden  ve buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine (okunamadı)  dava 

vekillerinden Hasan Resayi(!) Efendi ile Mahmud (okunamadı)  Efendi tarafından / 

gıyaben kabulüne mevkufun vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin / eyledim dedikte vekaletleri tasdik kılındı.  

 

Fi 7 Mart 314 ve 8 Kanun-i Evvel 314 

  

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil Katib   Şuhud 
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17 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçaten kazasına muzaf Foça-i Atik Kasabası Cami-i 

kebir /  Mahallesi sakin rum milleti Atina terakusu (okunamadı)  veledi (okunamadı)  

kaza-i mezkurede bidayet / mahkemesince... meclis-i atdi yeni foça-i mezkurede 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp /  (okunamadı)  Nikola (okunamadı)  muharrir 

Ahmet Efendi tarafından ikame eylediği / davanın isti’nafen ve iaden ve temyizn ve 

techinen mahkeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk hükümleri ile meclis-i idarede / 

mahkeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ve ikame-i meşhuddur tebliğ 

ve te’ellüf / (okunamadı)  muhasebeye ve muhasemeye ru’yeti mümeyyiz hükmü 

dahi ceza nasb ve ta’yin ve azline  / sükut-u muamemelerine icra ve nekri hacze ve 

şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve ceza / muhakemeye  şahs-i salis hakkıyla 

muhakemeye ve halet-i tarafınızdan istida-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve 

te’ellüf velhasıl mütevakıf olduğu umurun küllisine icra ve sebki dava vekillerinden / 

(okunamadı) Efendi gıyabında kabulüne muvaffak tarafımızdan vekalet name-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile / vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte 

ifadesi zabtı ve imza tahrir ittirildi. 

 

Fi  9 Mart 316 ve Kanun-ı Sani 314   

 

Vekil  Müvekkil  Katib 
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18 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası Kocagöz 

Mahallesinde / meskun Devlet-i Ali’yye tabi namı-ı kimesne Yani veledi 

(okunamadı)  kaza-i mezkurede meskun mahfuz odada  / ma’kud-u meclis-i atdi 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp .(okunamadı)  zimmet (okunamadı)  dolayı / 

(okunamadı)  ikame eylediğinden davasına icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh 

şahs-ı salis / hakkında muhakeme-i Devlet-i Ali’yye (okunamadı)  bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen ve iade-i mecliste / muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve 

def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlih ve ihtilafa (okunamadı)  iade-i muhakeme / 

hecze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle ve vaz-ı imzaya tebliğ / ve te’ellüf  ve buna mütevakıf olduğu umurun 

küllisine (okunamadı)  dava vekillerinden Mahsud (!) Efendi veledi Nabuhiyan(!) 

nam-ı kimesnenin kabulüne mevkuf ve vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ifadesi tahrir imza ve tasdik 

idilir. 

 

Fi 31 Mart 316 ve 30 Kanun-i Sani 314 

 

Katib   Müvekkil   Vekil 
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(Yazının silik olması sebebiyle okunamadı)/ hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis hakkıyla bidayeten ve 

isti’nafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur tahlif ve ihtilafa muhakeme-i ru’yet-i / mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb 

ve ta’yin ve azline hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze tebliğ ve 

te’eelüf / sulh ve ibraya ve ahz ü kabza (okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu / 

umurun küllisine (okunamadı) Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i 

şeri’iyye ile vekil naib-i / menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi bervechi 

muharrer vekalet  
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Mezkureye kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya tahhüd eyledim dedikte / 

ifadesi zabt ve kayıt vekaletleri tasdik kılındı. 

 

2 Şaban 316 ve 5 Nisan 314 

 

Katib  Vekil   Müvekkil   Müvekkil   Şuhud 
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Mütehasıl ketb ve tahrir (okunamadı) mahallesi ahalisinden olub eyvam / Aydın 

Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası Haciyan 

Mahallesinde sakin (okunamadı) / Ağa Hacı Yanni nam-ı kimesne kaza-i mezkurede 

meskun mahfuz odada  ma’kud-u meclis-i şer’iyye ikrar-ı tam ve takrir-i /kelam idüp 

ceza dava vekillerinden Cafer .. mahallesinde vas’i bir tarafdan birebir heyed / 

münezzema bir tarafdan ... ve bir tarafdan ( Fotokopi sebebiyle okunamadı) / İbrahim 

Niyazi ve Hacı Yanni nam-ı kimesne tarafından gıyabında kabulüne (okunamadı) 

velaket/ name-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ifadesi tahrir / vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 8 Şevval 1316 ve 6 Şubat 314 

 

Katib  Müvekkil  Vekil 
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Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası Kocagöz Mahallesi sakini Rum 

milletinden Haledez (!) / (okunamadı)  Yanni veledi Nikola kaza-i mezkurda bidayet 

muhakemesince mahfuz odada ma’kud-ı meclis-i şer’i / yeni Foça-i mezkurede sakin 

dava vekaletiyle meşgul İyan(!) Efendi veledi Yorgo nam-ı kimesne mahzarında / 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku bulan alacak davasına aid 

olduğu muhakeme-i / şer’iyye ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle 

meslis-i idarede müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis / haklarıyla bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur / tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza 

nasb ve ta’yin ve azline hacze ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

şahs-ı salis zuhurunda (okunamadı)  tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve meclis-i idareye ve ahz-u kabza / ve ahzin dahi tevkiyle 

...zevcesiyle ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı)  / Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim / dedikte ol dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkure kabul ve 

hidmet-i lazımesinin kema-yenbaği edaya ta’ahhüd /itmeyün ifadesi zabta vekaletleri 

tasdik kılındı. 

 

Fi 29 Şevval 1316 ve 28 Şubat 314 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 
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(okunamadı) Aydın Vilayeti celilesi dahilinde / Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik 

Kasabası Cam’i-kebir Mahallesi mahallatından zat-ı muteveffa Hafız Edhem Efendi 

nezline varulup Safer Mahallesi (okunamadı) / idildikte zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esamisi kayıtlı takarrübdar mağrufe olan müteveffan (okunamadı) Hafız 

Edhem Efendi (okunamadı) metrufesi / (okunamadı) Hanım ibneti (okunamadı) ile 

müteveffan Hacı (okunamadı) Ali Haydar Efendi her birer meclis-i ma’kud-u 

mezkurede , kaza-i mezkurede sakin / dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi 

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan alacak 

davasına /  aid olduğu (okunamadı) mahkeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk ve 

ceza hükümleriyle meclis-i idarede muhakemeye icabet idenler ile müdde-i ve 

müdde-i aleyh / şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme 

ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa 

muhasebe-i / ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline hacze ve 

sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) mekaim ve idae-i 

muhakemeye ve redd-i a’zaya ve şahs-ı salis zuhurunda / inkilada vaz-ı muhakemeye 

ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine müvekkil İbrahim Niyazi Efendi 

tarafından vekalet / name-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekil ve naib-i menab nasb 

ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vec-i muharrer vekalet-i / mezkurede kabul ve 

hidmet-i lazımesi kemayen baği edaya taahhüd itmeyün katib mümaileyh mahalinde 

ketb ve tahrir ve ceride-i mahmuz / kayd ve tahrire şer’i huzura gelüp vuku-a inha 

itmeyün vekaletleri tasdik ittirilirdi. 

 

Fi 22 Şevval 316 ve 20 Şubat 314 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Müvekkil  Şuhud 

 

 

 



Sahife-i Yirmidördüncü 

                                                                                                                                    24 

 

(okunamadı) atdi şer’iyye binayen mahalinde (okunamadı) zabt ve tahrir canib-i şer’i 

müteveffa / irsal kılınan Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına  muzaf  

Foça-i Atik Kasabası Sebunyol / mahallesinde zat-ı müteveffa Papayanne Hanım 

nezline varulup ma’kud-u meclis-i şer’i eyledikte zat-ı / zeyil vesikada muharrer’ül-

esami (okunamadı) mağrufe olan müteveffa merkum Papayanne / meclis-i ma’kud-u 

mezkurda yeni Foça-i mezkur da  sakin dava vekillerinden Hasan Rasat(!) / Efendi 

(okunamadı) mahzarında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize 

vu’ku bulan / bulacak davasına aid olduğu muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk 

ve ceza ve  hükümleriyle meclis-i idarede / icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh 

ve şahs-ı salis hakkıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa / ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhakemesine 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve azline hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye 

(okunamadı) / ve iade-i muhakemeye ve reddi a’zaya ve sulh ve ibraya ahz ü kabza 

(okunamadı) / velhasıl mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol-dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul / ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 29 Şevval 316 ve 27 Şubat 314 

 

Vekil  Müvekkil  Müvekkil  Şuhud  
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası Foça-i Atik Kasabası Cami-i Kebir 

Mahallesi (okunamadı ) sakin olduğu kimesneler / varulup akd-i meclis-i atdi  

idildikte meclis-i ma’kud-u mezkurede zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami 

müslihinin takarrübdar mağrufe olan / müteveffa Hafız Edhem Efendi kerimesi 

Havva Hanım ibneti (okunamadı) Hafız Edhem Efendi kıta-i mezkurede dava 

vekillerinden / (okunamadı) Ağa Mahmud Turan Efendi mahzarında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan alacak davasına / aid olduğu 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i 

idarede icabet iden ile müdde-i / ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla 

bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i meşhuddur / tahlif ve ihtilafa ru’ye-i muhasebeye mümeyyiz hükmü 

dahil ceza ve nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u / muamelelerine icra ve nekr-i 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve 

şahs-ı salis / zuhurunda inkılada muhakemeye ( okunamadı) mekaim ve iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya tasdik ve tashihe ve buna / mütevakıf olduğu umurun 

küllisine (okunamadı) Hasan Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i 

ile vekil ve naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vechi muharrer 

vekalet-i mezkure kabul ve hidmet-i lazımesi kemayen baği / edaya taahhüt itmeyün 

ifadeleri zabt vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 29 Şevval 316 ve 28  Şubat 314 

 

Katib-i Şer’i   müvekkil  Vekil   

  

 

 

 

 

 



Sahife-i  Yirmialtıncı                                                   
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası Bad ı 

Asiyab Mahallesi sakinlerinden zat-ı zeyil / vesikada muharrer’ül-esami müslihinin 

takarrübdarıyla mağrufe Ayşe Hatun ( okunamadı ) nam-ı mağrufe / kaza-i mezkur 

bidayet muhakemesinde mahfuz odada  ma’kud-u meclis-i atdi yeni Foça-i 

mezkurede sakin dava / vekillerinden cami beyi Fazlı Ağa mahzarında ikrar-ı tam ve 

takriri-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan / alacak davasına aid olduğu 

(okunamadı) mahakeme-i şer’iyye nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede / icabet iden bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif / 

ve ihtilafa ve ru’yet-i muhasebeye hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve 

hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf şahs-ı / salis zuhurunda inkilada ve 

muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) ve arza-i mekaim / 

iade-i muhakemeye ve redd-i azaya ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine 

müma-ileyh Cam’i Beyi tarafından / vekaletna’me-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi / ber vechi muharrer 

vekalet-i mezkureye kabul ve hidmet-i lazımesi kemayen baği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi Rebiyyü’l-Ahir 316 ve 4 Mart 315 

 

Katib   Müvekkil   Vekil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası  

mahallatından Cam’i-Kebir / mahallesinde sakin Elyom(!) (okunamadı) Yanni Bey 

ile (okunamadı) kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde / mahfuz odada ma’kud-ı 

meclis-i atdi yeni Foça-i mezkurede sakin dava vekelatiyle meşgul Ahmed Mehdi / 

Efendi ile Mahmud(!) (okunamadı) nam-ı kimesne muhazırın lel ve alzeyhimize 

vu’ku bulan alacak davasına aid olduğu (okunamadı) / muhakeme-i şer’i nizamiyenin 

hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme ve mürafaa/ ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve 

ihtilafa ve ru’yeti muhasemeye mümeyyiz hükmü / dahil ceza  nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i / 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya ve tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) mekaim iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya / ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye 

şahs-ı salis haklarıyla muhakemeye ve dahilinde icrasına (okunamadı) müttevefanın 

ve bunlara mütevakıf olduğu umurun küllisine Murataba Ahmed Mehdi Efendi 

tarafından vekalet name-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkure / kabul ve 

hidmet-i lazımesinin kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün ifadesi zabta ve imza ve 

vekaleti / tasdik kılındı 

 

 Fi 15 Zi’lkade sene 316 ve 15 Mart 315 

 

Katib   Müvekkil  Vekil   Şuhud 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

mahallatından Değirmen Mahallesi / ahalisinden ve Elyom(!) kaza-i mezkur tahrir 

katibi (okunamadı) Efendi ile (okunamadı) Efendi kaza-i mezkur / bidayet 

muhakemesinde mahfuz odada ma’kud-ı mezlis-i atdi ikrar-ı tam ve takrir-i kelam 

idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan / bulacak davasına aid olduğu muhakeme-i şer’i 

ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i / idarede mahkemelerine icabet 

idenler ile müdee-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarında bidayeten ve 

isti’nafen / ve temyizen ve iade-i muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ithilaha ve muhasebeye / ru’yeti mümeyyiz 

hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri / hacze tebliğ ve te’ellüf vaz-ı imzaya ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve 

muhakemeye ve (okunamadı) / evrak (okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu 

umurun küllisine (okunamadı) dava / vekillerinden Fakizade İbrahim ile Hafız Rıfat 

Efendi gıyabında kabulüne mevkuf tarafından / vekalet name-i mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte  ifadesi zabt vekaletleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 27 Zilkade sene 316 ve 25 Mart sene 315 

 

Katib   Müvekkil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yirmidokuzuncu   
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Haziran’ı-atiyyül mazeretlerine(!) binayen mahalinde inhası takrir-i vekalet  

mezu’nen  / irsal kılınan muhakeme-i şeri’i katibi Hafız Emin Efendi Bin Ali Aydın 

Vilayeti Celilesine tabi / Foçateyn Kazasına muzaf nefsi Foça-i Atik Kasabası 

mahallatından Cam’i-Kebir Mahallesi vakit / müttevefa Hafız Ahmet   Efendi nezline 

varulup akdi meclis-i şer’i ittikde zat-ı Ahmed Ağa / ile Fazlı Ağa ve Hafız ... Efendi 

ile İsmail müttevefan takarrubdarlarıyla mağrufe olan / müttevefa (okunamadı) 

Rukiye Hatun binti (okunamadı) / (okunamadı) Efendi nam-ı (okunamadı) mahallesi 

ma’kud-u mezkur ve kıta-i / mezkurede sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim 

Niyazi Efendi ile (okunamadı) /  mahzarında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam 

idüp lel ve aleyhimize vuku bulan / alacak davasına aid olduğu (okunamadı) 

mahkeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza / hükümleriyle meclis-i idarede 

mahkemelerine icabet idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis / 

haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ve ikame-i meşhuddur / tahlif ve ihtilafa ve 

muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline / ve hacze 

ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve 

muhakemeye / (okunamadı)  mekaim iade-i muhakemeye ve buna mütevakıf olduğu 

umurun küllisine (okunamadı) / tarafından vekalet name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber / vechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 1 Muharrem sene 317 ve 28 Mar t 315 

 

Katib-i Şer’i  Müvekkil  Müvekkil Vekil    
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabasına muzaf 

Cam’i-Kebir Mahallesi sakinlerinden / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami 

müslihinin takarrübdarıyla mağrufe olan Hafız İbrahim Efendi (okunamadı) / 

müttevefa ibneti El-Hacı Mehmed kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde mahfuz 

odada ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurede / Hacan(!) Mahallesi 

ahalisinden Ahmed Katib Efendi ile (okunamadı) mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan / bulacak davasına aid olduğu ..mahkeme-i 

şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle / meclis-i idarede mahkemelerine 

icabet idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve 

isti’nafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur tahlif ve ihtilafa muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve 

ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkılada dahi muhakemeye ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle 

vaz-ı imzaya / tebliğ ve te’eelüf ve sulh ve ibraya ahzin tevkiyle .. zevcesiyle ve 

bunlara mütevakıf olduğu umurun küllisine / (okunamadı) Ahmed Katib Efendi 

tarafından vekalet name-i mutlaka-i sahiha-i şer’ile vekil naib-i menab / nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi / kemayen baği edaya taahhüt itmeyün ifadesi zabt ve muharrer vekaletleri 

tasdik kılındı. 

 

Fi 12 Muharrem sene 317 ve 11 Mayıs 315 

 

Vekil  Müvekkil  Katib 
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Aydın Vilayeti Celilesi Foçateyn Kazasına muzaf nefsi Foça-i Atik Kasabası  

mahallatından Hacıyan Mahallesi / ahalisinden  Ali Bey  ibni Abidin  Ağa nam-ı 

kimesne kaza-i mezkur bidayet Mahkemesinde mahfuz  odada  ma’kud-u meclis-i 

atdi /yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi ibni 

el-Hac Erşed  mahzarından ikrar-ı tam ve takrir-i / kelam idüp kıta-i mezkurda sakin 

manifatura tüccarından ve Fransa devleti tebaasından ve millet-i museviyeden / 

Efraim Sahanti  nam-ı kimesnenin İzmir ticaret mahkemesine aleyhimize ikame 

eylediği bir alacak davasından dolayı / merkum dava vekillerinden / muhakeme 

devlet-i ali’yyenin herhangi vereceği müdde-i ve müdde-i aleyh şahs- salis haklarıyla 

bidayeten ve isti’nafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye / ru’yeti mümeyyiz 

hükmü dahil icra nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze / ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf (okunamadı) muhakemeye / ve reddi azaya ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada 

ve muhakemeye ve buna mütevakıf olduğu / umurun küllisine İbrahim Niyazi 

tarafından vekalet name-i mutlaka-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i / menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol- dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve 

hidmeti lazımesi / kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 17 Muharrem sene 317 ve 15 Mayıs sene 315 

 

Katib   Müvekkil  Müvekkil 
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Hazirun’i-atiyyül mahalinde ketb ve tahriri (okunamadı) canib-i şer’i ketbe garran 

müttevefan irsal kılınan / muhakeme-i şer’i katibi Hafız Ahin (!) Efendi mirali Aydın 

Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası Hacıyan 

Mahallesinde vaki Ceyde Antuşin(!)  menziline varulup ma’kud-u meclis-i şer’iyye 

itirrildikte / meclis-i ma’kud-u mezkur zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami yazan 

takarrübdar mağrufe olan mütevvefa Civan İnsatan(!) oğlu Esetlü Bekir kızı 

(okunamadı) nam-ı kimesne /her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i 

mezkurede sakin (okunamadı) millet-i / museviyeden Efraim Sahanti  tarafından 

İzmir ticaret mahkemesinde aleyhimize ifade idilen / alacak davasına merkum veya 

vekilleri bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve 

def’i davaya ikame-i /  meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’ye-i mümeyyiz 

hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u / muamelelerine icra 

ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf / ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla 

muhakemeye (okunamadı) / iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve buna mütevakıf 

olduğu umurun küllisine (okunamadı / dava vekillerinden (okunamadı) nam-ı 

kimesne gıyabında kabulüne mevkuf tarafından vekalet / name-i mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ifadeleri zabt ve 

vekaletleri / tasdik kılındı. 

 

Fi 29 Muharrem sene 317 ve 27 Mayıs 315 

 

Müvekkil  Vekil    Katib-i Şer’i 
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Kasr-i kaziranın nefsi Foça-i Atik Kasabası mahallatından Kocagöz Mahallesi 

ahalisinden teba-i Devlet-i Ali’yye rum milletinden / Kalyoncu oğlu Dimitri veledi 

Kiryaku nam-ı kimesne kaza-i mezkur bidayet mahkemesinde mahfuz odada 

ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i / mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim 

Niyazi Efendi ile (okunamadı) mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i 

mezkur mahallatından Bucakdeniz(!)  Mahallesi ahalisinden Papuçcu oğlu Yorgaki 

tarafından aleyhimize ikame heva idildiğinden dolayı/ icabet davasından dolayı 

merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret 

hükümlerine müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla muhakeme ve mürafaa 

ve muhasemeye ve def’i davaya / ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve 

muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve 

sükut-u / muamelelerine icra  ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya şahs-

ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye ve buna mütevakıf olduğu umurun 

küllisine İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekalet name-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i 

ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer 

vekalet-i mezkure / kabul ve hidmeti lazımesi kemayen baği edaya taahhüt itmeyün 

tarafıma imza ve tahrir ittirildi. 

 

Fi 9 Cemaziye’l-ahir sene 317 ve 5 Haziran 315 

 

Katib  Müvekkil  Vekil 
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Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Kasabası mahallatından Ayarini Mahallesinde 

sakin devlet-i Ali’yyeden / milleti museviyeden Maniko Toros  David  veledi  Yako 

Niraho  nam-ı kimesne kaza-i mezkurda meskun / mahfuz odada ma’kud-u meclis-i 

şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi 

(okunamadı) / mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku 

bulan ve bulacak ve bil-cümle deavinin aid olduğu / muhakeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile 

bidayeten ve isti’nafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yeti mümeyyiz 

hükmü / dahil nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’eelüf ve sulh ve ibraya şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye / şahs-ı 

salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı)  ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve 

buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazi  Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i / menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekaleti mezkur kabul ve hidmeti 

lazımesini kemayen baği edaya taahhüt / itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 12 Safer 315 ve 8 Haziran 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası’nda  sakin 

.... İzmir’de / yağ tüccarı (okunamadı) nam-ı kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesinde mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda 

meskun dava vekillerinden (okunamadı) veledi Adnan / nam-ı kimesne mahzarında 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan bulacak ve bil-cümle 

davasına aid / olduğu muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede icabet idenler ile müdde-i / ve müdde-i aleyh (okunamadı) ve şahs-ı 

salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen / muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza  / nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve isniksaya mekaim reddi azaya ve şahs-ı salis zuhrunda 

inkilada / dahi muhakemeye ve sulh ve ibraya ve ahzin ve istihsal (okunamadı)  

ilamına icrasına ve buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine (okunamadı) Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil / naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

/ lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt idildi. 

 

Fi 30 Safer 317 ve 29 Haziran 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabasında 

merkezde sakin Devlet-i Ali’yyenin rum milletinden / Yorgaki Efendi veledi Dimitri 

kaza-i mezkur bidayet mahkemesinde mahfuz odada   ma’kud-u meclis-i şer’i yeni / 

Foça-i mezkurda merkezde sakin dava vekillerinden Yorgancı Yasi oğlu Yorgaki 

Efendi mahzarında / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp / (okunamadı) Efendi 

aleyhimize ikame iddiği / bulacak davasıyla yine aleyhimize ikame (okunamadı) 

davalarından dolayı Foçateyn Kazası Aydın mahkemesi / hukuk ve ceza davasıyla 

vesaire isti’za davası (okunamadı) huzurunda bidayeten ve isti’nafen ve temyizen / 

ve iaden (okunamadı) muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur tahlif ve ihtilafa dahil ceza ve mümeyyiz hükmü / nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze (okunamadı) isti’da-i livaya takdimiyle / (okunamadı) icrasına katib 

(okunamadı) şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis 

hakkıyla muhakemeye / haleti ve ahzine dahi tevkiyle (okunamadı) ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine Yorgaki Efendi / tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi 

ber vechi / muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmeti lazımesi kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 7 Rebiyyü’l evvel 317 ve 3 Temmuz 315  

 

Müvekkil  Vekil  Katib   Şuhud 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası Foça-i Atik Kasabası mahallatından 

Cam-i Kebir / mahallesinde sakin elyevm İzmir’de makim Yunus Bey ile 

(okunamadı) kaza-i mezkur (okunamadı) mahallesi / mahfuz odada ma’kud-u meclis-

i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin vergi sabıkı katibi Ahmed Muhdes / Efendi ile 

(okunamadı) nam-ı kimesne mahzarında lel ve aleyhimize vu’ku bulan bulacak 

davasına aid olduğu / meclis-i şer’i nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i 

idarede bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa / ve muhasemeye 

ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ru’yeti muhasebeye mümeyyiz 

hükmü / dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya / ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye dahilinde icrasına 

dahi tevkiyle / me’zunetiyle ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine Ahmed 

Muhdes Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil naib-i 

menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkuresi 

/ kabul ve hidmeti lazımesinin kemayen baği edaya taahhüt itmeyün ifadesi zabta ve 

imza ve tahririleri vekaleti / tasdik kılındı. 

 

Fi 21 Rebiyyü’l evvel 317 ve 10 Temmuz 315 

Katib   Müvekkil  Vekil  Şuhud 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

mahallatından Cam’i Kebir  Mahallesi ahalisinden / İzmir’de mukim (okunamadı) 

Mahmud oğlu Hasan ibni Mahmud nam-ı kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesi mahfuz / odada ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin 

dava vekillerinden Zahid Efendi ibni Ahmed mahzarında ikrar-ı tam / ve takrir-i 

kelam kıta-i mezkur merkezinde kız karındaşım Havva ve er karındaşım Ahmed 

nam-ı kimesneler (okunamadı) müteveffiye / Aişeddin müntakil emval ve emlakdan 

(okunamadı) itmekde olduğu merkum ve mevkuf aleyhine ikame / (okunamadı) 

tasdik ve tef’ime Foçateyn Kazası muhakeme-i şer’isine icabet muhakeme-i 

nizamiye ve hukuk / ve ceza hükümleriyle  meclis-i idare-i muhakemeye  bidayeten 

ve isti’nafen  ve temyizen  muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya / 

ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil 

ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u /  muamelelerine icra ve nekri  hacze 

ve tarafımdan isti’da-i livaya takdimi ile vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı)  tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab/  nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber 

vechi muharrer vekaleti mezkur kabul ve hidmeti lazımesi  / kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

 Fi 2 Rebiyyü’l ahir 1317 ve 27 Temmuz 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına tabi Kozbeyli Kariyesi ahalisinden 

ve tebaa-i Devlet-i Aliyye’den / Rum milletinden Stavro veledi Topçu Nikola nam-ı 

kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde mahfuz odada / ma’kud-u meclis-i 

şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul Franis Yuanni / nam-ı 

kimesne mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan 

bulacak / bil-cümle davasına aid olduğu muhakeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk 

ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede / icab idenler ile müdde-i ve müdde-i 

aleyh şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve 

muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline / ve hacze 

ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve te’ellüf ve isniksaya mekaim iade-i muhakemeye 

ve reddi azaya ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi / muhakemeye ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine müvekkil Franis Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmeti lazımesi kemayen baği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 4 Rebiyyül-Ahir sene 317 ve 29 Temmuz 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

(okunamadı) mahallatından Ahmed Ağa / ibni Muzaffer oğlu Cemal ibni 

(okunamadı) Ahmed nam-ı kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde mahfuz 

odada / ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden 

İbrahim Niyazi Efendi mahzarında / her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i 

mezkur ahalisinden rum milletinden Civatacı Nikola nam-ı kimesne tarafından 

aleyhimize ikame idilen (okunamadı) dolayı Foçateyn kazası / bidayet muhakemesi 

ceza (okunamadı) merkum veya vekilleri (okunamadı) ve iadeten ve isti’nafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i meşhuddur 

(okunamadı) / isti’da-i livaya takdimiyle kabulüne me’zunen evrak ist’ihal mütevakıf 

olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazi / Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin yeledim dedikte / ol-dahi ber 

vechi muharrer vekaleti mezkur kabul ve hidmet-i lazımesinin kemayen baği edaya 

taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı. 

 

Fi 4 Rebiyy’ül-Ahir 1317 ve 29 Temmuz 315 

 

Katib   Müvekkil  Müvekkil  Vekil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

mahallatından (okunamadı) mahallesi / sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül esamisi takarrübdar mağrufe olan müteveffa Mahmud Efendi kaza-i 

mezkurda / metrukesi Hamidiye Hatun ibneti Hacı Halil nam-ı mezkur kaza-i 

mezkurda meskun mahfuz odada ma’kud-u / meclis-i  şer’iyyede yeni Foça-i 

mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi (okunamadı) / kıta-i 

mezkurda Cam-i kebir Mahallesi sakinlerinden İbrahim Mahmud zevcesi Zeyneb 

Hatun ibneti aleyhimize ikame edilen (okunamadı) / milleti fransızdan mütevellid 

alacak davasında merkum veya vekiliyle Foçateyn Kazası muhakeme-i şer’i ve 

icabet muhakemesi / nizamiyenin hukuk ve ceza ve ticaret bidayeten ve isti’nafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i / davaya ikame-i meşhuddur 

tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze sükut-u / muamelelerine icraya ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda / 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye haleti ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazi Efendi / tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi 

/ ber  vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kemayen baği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 4 Rebiyy’ül-Ahir 1315 ve 29 Temmuz 315 

 

Katib   Müvekkil  Müvekkil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

mahallatından Cam’i-Kebir Mahallesi sakinlerinden / zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esami takarrubdarıyla mağrufe olan (okunamadı) Mahmud kerimesi 

Havva Hatun / nam-ı merkum kaza-i mezkur bidayet muhakemesi mahfuz odada 

ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin / Niyazi Efendi (okunamadı) 

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i mezkurda sakin (okunamadı) / 

Hasan tarafından ikame idilen miras davasında merkum veya vekiliyle muhakeme-i 

şer’iyye ve nizamiyenin / hukuk ve ceza hükümleriyle bidayeten ve isti’nafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur / 

tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye halete ve buna 

mütevakıf olduğu / umurun küllisine Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmeti lazımesi / kemayen baği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 21 Temmuz sene 315 ve 6 Rebiyy’ül-Ahir 317 

 

Katib   Müvekkil  Vekil 
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(Okunamadı) olmakla Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i 

Atik Kasabası (okunamadı) / Ağa nezline varulup atdi meclis-i şer’iyye a’za 

eyledikte meclis-i ma’kud-u mezkurda / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami 

(okunamadı) mağrufe olan Hafız Edhem  Efendi (okunamadı) mahzarında ikrar-ı tam 

ve takrir-i kelam idüp Foça-i mezkrda / sakin (Yazının silik olması sebebiyle 

okunamadı) muhakeme mürafaa ve muhaseme ve def’i davaya ikame-i meşhuddur 

tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i / mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye takdim / ve tef’ime (okunamadı) ve buna mütevakıf 

olduğu umurun küllisine (okunamadı) / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi 

muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt / 

itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 8 Rebiyyülahir 1317 ve 1 Ağustos 1315  

 

Katib-i şer’i  Müvekkil  Vekil 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

(okunamadı) / (okunamadı) nam-ı kimesne kaza-i mezkurda meskun mahfuz odada 

ma’kud-u/ meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul Fazlı 

Ağa nam-ı kimesne / mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize 

vu’ku bulan bulacak ve bilcümle davasıyla / aid olduğu muhakeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede müdde-i ve müdde-i aleyh 

şahs-ı salis haklarıyla / bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif / ve ihtilafa ve muhasebeye 

ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine / icra ve nekri hacze ve tarafımızdan inkilada dahi muhakemeye ve 

buna mütevakıf olduğu umurun küllisine Cami Beyi tarafından / vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol-

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmeti lazımesi kemayen baği 

edaya taahhüt / itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 12 Rebiyy’ül Ahir 317 ve 7 Ağustos 315 

 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Kırkbeşinci                                                                                                                   

45 

 

(okunamadı) kasr-ı kaziranın nefsi Foça-i Atik Kasabası sakinlerinden (okunamadı)/ 

(okunamadı) kaza-i mezkur bidayet muhakemesi (okunamadı) kıta-i mezkurda sakin 

dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi / (okunamadı) mahzarında her birer ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp (yazının silik olması sebebiyle okunamadı) muhakeme-i 

şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle merkum ile bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen muhakeme / mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

meşhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil / ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazı Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim / dedikte ol 

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kemayen baği 

edaya / taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 21 Rebiyy’ül-Ahir 317 ve 10 Ağustos 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Şuhud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Kırkaltıncı                                                                                                                      

46 

 

Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası mahallatından Fazlı Ağa 

(okunamadı) / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami takarrübdar olan (okunamadı) / 

(okunamadı) kaza-i mezkur mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i / yeni Foça-i 

mezkurda sakin dava vekillerinden (okunamadı) nam-ı kimesne ) mahzarında ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan bulacak / bil cümle davasına 

aid olduğu muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümlerine 

icab idenler / müdde-i ve müdde-i aleyh (okunamadı) şahs-ı salis haklarıyla / 

muhakemeye (okunamadı) ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif ve ihtilafa 

ru’yeti / hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine 

(okunamadı) tarafından isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve 

şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye / (okunamadı) icrasına ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) Efendi / tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol-

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kemayen baği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 21 Rebiyy’ül-Ahir sene 317 ve 14 Ağustos 315 

 

Vekil  Müvekkil  Katib  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Kırkyedinci 

                                                                                                                                     47 

 

Foçateyn Kazası Foça-i Atik Kasabası Cam’i-Kebir Mahallesi ahalisinden Nasuh 

Efendi ibni Mahmud nam-ı kimesne kaza-i mezkurda bidayet / muhakemesi mehfuz 

odada ma’kud-u meclis-i atdi kıta-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim 

Niyazi Efendi ile / (okunamadı) mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i 

mezkurda meskun (okunamadı) / aleyhimize ikame eylediği bulacak davasına 

merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret 

hükümleriyle / müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis hakkıyla bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i / 

meşhuddur tahlif ve ihtilafa  ve muhasebeye ve ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze / ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ / ve te’ellüf ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve buna mütevakıf olduğu / umurun küllisine 

İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha –i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kemayenbaği / edaya taahhüt itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındı. 

 

Fi 11 Cemaziyel Evvel 317 ve 4 Eylül 315 

 

Katib   Vekil  Müvekkil    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Kırksekizinci                                                                                                                                                                                

48 

 

Foça-i Atik Kasabası Cam’i-Kebir mahallesinde sakin (okunamadı) / 

muhakemesinde mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i (okunamadı) / Efendi ibni 

Ahmed mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan 

bulacak ve bil cümle davası / muhakeme-i şer’i nizamiyenin ve hukuk ce ticaret ve 

ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh ve 

şahs-ı / salis hakkıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i meşhuddur tahlif / ve ihtilafa ve muhasebeye 

ve ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze / ve isti’da-i livaya takdimiyle takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / sulh 

ve ibraya (okunamadı)  iade-i muhakemeye ve reddi azaya / icrasına dahi 

(okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine Muhtar Ahmed Efendi 

tarafından vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve 

hidmet-i lazımesi kemayen baği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 16 Cemaziyel evvel 317 ve 9 Eylül 315 

 

Müvekkil  Vekil   Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Kırkdokuzuncu   

                                                                                                                                  49 

 

Foça-i Cedit ahalisinden tebaa-i Devlet-i Aliyyeden Rum milletinden (okunamadı) 

nam-ı kimesne kaza-i / mezkur bidayet muhakemesinde mehfuz odada ma’kud-u 

meclisi şer’iyyede yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden / İbrahim Niyazi 

Efendi ile el-Hacı Esad mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / 

kasabasında (okunamadı) dahilinde Foça Kazasında nefsi (okunamadı) Kariyesi ( 

okunamadı) / (okunamadı) muhaciri (okunamadı) aleyhine ikame idilen arazi 

davasının merkum veya vekiliyle muhakeme-i şer’iyye ve nizamiye / hukuk 

hükümlerinde müdde-i ve müdde-i aleyh (okunamadı) muhakemeye ve muhasemeye 

bidayeten ve isti’nafen temyizen ve iaden ve def’i davaya / ve ikame-i meşhuddur 

tahlif ve ihtilafa ve sükut-u muamelelerine icraya ve (okunamadı) isti’da-i livaya 

takdimiyle / ve vaz-ı imzaya şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye 

(okunamadı) olan hususa ve küllisine / Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi / ber vechi 

muharrer vekalet-i mezkureye kabul ve hidmeti lazımesi kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı 

 

Fi 26 Cemaziyelahir 317 ve 19 Eylül 315 

 

Katib   Müvekkil  Vekil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Ellinci                                                                                                                                           

50 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Kasabası 

mahallatından Cam-i kebir Mahallesi / ahalisinden (okunamadı) Hatun veledi 

(okunamadı) nam-ı kimesne kaza-i mezkur bidayet mehakemesi mehfuz odada 

ma’kud-u / meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden Karabaş 

(okunamadı) veledi Artin nam-ı kimesne mahzarında / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam 

idüp lel ve aleyhimize vu’ku bulan bulacak davasına aid olduğu muhakeme-i şer’i ve 

nizamiye / hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idareye icabet idenler ile 

müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis hakkıyla / bidayeten ve istina’fen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’davaya tahlif ve ihtilafa / ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze / ve tarafımızdan isti’dai livaya takdimiyle 

vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) mekaim iade-i / muhakemeye ve reddi 

azaya ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye sulh ve ibraya ve ahz-ı 

kabza / (okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) 

Efendi tarafından vekalet / name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi ber vechi muharrer / vekalet-i mezkur kabul 

ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 21 Cemaziyelahir 1317 ve 14 Teşriinevvel 315  

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sahife-i Ellibirinci 

                                                                                                                        51 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Kocadeniz Mahallesi / ahalisinden Anderya(!) veledi Yorgaki nam 

kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesi mahfuz odada ma’kud-u / meclis-i şer’i 

yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı 

Reşat / mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Foçateyn Kazası (okunamadı) 

hal müdürü Şakir Bey (okunamadı) / ikame eylediği (okunamadı) haciz davasından 

dolayı (okunamadı) veya (okunamadı) vekilleri mehakim devlet-i aliye / herhangi 

(okunamadı) müdde-i ve müdde-i aleyh (okunamadı) şahs-ı salis hakkıyla / 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhudur tahlif ve 

ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i / mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-

i livaya / takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve isniksaya (okunamadı) ve iade-

i muhakemeye ve reddi azaya ve şahs-ı salis zuhurunda / inkilada dahi muhakemeye 

ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine sır katibi Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol-dahi ber-vechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i 

lazımesi kemayen-baği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 24 Cemaziyel Ahir sene 317 ve 17 Teşriin-i Evvel 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Sahife-i Elliikinci 

                                                                                                                     52 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesinde 

sakin kaza-i mezkur bidayet / muhakemesi zabıt katibi Mahmud Hüsnü Efendi ile 

Aziz Efendi kaza-i mezkur muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i ikrar-ı tam / ve 

takrir-i kelam idüp (okunamadı) / Mehmed Şerif ve Kemerzade Ahmed Efendi 

(okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine / (okunamadı) sakin 

Kemerzade Rıza Efendi (okunamadı) Ağa tarafından kabul (okunamadı) / 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 3 Receb sene 317 ve 20 Teşrin-i Evvel 315 

 

Zabıt Katibi   Müvekkil  Müvekkil  Vekil 

                                                                                                        (Ali Rıza Efendi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sahife-i Elliüçüncü 

53 

 

Foçateyn Kazası mahallatından Civan Mahallesinde sakin Tevfik Beyzade Mehmed 

Bey (okunamadı) İbrahim Bey / nam kimesneler kaza-i mezkur bidayet 

mahkemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle 

/ meşgul İbrahim Niyazi ile Hacı Reşat mahzarında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp lel / ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak davasına aid olacağı muhakeme-i 

şer’i ve nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab 

idenler ile bidayeten ve isti’nafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye 

ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye / ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhakemeye ve şahs-ı 

salis / hakkıyla muhakemeye (okunamadı) ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve 

buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine (okunamadı) Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i / menab  nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol-dahi ber-vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi / kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 5 Recep sene 317 ve 27 Teşrin-i Evvel sene 315  

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Ellidördüncü 

54 

 

Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Kocadeniz Mahallesi sakinlerinden teba-i devlet-

i Aliyyeden Rum milletinden (okunamadı) Efendi / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-

esami (okunamadı) tarifleriyle (okunamadı) binti (okunamadı) / kaza-i mezkur 

muhakemesi ma’kud-u meclis-i şer’i de yeni Foça-i mezkurda sakin İzmir dava 

vekilleri (okunamadı) nam / kimesne mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i  ve 

nizamiye / hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler 

müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis hakkıyla / bidayeten ve isti’nafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ihtilaf ve muhasebeye / ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine ceza ve nekri hacze ve tarafımızdan / 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye sulh ve ibraya ahz u kabz ve buna mütevakıf olduğu 

umurun küllisine (okunamadı) / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol-dahi / ber-vechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 8 Receb 317 ve 30 Teşrin-i Evvel 315 

 

Zabıt Katibi   Müvekkil  Vekil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Ellibeşinci 

55 

 

Foça-i Atik Nahiyesi Tabutçu Kariyesinde sakin Rum Milletinden Kiryoko veledi 

Yorgi (okunamadı) / nam kimesne kaza-i mezkur bidayet mahkemesi mahfuz odada 

ma’kud-u meclis-i şer’i Foça-i mezkurda / sakin dava vekillerinden (okunamadı) 

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize / vuku’ bulan bulacak 

davasına aid olduğu mahkeme-i şer’i nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle / meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhaseme ve def’i davaya / ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ihtilafa ve muhasebeye ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline / 

ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı / imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi 

muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye / (okunamadı) iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine 

(okunamadı) tarafından vekalet-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber-vechi muharrer vekalet / mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 8 Receb sene 317 ve 30 Teşrin-i Evvel sene 315  

 

Müvekkil  Vekil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Ellialtıncı 

56 

 

Foça-i Atik Nahiyesi Değirmen Mahallesi ahalisinden (okunamadı) oğlu Osman Ağa 

ile Mahmud nam kimesne kaza-i mezkur / bidayet muhakemesi mahfuz odada 

ma’kud-u meclis-i şer’i de Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi 

Efendi ile Hacı / Reşat mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) 

ahalisinden Rum Milletinden (okunamadı) / nam kimesne müttevefa (okunamadı) 

merkum aleyhine ikame eylediği davasına / muhakeme-i şer’i nizamiyenin hukuk ve 

ticaret ve ceza hükümlerine bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i / şuhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye 

ve ru’yeti mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ce hacze ve sükut-u 

muamelelerine ceza / ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve 

şahs-ı / salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) iade-i mahkemeye ve reddi azaya 

ve buna mütevakıf olduğu umurun küliisine / (okunamadı) Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi / ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 9 Receb sene 317 ve 8 Teşrin-i Sani 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Elliyedinci 

57 

 

Foçateyn Kazasına muzaf ( okunamadı) Kariyesi ahalisinden Yeni Foça Kazasının 

(okunamadı) /(okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur bidayet mahkemesi mahfuz 

odada / ma’kud-u meclis-i şer’i ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Foça-i Cedid 

Nahiyesi ahalisinden Rum Milletinden (okunamadı) / (okunamadı) aleyhine ikame 

idilen (okunamadı) matlub davasının merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’i 

nizamiyenin / hukuk ve ticaret ve ceza hükümleri ile meclis-i idarede bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen ve iaden muhakeme ve mürafaa / ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü 

dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve 

şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye şahs-ı salis / hakkıyla 

muhakemeye (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya sulh ve ibraya / ahz u 

kabza ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) ahalisinden 

(okunamadı) / gıyabında kabülüne müteveffa vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i 

ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim / dedikte vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 26 Receb 317 ve 17 Teşrin-i Sani 315 

 

Vekil   Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Ellisekizinci 

58 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesinde 

meskun (okunamadı) / (okunamadı) veledi nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

mahkemesi ma’kud-u meclis-i şer’i kaza-i mezkurda / sakin dava vekaletiyle meşgul 

İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp / 

Foçateyn Kazasıyle (okunamadı) aleyhlerine vuku’ bulan bulacak davasına / aid 

olacağı muhakeme Devlet-i Ali’yyenin (okunamadı) icab idenler ile müdde-i ve 

müdde-i aleyh (okunamadı) / (okunamadı) şahs-ı salis hakkıyla muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin / ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle tebliğ 

ve te’ellüf / şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhasemeye isniksa-i azam ve reddi 

azaya (okunamadı) / (okunamadı) alam evrak (okunamadı) icrasına (okunamadı) ve 

buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt / itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 3 Şubat 1317 ve 24 Teşrin-i Sani 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Sahife-i Ellidokuzuncu 

59 

 

Foça-i Atik Nahiyesinin Cami-i Kebir Mahallesi Hacıoğlu Hüseyin Ağa ibn-i 

Mahmud  ve (okunamadı) / binti Hüseyin nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

mahkemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i meskurda sakin dava / vekili 

Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve 

aleyhimize vuku’ bulan bulacak / davasını ait olacağı mahkeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleri ile (okunamadı) üzere / bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen muhakeme  mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb 

ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze / ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’elllüf ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkılada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ( 

okunamadı) iade-i muhakemeye ve redd-i azaya / ( okunamadı) icrasına ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine Niyazi / Efendi tarafından vekalet name-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol 

dahi  ber-vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbağı 

edaya taahhüt itmeyün / vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 9 Şubat sene 317 ve 30 Teşrin-i Sani sene 315 

 

Vekil    Müvekkil  Müvekkil  Katip 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışıncı  

60 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik nahiyesinde 

(okunamadı) kaza-i mezkur bidayet / muhakemesi sır Katibi Mahmud Fazlı Efendi 

ile Aziz Efendi kaza-i mezkurda mezkun ma’kud-u meclis-i şer’i ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam / idüp (Fotokopinin silik ve yazıların üzeri çizilmiş olması sebebiyle 

okunamadı) mütevakıf olduğu umurun / küllisine (okunamadı) kabulüne mevkuf 

tarafından / vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte (okunamadı) / tahrir ittirilirdi. 

 

Fi 13 Şubat 317 ve 4 Kanun-u Evvel 315 

 

Vekil  Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışbirinci 

61 

 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Ayarini Mahallesinde 

sakin Rum Milletinden Vasil veledi / (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur 

bidayet mahkemesi ma’kud-u meclis-i şer’i Foça-i mezkurda sakin / dava vekaletiyle 

meşgul (okunamadı) veledi Adnan nam kimesne mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam / idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak davasına aid olacağı muhakeme-i 

şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab 

idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh (okunamadı) bidayeten ve isti’nafen / ve 

temyizen muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz / hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf şahs-ı salis hakkıyla 

muhakameye ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi / muhasemeye (okunamadı) 

icrasına ve sulh ve ibraya ahz u kabza ve buna mütevakıf olduğu umurun / küllisine 

(okunamadı) Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil 

ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim / dedikte ol dahi ber-vechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidme-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri / 

tasdik ve ve tarafına imza ve tahrir ittirilirdi. 

 

Fi 13 Şubat 1317 ve 4 Kanun-i Sani 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışikinci 

62  

 

Foçateyn Kazasına tabi (okunamadı) Kariyesi sakinlerinden zat-ı zeyil (okunamadı) 

müteveffa Mahmud oğlu Ahmed / (okunamadı) Emine Hatun binti İbrahim kaza-i 

mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-u meclis-i şer’i ikrar-ı tam ve takrir-i kelam / 

idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle davasına aid olacağı 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i 

idarede icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh (okunamadı) / (okunamadı) ve 

şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve muhakeme ve mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif / ve ihtilaf ve muhasebeye ve ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze / ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya / sulh ve ibraya ve ahz u 

kabz ve ahzin dahi tevkıyle (okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine 

/ (okunamadı/ Mahmud Ali Ağanın kabulüne merkuf tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 24 Şubat 317 ve 15 Kanun-ı Sani 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışüçüncü 

63 

 

Foça-i Atik Nahiyesi Cam-i Kebir Mahallesi ahalisinden Hacı Osman oğlu Hafız 

Mustafa bin İsmail ile (okunamadı) / Mustafa Ali bin Mustafa nam kimesne kaza-i 

mezkur bidayet muhakemesinde mahfuz odada ma’kud-u meclis-i / şer’i  Foça-i 

mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında 

her birer / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bil 

cümle davasına aid olacağı / muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve 

ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh / 

(okunamadı) bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ihtilafa / ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ve şahs-ı salis / 

zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve sulh ve ibraya ve ahz u kabza ve buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) Niyazi / Efendi tarafından vekalet-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledin dedikte / ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı. 

 

Fi 25 Şubat 317 ve 16 Kanun-u Sani 315 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışdördüncü 

64 

 

Foça-i Atik Nahiyesi Cam-i Kebir Mahallesi ahalisinden (okunamadı) Mahmud nam 

kimesne kaza-i mezkur / bidayet muhakemesi mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i 

yeni Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden Hacı / (okunamadı) Fazlı Ağa 

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak 

davasına aid / olduğu bil cümle mehakim Devlet-i Ali’yyenin (okunamadı) icab 

idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh haklarıyla / bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ihtilafa / ve muhasebeye ve ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze / ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis hakkıyla 

muhakemeye ve şahs-ı / salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) 

iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine 

(okunamadı) cami Beyi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt / itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındı. 

 

Fi 12 Ramazan 317 ve 1 Kanun-ı Sani 315 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışbeşinci 

65 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Cami-i Kebir Mahallesi / ahalisinden Mehmed bin Ahmed nam 

kimesne kaza-i mezkur bidayet mahkemesi mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i 

yeni / Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı 

Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i / kelam idüp Foça-i mezkurda sakin 

(okunamadı) aleyhine ikame idildiği matlub davasından dolayı merkum / veya 

vekilleri muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret hükümleriyle müdde-i ve 

müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten / ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur rahlif ve 

ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i / mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-

i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf sulh ve ibraya ve ahz u kabz ve 

buna mütevakıf olduğu / umurun küllisine Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt / idildi. 

 

Fi 14 Ramazan sene 317 ve 3 Kanun-ı Sani sene 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışaltıncı 

66 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid Nahiyesi 

Mahallatından / Eski Kebir Mahallesi ahalisinden tebaa-i Devlet-i Âli’nin Rum 

Milletinden (okunamadı) Yanni veledi İstavro / ile Niko veledi (okunamadı) nam 

kimesne kaza-i mezkur bidayet mahkemesi mahfuz odada / ma’kud-u meclis-i şer’i 

Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat 

mazharında / her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / aleyhimize 

ikame idilen davanın mehakim Devlet-i Âli’nin huzurunda (okunamadı) icab idenler 

ile / bidayeten ve isti’nâfen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikâme-i şuhuddur / tahlif ve ihtilafa (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi 

âzaya ve o kere (okunamadı) tebliğ ve te’ellüf ve tarafımızdan vaz-ı imzaya ve buna / 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil naib-i menâb nasb ve tâ’yin eyledim 

dedikte ol dahi bervechi / muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi 

kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı 

 

Fi 15 Ramazan 1317 ve (okunamadı) 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Müvekkil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışyedinci 

67 

 

Foça-i Atik Nâhiyesi Cihan Mahallesinde sakin zat-ı zeyil vesikâda muharrer’ül-

esami / tarifleriyle metrufe olan (okunamadı) / mezkur bidayet mahkemesi mahfuz 

odada ma’kûd-u meclis-i şer’i Foça-i mezkurda sakin dava / vekili Niyazi Efendi ile 

İbrahim Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kaza-i mezkurda / sakin 

dava vekili Aziz Efendi aleyhine ikame-i idilen (okunamadı) muhakeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur tahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil / ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

tarafımızdan / isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve buna 

mütevakıf olduğu / umurun küllisine (okunamadı) Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i / ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 5 ? 315 

 

Katib   Müvekkil  Vekil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Altmışsekizinci 

68 

 

Foça-i Atik Nahiyesi Kocadeniz Mahallesi ahalisinden Devlet-i Âli’nin Rum 

Milletinden (okunmadı) oğlu Anderin veledi / Nikol nam kimesne kaza-i mezkur 

bidayet mahkemesi ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden Aziz Efendi / ile Ahmed mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

kıta-i mezkurda (okunamadı) Nikola aleyhlerine / ikame idildiği (okunamadı) 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümlerine / bidayeten 

ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya 

ikame-i şuhuddur rahlif ve ihtilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü / dahil 

ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze 

ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf 

(okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve buna mütevakıf olduğu umurun 

küllisine / İbrahim Efendi tarafımızdan vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 26 ? 317 ve ? 315 

 

Katib  Vekil  Müvekkil  Şuhud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Sahife-i Altmışdokuzuncu 

69 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-Atik Nahiyesi Kocadeniz 

Mahallesi sakinlerinden bundan akdem vefat iden ( okunamadı ) Yorgi ( okunamadı ) 

/ ile ( okunamadı ) oğulları (okunamadı) nam kimesneler kaza-i mezkur bidayet 

mahkemesine / ma’kud-u meclis-i şer’i Foça-i mezkurda sakin karşı (okunamadı) 

mazharında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam / idüp kıta-i mezkurda sakin 

(okunamadı) Yanni veledi Yorgi aleyhine ikame idildiği / (okunamadı) davasına 

merkum veya vekili muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme ve 

mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i / şuhuddur tahlif ve ithilafa ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve buna mütevakıf / olduğu umurun 

küllisine (okunamadı) Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmeti / lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyin 

vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 11 Ramazan 317 ve 28 mart 315  

 

Müvekkil  Müvekkil  Mevekkil  Vekil 

 Katip  Şuhud 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişinci 

70 

 

Haziran-ı Atiyyül (okunamadı) mahalinde tahrir ve ketb idilen cenab-ı şer’i garradan 

müteveffa (okunamadı) irsal olunduğu / Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn 

Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Büyükyol Mahallesi zat-ı (okunamadı) / nezline 

varulup akd-i meclis-i şer’i iddikte meclis-i ma’kud-u mezkurda zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esami (okunamadı) ta’rifleri ile / metrufe olan (okunamadı) kerimesi 

(okunamadı) yine İzmir dava vekillerinden (okunamadı) veledi Adnan nam / kimesne 

mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak 

bilcümle mehakim Devlet-i Ali’nin (okunamadı) / icab idenler ile müdde-i ve 

müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze / sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf sulh / ve ibraya (okunamadı) iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve 

buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine (okunamadı) Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i / ile vekil naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim 

dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i / lazımesi 

kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 29 Mart sene 315                                                          Vekil naib 

 

Müvekkil  Vekil 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sahife-i Yetmişbirinci  

71 

 

Haziran-ı Atiyy’ül mazeretlerine binaen mahalinde (okunamadı) ketb ve tahrir 

(okunamadı) / me’zunen irsal olunduğu Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn 

Kazası Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından (okunamadı) / mahallesinde zat-ı 

(okunamadı) nezline varulup akd-i meclis-i şer’i idildikte zat-ı / zeyl vesikada 

muharrer’ül esami ta’rifleriyle mağrufe olan müteveffa (okunamadı) / meclis-i 

ma’kud-u mezkurda (okunamadı) / mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel 

ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bil cümle davaya aid / olacağı mehakim-i şer’i 

ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler 

ile / müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya / ikame-i şuhuddur 

tehlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze / ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / (okunamadı) iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya sulh ve ibraya ahz u kabz ve ahzin dahi tevkiyle 

(okunamadı) ve buna mütavakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) Bey 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i / şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidme-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün tarafına imza ve tahrirleri vekaletleri 

tasdik kılındı. 

 

Fi 23 ? 317 ve 12 Haziran 316 

 

Müvekkil  Vekil  Vekil-i Naib 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişikinci 

72 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Kocadeniz Mahallesi ahalisinden Rum / Milletinden İvastol veledi 

Kara Nikola nam kimesne kaza-i mezkur bidayet mahkemesinde mahfuz odada 

ma’kud-u meclis-i / şer’i kıta-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim 

Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında ikrar-ı / tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i 

mezkur ahalisinden müteveffa (okunamadı) aleyhine / ikame idildiği matlubun 

davasıyla aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bilcümle davaya aid / olduğu 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret hükümleriyle meclis-i idarede 

icab idenler ile bidayeten / ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye / 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya / (okunamadı) 

ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada ve muhasebeye şahs-ı / salis hakkıyla 

muhakemeye ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazi Efendi / 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte / ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün / vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 25 ? 317 ve 19 Haziran 316 

 

Katib  Vekil  Müvekkil 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişüçüncü 

73 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Ayarini Mahallesi sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada / muharrer’ül-

esami ta’rifleriyle mağrufe olan (okunamadı) / Nikola mezkur meclis-i ma’kud-u 

mezkurede kıta-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul Ali Efendi ile Mehmed 

mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i / kelam idüp kıta-i mezkurda sakin (okunamadı) 

aleyhine ikame idildiği mahsul davasıyla aleyhlerine vuku’ bulan / bulacak davasına 

aid olduğu muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i 

idarede icab idenler ile muhakeme / mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb 

ve ta’yin / ve azline (okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine Ahmed 

Efendi tarafından vekalet / name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul / 

ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 18 Cemaziyel Ahir sene 317 ve 5 ? 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib  Menab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişdördüncü 
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Tahakkuk addi şer’iyye ye binayen (okunmadı) mahalinde ketb ve tahrir 

(okunamadı) / irsal olunan Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi 

Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Cihan Mahallesinde zat-ı / Manifaturacı Hafız 

Mehmed Efendi nezline varulup ma’kud-u meclis-i şer’i iade idildikte meclis-i 

ma’kud-u mezkur zat-ı zeyil / vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle ser’i Âli 

mağrufe olan Hafız Mehmed Efendi zevcesi Ayşe Hatun ile / kerimesi Halime Hatun 

(okunamadı) Hafız Mehmed meclis-i ma’kud-u mezkur Ayşe Hatunun damadı ve 

mezkur Halime / Hatunun (okunamadı) sır katibi Hafız Mehmed Emin Efendi 

mazharında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan 

/ bulacak bilcümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve 

ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede / icab idenler ile müdde-i ve müdde-i 

aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye ve def’i / davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi 

muhakemeye (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi / azaya sulh ve ibraya ahz u 

kabz / okunamadı) / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / Hafız Mehmed Efendi tahrir kayd ve 

muharrer vekalet-i mezkur  kabul ve hidmet-i lazımesi kemayenbaği edaya taahhüt / 

itmeyün vekaletleri tasdik kılındı  

 

Fi 9 ? 316 ve 22 ? 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Vekil-i Naib 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişbeşinci 

75 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid Nahiyesi 

muhallatı İzmir Caddesi Mahallesi ahalisinden / Gorki veledi Stefan nam kimesne 

kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i kıta-i mezkurda / 

sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan / bulacak bil cümle 

davaya aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede / icab idenler ile bidayeten ve istina’fen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada 

dahi muhakemeye ve şahs-ı / salis haklarıyla muhakemeye (okunamadı) iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya (okunamadı) / icrasına ve buna mütevakıf olduğu 

umurun küllisine İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i 

/ şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi 

muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt 

itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 4 Muharrer 1318 ve 20 ? 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib  Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişaltıncı 

76 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından / Değirmen Mahallesi ahalisinden ( okunamadı) oğlu Ali bin Mustafa 

nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde ma’kud-u / meclis-i şer’i yeni 

Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat 

mazharında ikrar-ı / tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i mezkurda sakin müteveffa 

Hafız Mehmed Efendi zevcesi Ayşe Hatun tarafından aleyhlerine ikame/ idilen miras 

ve tahkih davası merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk 

vi ticaret ve ceza hükümleriyle / meclis-i idarede icab idenler ile muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif / ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra / ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı / salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve 

şahs-ı salis haklarıyla muhakemeye ( okunamadı) ve iade-i / muhakemeye ve reddi 

azaya ( okunamadı) icrasına ahz u kabz sulh ve ibraya ve buna mütevakıf olduğu 

umurun / küllisine Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim deikte ol dahi ber vechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya / taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 24 Muharrem 318 ve 10 Mayıs 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib Naib 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişyedinci 

77 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Aydınağa Mahallesi / ahalisinden teba-i Devlet-i Âli’nin Rum 

milletinden (okunamadı) / (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesinde mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i (okunamadı) / yeni Foça-i 

mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında 

ikrar-ı / tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bilcümle 

davasına aid / olduğu muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede muhakemelerinde müdde-i / ve müdde-i aleyh ve şahs-

ı salis haklarıyla bidayeten ve isti’nafen ve iadeten ve temyizen muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa (okunamadı) ve 

muhasebeye / ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

sükut-u muamelelerine icra ve nekri / hacze tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle 

vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf şahs-ı salis / zuhurunda inkilada dahi muhasemeye 

(okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya (okunamadı) / ve buna mütevakıf 

olduğu umurun küllisine / Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil ve naib-i / menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vechi 

muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i / lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt 

itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 18 Haziran 316 ve 4 Rebiy’ül-Evvel 318  

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

  

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişsekizinci 
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Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf (okunamadı) Kariyesi 

ahalisinden teba-i Devlet-i / rum milletinden (okunamadı) nam kimesne kaza-i 

mezkur bidayet muhakemesinde mahfuz odada ma’kud-u / meclis-i şer’i yeni Foça-i 

mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında 

/ ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Foça-i Atik Nahiyesinde (okunamadı) 

vekillerinden (okunamadı) / Yanni aleyhine ikame idilen koyun ve mahsul davasında 

merkum veya vekili muhakeme-i Devlet-i / Âli’nin (okunamadı) bidayeten ve 

istina’fen ve temyizen ve iadeten muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve def’i 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü 

dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline / ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı / imzaya tebliğ ve te’eelüf ve 

şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla / 

muhakemeye (okunamadı) icrasına ve buna mütevakıf / olduğu umurun küllisine 

Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i 

menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur / 

kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik 

kılındı 

 

Fi 11 Rebiyyü’l-Evvel 318 ve 22 Haziran 316 

 

Katib   Vekil  Müvekkil  Şahid 

 

 

    

 

 

 

 

 



Sahife-i Yetmişdokuzuncu 
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Aydın Vilayeti Celilesi (okunamadı) veledi Yanni / nam kimesne Foçateyn Kazası 

mahallesinde ma’kud-u meclis-i şer’i münirde yeni Foça-i mezkurda sakin / İzmir 

dava vekillerinden Hasan Efendi ile Mehmed Nuri Efendi mazharında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam / idüp Foça-i Atik Nahiyesi ahcalinden (okunamadı) iden (okunamadı) 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ticaret mahkemelerinde bidayeten ve 

isti’nafen ve temyizen ve araza ve iadeten muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve 

def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafave muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve azline hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ve şahs-ı salis / zuhurunda inkilada dahi 

muhakemeye (okunamadı) / (okunamadı) vaz-ı imzaya ve huku-u mezkurun buna 

mütevakıf olduğu umurun küllisine ve ahzine tevkiyle müteveffa / Hasan Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb / ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 14 Rebiyy’ül-Ahir 318 ve 8 Haziran 316 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Sekseninci 
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 Fi 28 Haziran sene 316 

 

Fi 28 Haziran 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksenbirinci 

81 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından 

Cam’i Kebir Mahallesi sakinlerinden / Mehmed Efendi ile (okunamadı) nam 

kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i 

mezkurda / sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat 

mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i / (yazıların silik olması sebebiyle 

okunamadı) / muhakeme-i şer’i de mehakim nizamiyenin hukuk ve ticaret 

hükümleriyle bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze / sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı / salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve 

şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ( okunamadı) icrasına / mezkurun mütevakıf 

olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i / ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i / lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı. 

 

Fi 15 Rebiyy’ül-Ahir sene 318 ve 29 Haziran 316 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksenikinci 

82 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid (okunamadı) / 

mahallesinde teba-i Devlet-i Âli’nin Rum milletinden Cakar Yorgaki veledi 

(okunamadı) / nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde mahfuz odada 

ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i / mezkur merkezde sakin İzmir dava 

vekillerinden Hasan Rıza Efendi ile Mehmed Nuri / Efendi mazharında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak / bilcümle davasına aid 

olduğu muhakame-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza / hükümlerine icab 

idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla bidayeten / ve isti’nafen 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze / ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve sulh ve ibraya ve ahz u 

kabz (okunamadı) / muhakemeye (okunamadı) ve buna mütevakıf olduğu / umurun 

küllisine Hasan Rıza Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik ve tahrir olundu 

 

Fi 28 Rebiyy’ül-Ahir 318 ve 12 Temmuz 316 

 

Müvekkil Vekil  Katib   Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksenüçüncü 

83 

 

Foçateyn Kazası Foça-i Atik Nahiyesi Ayarini Mahallesi ahalisinden teba-i Devlet-i 

Âli’nin Rum / milletinden (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesi /  ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin arazi dava 

vekillerinden (okunamadı) / Adnan mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel 

ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bil cümle davasına / aid olacağı muhakeme-i 

şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab 

idenler ile / müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve istina’fen 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline / ve haczine ve sükut-u muamelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

istida-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye sulh ve ibraya ve ahz u kabz (okunamadı) / ve iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine 

(okunamadı) Efendi / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol dahi bervech muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazimesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri / 

tasdik kılındı  

 

Fi 25 Rebiyy’ül-Ahir 318 ve 7 Ağustos 316  

 

Vekil   Müvekkil   Katib    

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksendördüncü 

84 

 

Foçateyn Kazasına muzaf  Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Kocadeniz Mahallesi 

sakinlerinden teba-i / Devlet-i Âli’nin Rum milletinden (okunamadı) veledi Yorgaki 

nam kimesne kıta-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim / Niyazi Efendi ile 

Hacı Reşat mahzarından ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb lel ve aleyhimize vuku’ 

bulan / bulacak ve bil cümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin 

hukuk ve ticaret ve ceza / hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve 

müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten / ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa / ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze ve sukut-u muamelerine / icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada 

dahi muhakemeye (okunamadı) ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya / (okunamadı) 

mütevakıf olduğu umurun küllisine / Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mazkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği / 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 2 Cemaziyel-Evvel 1318 ve 14 Ağustos 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksenbeşinci 

85 

 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından (okunamadı) Mahallesi 

ahalisinden Edhem / Bey Mehmed bin Eyüp nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesi mahfuz odada ma’kud-u meclis-i / şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin 

dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat / mazharında ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bil cümle 

davasına aid / olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile / bidayeten ve isti’nafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tahlif ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada 

dahi muhakemeye ve şahs-ı salis salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) / iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya ve mütevakıf olduğu umurun küllisine İbrahim / Niyazi 

Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim / dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenabaği edaya taahhüt / itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 15 Cemaziyel- Evvel 318 ve 22 Ağustos 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksenaltıncı 

86 

 

(okunamadı) Uzunyol Mahallesi ahalisinden olup / Aydın Vilayeti dahilinde Foça-i 

Atik Nahiyesinde müteveffa (okunamadı) / nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i (okunamadı) / ile Mehmed Hoca nazharında 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp ( Yazının Fotokopinin silik olması sebebiyle 

okunamadı) / bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa / ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra / nekri hacze ve tarafımızdan istida-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis hakkıyla / muhakemeye ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / okunamadı) iade-i muhakemeye / ve reddi 

azaya sulh ve ibraya (okunamadı) mütevakıf olduğu / umurun küllisine ve Osman 

Ağa tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab / nasb 

ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği / edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

fi 1 Cemaziye’l-ahir 318 ve 12 Eylül 316 

 

Şuhud  Şuhud  Vekil  Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i  Seksenyedinci 

87 

 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi (okunamadı) Mahallesi sakinlerinden 

zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami (okunamadı) / aleyhlerine ikame ittikleri 

davada müdee-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla muhakeme-i şer’i / ve 

nizamiyenin bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye 

ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tehlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü dahil nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine 

icra / ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ 

iade-i muhakemeye ve reddi / azaya velhasıl hususi mezkur mütevakıf olduğu 

umurun (okunamadı) / Hasan Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i 

şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi 

muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt 

itmeyün ifadesi zabta ve kaideleri / imza ve tahrir vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 5 Cemaziyel Ahir 318 ve 16 Eylül 316 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksensekizinci 

88 

 

Nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Bad ı Asiyab Mahallesi Mahmudoğulları Hasan ile Eyüb 

kaza-i mezkur (okunamadı) / dava vekillerinden Hasan Sadi Efendi ile Mehmed Tori 

Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize / ikame idilen 

(okunamadı) / müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla muhakeme-i 

şer’iyye bidayetn ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve 

def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u / muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve 

iade-i / muhakemeye ve reddi azaya ve husus-u mezkur ve buna mütevakıf olduğu 

umurun ( okunamadı) / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

ber vechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün ifadeleri ve akıdeleri imza (okunamadı) vekalet-i mezkur/ 

tasdik kılındı 

 

Fi 16 Eylül 316 ve 5 Cemaziyel Ahir 318 

 

Şuhud   Müvekkil  Müvekkil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Seksendokuzuncu 

89 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından 

Cam’i Kebir Mahallesi ahalisinden Emin ( okunamadı) kaza-i mezkur / muhakeme-i 

şer’i ma’kud-u meclis-i şer’iyyenin yeni Foça-i mezkurda sakin arazi dava 

vekillerinden (okunamadı) mahzarlarında / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve 

aleyhimize vuku’ bulan bulacak bil cümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’iyye 

ve nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve 

istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur / tahlif ve ithilafa dahi (okunamadı) ve iade-i muhakemeye ve reddi azaya 

ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / istida-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf şahs-ı salis zuhurunda inkilda dahi 

muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye / ve ru’yet-i mümeyyiz hükmü 

dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve buna mütevakıf olduğu umurun küllisine 

(okunamadı) tarafından / vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i 

menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur 

kabul / hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik 

kılındı 

 

Fi 6 Cemaziyel Ahir 318 ve 17 ? 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanıncı 

90 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Atik Nahiyesi 

sakinlerinden zat-ı / zeyil vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan 

(okunamadı) / Hatun nam kimesne kaza-i mezkurda meskun ma’kud-u meclis-i şer’i 

/ yeni Foça-i mezkurda sakin Cami Beyi Fazlı Ağa mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp / Kozbeğli Kariyesi ahalisinden (okunamadı) / muhakeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle bidayeten ve istinafen / ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa / ve muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve 

ta’yin ve azline hacze ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ / ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ( okunamadı) / 

mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i / şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i lazımesi edaya taahhüt 

itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 7 Cemaziyel Ahir 318 ve 18 Eylül 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanbirinci 

91 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Bad ı Asiyab Mahallesi / sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan Fazlı Ağa kaza-i mezkur / metrukesi 

Asiye Hatun ibni (okunamadı) kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-u meclis-i 

şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin / (okunamadı) mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp Foçateyn Kazasına tabi (okunamadı) kariyesi / (okunamadı) / ahs u kabz 

(okunamadı) irsal (okunamadı) mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) / 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi / muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 9 Cemaziyel Ahir 1318 ve 20 Eylül 316 

 

Şuhud   Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanikinci 

92 

 

Aydın Vilayeti Celilesine dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

(okunamadı) mahallesi sakinlerinden zat-ı / muhterem muharrer’ül esami ta’rifleriyle 

mağrufe olan Topal (okunamadı) / ve Bekir oğlu Yanni (okunamadı) kaza-i mezkur 

muhakamesinde meclis-i ‘şer’i yeni Foçada dava / vekillerinden (okunamadı) 

davasıyla sakinlerinin aleyhimize vuku’ bulan bulacak / bil cümle davasına aid 

olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle icab 

idenler / ile muhakeme-i mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ve ikame-i 

şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz / hükmü dahil ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze 

tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkilada dahi muhasemeye ve şahs-ı salis / hakkıyla muhakemeye 

(okunamadı) mütevakıf olduğu umurun küllisine (okunamadı) tarafından 

vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 14 Cemaziyel Ahir 318 ve 25 Eylül 316 

 

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil 

 Vekil  Katib  Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanüçüncü 

93 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Kocadeniz 

Mahallesi ahalisinden Yanni veledi / (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur 

bidayet muhakemesi ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden (okunamadı) / veledi Adnan nam kimesne mazharında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bil cümle / davasına aid 

olacağı muhakeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten ve istinafen / ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı / imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) ve iade-i muhakemeye ve 

reddi azaya şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / ve şahs-ı salis 

hakkıyla muhakemeye (okunamadı) icrasına sulh ve ibraya / mütevakıf olduğu 

umurun küllisine (okunamadı) tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 16 Cemaziyel Ahir 318 ve 27 Eylül 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib  Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksandördüncü 

94  

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Fazlıağa Mahallesi ahalisinden teba-i Devlet-i / Âli’nin rum 

milletinden Korkudahan Oğullarından Yorgoki (okunamadı) nam kimesneler 

Foçateyn muhakemesinde Ma’kud-u meclis-i / mezkurda yeni Foça-i mezkurda sakin 

dava vekaletiyle meşgul (okunamadı) mazharında her birer / ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp kıta-i mezkurda sakin (okunamadı) aleyhine ikame idildiği (okunamadı) 

davasına / merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’iyye ve nizamiye hukuk ve ticaret 

ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve isti’nafen ve temyizen / 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin / ve 

azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf şahs-ı / salis zuhurunda inkilada 

dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) ve iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya sulh / ve ibraya velhasıl mütevakıf olduğu umurun 

küllisine ve Koryes Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil 

ve naib-i / menab nasb ve ta’yin eyledim deikte oldahi bervechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt / itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındu 

 

Fi 24 Cemaziyel Ahir 318 ve 5 ? 316 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib  

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanbeşinci 

95 

 

Foçateyn Kazaı nefsi Foaç-i Atik Nahiyesi mahallatından Bidan(!) Mahallası 

sakinlerinden zat-ı (okunamadı) veledi / Yorgaki ve Karti veledi (okunamadı) 

ta’rifleriyle mağrufe olan (okunamadı) / nam metrukeler kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesi ma’kud-u meclis-i şer’i yeni foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden 

Hacı / Reşat Efendi ile İbrahim Turan Efendi mazharında her birer ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak / bilcümle davasına aid 

olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede / icab idenler ile bidayeten ve isti’nafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı / salis zuhurunda inkilada dahi ve 

şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) ve iade-i muhakemeye / ve reddi 

azaya velhasıl mütevakıf olduğu umurun küllisine Hacı Reşat Efendi tarafından 

vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i  şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi / muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 6 Receb 1318 ve 12 Teşrin-i Evvel 316 

 

Vekil  Müvekkil  Müvekkil  Katib  Naib  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanaltıncı 

96 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Büyük / yol Mahallesi ahalisinden teba-i Devlet-i Âli’nin rum 

milletinden Vasi veledi (okunamadı) nam kimesne kaza-i / mezkur bidayet 

muhakemesi mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden / Hacı Reşat Efendi ile Mahmud Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam 

ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize / vuku’ bulan bulacak bilcümle davasına aid 

olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza / hükümleriyle 

meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla 

bidayeten ve istinafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i / mümeyyiz 

hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze ve tarafımızdan / isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / (okunamadı) ve iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya (okunamadı) mütevakıf / olduğu umurun küllisine Hacı 

Reşat Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i / ile vekil ve naib-i 

menab  nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur / 

kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik 

kılındı 

 

Fi 23 Receb 318 ve 2 Teşriin-i Sani 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib Naib 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksanyedinci 

97 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid (okunamadı) 

mahallesi ahalisinden rum milletinden (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur 

bidayet / muhakemesi mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda 

sakin dava vekillerinden Hacı / Reşat Efendi ile Mahmud Turan Efendi mazharında 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak / bilcümle 

davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ceza 

hükümleriyle  meclis-i idarede / icab idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı 

salis haklarıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa / ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / 

(okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya (okunamadı) mütevakıf / olduğu 

umurun küllisine Hacı Reşat Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i 

ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve / hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 29 Receb 318 ve 2 Teşrin-i Sani 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib Naib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksansekizinci 

98 

 

(okunamadı) binaen mahalinde (okunamadı) / Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından (okunamadı) Mahallesi / 

(okunamadı) nezline varulub akdi meclis-i atdi meclis-i ma’kud-u / mezkur zat-ı 

zeyil vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan Resul oğlu (yazının çok 

küçük ve silinmiş olması sebebiyle okunamadı) / olduğu umurun küllisine Mehmed 

Ağa tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab / nasb 

ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği / edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 29 Receb 318 ve 9 Teşrin-i Sani 316 

 

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Vekil 

 Vekil-i naib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Doksandokuzuncu 

99 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Bad ı 

Asiyab Mahallesi sakini (okunamadı) / Bey ile Orhan bin Mehmed kaza-i mezkur 

muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i ikrar-ı tam ve takrir-i / kelam idüp lel ve 

aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bilcümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i / 

ve nizamiyenin hukuk ve ticaret hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile 

müdde-i ve müdde-i aleyh / ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve istinafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline / hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) / ahz u kabz (okunamadı) / tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin 

eyledim dedikte vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 9 Şaban 318 ve 18 Teşrin-i Sani 316 

 

Vekil  Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzüncü 

100 

 

Haziran-ı atiyy’ül (okunamadı) mahalinde binaen (okunamadı) ketb ve tahrir 

(okunamadı) / muhakeme-i şer’i katibi Hafız Emin Efendi Binali Aydın Vilayeti 

Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik / Nahiyesi mahallatından 

Bad ı Asiyab Mahallesi zat-ı Hacı Mustafanın nezline varulub akdi meclis-i atdi / 

ittidiği meclis-i ma’kud-u mezkurda sakin zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami 

ta’rifleriyle mağrufe olan / Fatma Fettan Hanım ibneti Serhad Efendi yine dava 

vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı / Reşat Efendi mahzarından her birer 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle 

davasına / aid olacağı muhakeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede icab / idenler ile müdde-i ve müdde-i aleyh şahs-ı salis 

haklarıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / 

ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ihtilaf ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra 

ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf (okunamadı) mütevakfı olduğu / umurun küllisine Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i / menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i / 

kazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik ve tarafıma imza ve 

tahrir ittirildi 

 

Fi 16 Şaban 318 ve 22 Teşrin-i Sani 316 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Vekil Naib-i Katib 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzbirinci 

101  

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Kocadeniz Mahallesi / sakinlerinden teba-i devlet-i Âli’yyeden rum 

milleti (okunamadı) kaza-i / mezkur muhakeme-i ‘şer’i ma^kud-u meclis-i şer’i yeni 

Foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi Efendi / ile Hacı 

Reşat mahzarından ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan 

bulacak bilcümle davasına / aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve 

ticaret ve ceza hükümleriyle bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme / murafaa 

ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u 

muamelelerine ve icra nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve 

şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye / (okunamadı) icrasına mütevakıf olduğu umurun 

küllisine Niyazi / Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 12 Ramazan 318 ve 23 Teşrin-i Sani 316  

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzikinci 

102 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

Cam’ikebir Mahallesi sakinlerinden zat-ı / zeyil vesikada muharrer ta’rifleriyle 

mağrufe olan Aişe Saniye Hanım ibneti Serhad Halid nam / nezlinde kaza-i mezkur 

bidayet muhakemesi ma’kud-u meclis-i şer’i yeni foça-i mezkur nam mahallesi 

(okunamadı) / ahalisinden kasri kaziranın Mehmed bin Osman mazharında ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i mezkur / ahalisinden müteveffa (okunamadı) 

aleyhlerine ikame / davası ( okunamadı) muhakeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk 

hükümleriyle bidayeten ve istinafen ve temyizen / muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye / 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

mumalelerine icra ve nekri / hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve sulh ve ibraya / ve ahz u kabz ( okunamadı) / mütevakıf 

olduğu umurun küllisine Mehmed Ağa tarafından vekalet / name-i mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi / bervechi 

muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt 

itmeyün vekaletleri / tasdik kılındı 

 

Fi 16 Şaban 318 ve 25 Teşrin-i Sani 316 

 

Şuhud  Vekil   Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzüçüncü 

103   

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Büyükyol Mahallesi / ahalisinden teba-i Devlet-i Âli’yyeden rum 

milletinden (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur / bidayet muhakemesi ma’kud-

u meclis-i şer’i de yeni foça-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul / Hacı Reşat 

Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan 

bulacak ve bilcümle / davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk 

ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab / idenler ile müdde-i ve müdde-i 

aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ihtilaf ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb / ta’yin ve azline ve hacze 

sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle 

/ vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye 

(okunamadı) / icrasına ve mütevakıf olduğu umurun küllisine Hacı Reşat Efendi 

tarafından vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer / vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 18  Şaban 318 ve 27 Teşrin-i Sani 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzdördüncü 

104 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde merkez kaza olan Foça-i Atik Nahiyesi Nahiyesi 

Kocadeniz Mahallesi ahalisinden / teba-i Devlet-i Âli’nin rum milletinden 

(okunamadı) kaza-i mezkur bidayet muhakemesi mahfuz odada / ma’kud-u meclis-i 

şer’i de yeni Foça-i mezkurda meskun dava vekaletiyle meşgul Hasan Sadi Efendi ile 

Mehmed Nuri mazharında ikrar-ı / tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / davasına 

aid olacağı muhakeme-i şer’iyye ve nizamiyenin hukuk (okunamadı) / icab idenler 

ile müdde-i ve müdde-i aleyh ve şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve istinafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya / ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda / 

inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) mütevakıf olduğu umurun küllisine Hasan 

Sami Efendi / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i 

menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer / vekaleti mezkur 

kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik 

kılındı 

 

Fi 28 Şaban 318 ve 7 Kanun-ı Evvel 316 

 

Vekil  Müvekkil  Vekil Naib-i muhakeme-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzbeşinci  

105 

 

Foça-i Atik Nahiyesinin Kocadeniz Mahallesi ahalisinden teba-i Devleti Âli’yyeden 

rum milleti (okunamadı) / veledi Nikola nam kimesne kaza-i mezkur 

muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin dava vekillerinden / 

İbrahim Niyazi Efendi ile Hacı Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

Foça-i Atik ahalisinden Topçu Nikola / tarafından aleyhimize ikame idilen arazi 

tapusu davasından dolayı merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / 

hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasebeye ve def’i davaya / ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline / ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ( okunamadı) / 

mezkurun mütevakıf olduğu umurun küllisine İbrahim Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekalatleri tasdik kılındı 

 

Fi 8 Ramazan 318 ve 17 Kanun-ı Evvel 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzaltıncı 

106 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası (okunamadı) Rıfat / Bey ile 

(okunamadı) kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde ma’kud-u meclis-i 

şer’iyyesinden / ötürü takrir-i kelam idüp (okunamadı) / Mehmed ile ( okunamadı) 

nam merbuddan mütevellid ( fotokopinin silik olması sebebiyle okunamadı) / 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin müdde-i ve müdde-i aleyh hükümleriyle bidayeten 

ve istinafen ve temyizen muhakeme / mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya 

ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa (okunamadı) / ve reddi azaya (okunamadı) iade-i 

muhakemeye veledi el Hacc (okunamadı) / tebliğ ve te’ellüf ve istihsal hükmü 

alâmına ve icrasına / mütevakıf olduğu umurun küllisine ve icabetine (okunamadı) 

olmak üzere / (okunamadı) / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile 

vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte (okunamadı) 

 

Fi 11 Ramazan 318 ve 20 Kanun-ı Evvel 316 

 

Müvekkil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzyedinci 

107 

 

Hazirun-ı atiyy’ül mahalinde vanib-i şer’i (okunamadı) irsal olunan Aydın / Vilayeti 

Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından 

(okunamadı) Mahallesi / dahi Şakir Efeindi ifadatıyla yeni nezline varulup akdi 

meclis-i atdi idildikte zeyil (okunamadı) muharrer’ül esami (okunamadı) olduktan 

halde (okunamadı) Şakir Efendi ile İsmail Efendi nam kimesne/ kaza-i mezkurda 

dava vekillerinden Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan Efendi  mazharında ikrar-ı 

tam / ve takrir-i kelam idüp Foçateyn Kazası tapu katibi Kamil Efendi (okunamadı) 

olan (okunamadı) lel ve aleyhimize vuku’ bulan / bulacak davasına aid olacağı 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle / meclis-i 

idarede icab idenler ile bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme  mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i / davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb / ve ta’yin ve azline va haczeve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve sulh ve ibraya ahz u kabz (okunamadı) / mütevakıf 

olduğu umurun küllisine Hasan Reşat Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i / 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte oldahi 

bervechi muharrer / vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyin / tarafıma ifadeleri tahrir ve imza vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 6 Ramazan 1318 ve 14 kanun-ı Sani 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib  

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzsekizinci 

108 

 

Hazirun-ı atiyy’ül (okunamadı) binaen mahalinde mekaim ketb ve tahririne 

müteveffa canib-i / şer’i atdi garradan müteveffa (okunamadı) irsal kılınan Foçateyn 

Kazasının (okunamadı) Mahallesi / zat-ı Şakir Efendi kerimesi İfâkat Hanım nezline 

varulub zeyil / (okunamadı) muharrer’ül-esami (okunamadı) ma’kud-u meclis-i şer’i 

de zat-ı Haşim Ağa ile (okunamadı) / ibn-i Ahmed ta’rifleriyle müteveffa olan Şakir 

Efendi kerimesi İfâkat / Hanım ibneti Şakir Efendi meclis-i ma’kud-ı mezkurede 

dava vekillerinden Hayri Bekir Efendi / ile Mehmed Turan Efendi mazharında her 

birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb Foçateyn / Kazası tapu katibi Kamil Efendi 

aleyhine ikame olunan (okunamadı) davasıyla (okunamadı) / aleyhimize vuku’ bulan 

bulacak bil cümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve 

ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten ve istinafen / 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa / ve muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve 

ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine / icra ve nekri hacze ve 

tarafaımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve sulh ve 

ibraya ve ahz u kabz ve icabet ahzine dahi tevkiyle mütevaffan ve mütevakıf olduğu / 

umurun küllisine Hasan Reşat Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil ve naib-i / menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte oldahi bervechi 

muharrer vekalet-i mezkuriye kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 6 Şevval 1318 ve 13 Kanun-ı Sani 316 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

  



Sahife-i Yüzdokuzuncu 

109 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde (okunamadı) mahallatından (yazının silik olması 

sebebiyle okunamadı) teba-i Devlet-i Âli’yyeden rum milletinden Cunda Adası 

(okunamadı) Yanni veledi Sade(!) nam kimesne Kaza-i mezkur muhakeme-i 

şer’iyyesinde / ma’kud-ı meclis-i şer’i den ötürü kaza-i mezkur merkum dava 

vekillerinden Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan Efendi mahzarından ikrar-ı / 

tam ve takrir-i kelam kıta-i mezkurede sakin (okunamadı) tarafımızdan aleyhlerine 

ikame olunan zeytinlik davasıyla / merkum veya vekilleri muhakeme-i şer’ide ve 

nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle müdde-i müdde-i aleyh ve şahs-ı 

salis / haklarıyla bidayeten iadeten ve adden ve tahkiken ve istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i / şuhuddur tahlif ve 

ithilafa (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve muhasebeye ve ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü / dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) husus-ı mezkurun mütevakıf olduğu umurun 

küllisine (okunamadı) Hasan Reşat / Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi / muharrer vekalet-i mezkuresi kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri / tasdik kılındı 

 

Fi 8 Şevval 318 ve 16 Kanun-ı Sani 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonuncu 

110 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Ayarini Mahallesi ahalisinden / rum milletinden (okunamadı) nam 

kimesne kaza-i mezkur muhakeme-i şer’i ma’kud-ı meclis-i şer’i yeni Foça-i 

mezkurda / sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile el Hacc Reşat 

mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb / kıta-i mezkur ahalisinden 

(okunamadı) ahtapt Yorgaki (okunamadı) / Yorgaki ile (okunamadı) eylediği evrak 

odası (okunamadı) / merkumun aleyhine ikame eylediği davasına merkumun 

bidayeten ve istinafen / ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa muhasemeye ru’yet-i / mümeyyiz hükmü 

dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz- imzaya tebliğ ve te’ellüf ve 

şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis / hakkıyla 

muhakemeye dehaleten husus-ı mezkurun mütevakıf olduğu umurun küllisine Niyazi 

/ Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte / oldahi bervechi muharrer vekalet-i mezkuriye kabul 

ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri / tasdik kılındı 

 

Fi 14 Şevval 318 ve 22 Kanun-ı Sani 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonbirinci 

111 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

ahalisinden teba-i Devlet-i Âli’nin rum / milletinden kasaba esnafından ahtapot 

Yorgaki ve topak Esterya ile Erga oğlu Yorgaki nam kimesne kaza-i / mezkur 

muhakeme-i şer’iyyesinde ma’kud-u meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan / Efendi mahzarından her birer 

ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb Foça-i mezkur ahalisinden rum milletinden 

(okunamadı) tarafından aleyhimize ikame idilen otlak ve mera davasıyla lel ve 

aleyhimize vuku’bulan bulacak bil cümle / davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idareye icab idenler ile 

bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü 

dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf 

(okunamadı) / iade-i muhakemeye ve reddi azaya velhasıl mütevakıf olduğu umurun 

küllisine Hasan Reşat Efendi / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri / tasdik kılındı 

 

Fi 22 Şevval 318 ve 24 Kanun-ı Sani 316 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonikinci 

112 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından / (okunamadı) Ağa Mahallesi ahalisinden teba-i Devlet-i ‘Ali’yyeden 

rum milletinden Kos Nikola veledi / Yorgi nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesi ma’kud-u meclis-i şer’i kıta-i mezkurda / sakin dava vekaletiyle meşgul 

İbrahim Niyazi Efendi ile el Hacc Reşat mazharında ikrar-ı tam / takrir-i kelam idüp 

kıta-i mezkurda sakin Yanni tarafından aleyhimiz ikame idilen / zeytinlik davasından 

dolayı aleyhimize ikame idilen arazi davasında merkum / veya vekilleri muhakeme-i 

şer’iyye ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab 

idenler / ile bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye 

ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve / ithilafa ve muhasemeye ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u / 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan istida-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya / tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya velhasıl 

mütevakıf olduğu / umurun küllisine İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 8 Şevval 318 ve 6 Safer 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonüçüncü 

113 

 

Aydın Vilayeti Celilesine tabi olan Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Ayarini Mahallesi sakinlerinden (okunamadı) veledi Kara Dimitri 

kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’iyyede yeni Foça-i mezkur 

sakinlerinden dava vekaletiyle / meşgul İbrahim Niyazi Efendi ile Reşat Efendi 

mahzarında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak 

bilcümle muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ceza ve ticaret hükümleriyle 

meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhddur / tahlif ve ithilafa ve muhasemeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u 

muamelelerine / icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) ve iade-i muhakemeye / ve reddi azaya 

velhasıl mütevakıf olduğu umurun küllisine mümaileyh İbrahim Niyazi Efendi 

tarafından vekalet-i name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i menab nasb 

ve ta’yin eyledim dedikte oldahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği / edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi Zi’lkade 318 ve 19 Safer 316 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzondördüncü 

114 

 

(okunamadı) Aydın Vilayeti Celilesinin nefsi İzmir’in (okunamadı) teba-i Devlet-i 

Âli’yyeden / rum milletinden Yorgaki veledi Yanni nam kimesne Foçateyn Kazası 

(okunamadı) mahfuz odada ma’kud-u / meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda bidayet 

muhakemesi azasından Yorgaki veledi Yanni mazharında ikrar-ı / tam ve takrir-i 

kelam idüp Foçateyn Kazası hududu dahilinde İmran Kariyesi civarında vaki hudud / 

Papayan nam kimesne (okunamadı) bulunan malum el hudud (okunamadı) mikdarı 

(okunamadı) İzmir’de teba-i Devlet-i / Âli’yyeden Manulaki Katvaruni nam kimesne 

kırk aded (okunamadı) mukabelesinde / (okunamadı) merkum namına (okunamadı) 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi / bervechi muharrer vekalet-i mezkur ve kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı 

 

Fi  28 Zilhicce 318 ve 6 Mart 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Müvekkil  Katib 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonbeşinci 

115 

 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından (yazının silik olması 

sebebiyle (okunamadı) / oğlu Hasan bin Osman kaza-i mezkur muhakemesine 

ma’kud-u meclis-i şer’i yeni Foça-i mezkurda sakin dava / vekillerinden el Hacc 

Reşat Efendi ile Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

kıta-i mezkur / ahalisinden (okunamadı) oğulları ve Yorgaki tarafından aleyhimize 

ikame idilen bağ mera davası / lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle 

davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve 

muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya velhasıl/ 

mütevakıf olduğu umurun küllisine Hasan turan Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i / ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkuriye / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-

yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 29 Zilhicce 318 ve 5 Mart 317 

 

Müvekkil  Vekil  Katib  Vekil-i naib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonaltıncı  

116 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Aydın Ağa / Mahallesi sakinlerinden teba-i Devlet-i Âli’yyeden rum 

milleti Cunda Adası Yanni veledi Sade veledi Antoni nam kimesne / kaza-i mezkur 

muhakeme-i şer’iyyesinde mahfuz odada ma’kud-u meclis-i şer’i yeni mahal 

mezkure sakinlerinden / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül esami ta’rifleriyle mağrufe 

olan (okunamadı) veledi / Nikola nam mezkure mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp (okunamadı) / Cunda adasında vaki (okunamadı) katibi tarafından 

(okunamadı) Cemil ile Mehmed / (okunamadı) milleti zeytinlik ile (okunamadı) / ile 

Mehmed bir kıta millet arasında olan (okunamadı) tarafından vekaletname-i mutlaka-

i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 19 Muharrem 319 ve 20 Mart 317  

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonyedi 

117 

 

Hazirun-ı atiyy’ül mahalinde ketb ve tahrir olunan canib-i şer’i atdi garradan binaen 

Aydın Vilayeti / Celilesi dahilinde Foçateyn Kazaının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Cam’i-Kebir Mahallesinde va’ki (okunamadı) / mütevaffa Mehmed 

Ağanın varsileri (okunamadı) verilib akdi meclis-i şer’i eyledikte zat-ı zeyil 

muharrer’ül-esami / (okunamadı) ta’rifleriyle mağrufe olan mütevaffa Mehmed Emin 

Efendi (okunamadı) kızı Fatma Zehra Hanım / ile mütevaffa mezkurun (okunamadı) 

/ Şerife Hanım (okunamadı) / her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) 

mütevakıf olduğu umurun küllisine Hasan Bey tarafından / vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenabği edaya 

taahhüt itmeyün / vekaletleri tasdik ve ifadesi imza şuhud ittirildi 

 

Fi 19 Muharrem 319 ve 20 Şubat 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Vekil 

 Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzonsekizinci 

118 

 

Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Ayarini Mahallesi 

sakinlerinden teba-i Devlet-i Âli’yyeden / rum milletinden Eleni (okunamadı) kaza-i 

mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-u / meclis-i şer’i münirde yeni Foça-i mezkur 

sakinlerinden dava vekaletiyle meşgul İbrahim Niyazi efendi ile / el Hacc Reşat 

Efendi mazharında her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i mezkur 

ahalisinden / (okunamadı) aleyhlerine ikame olunacak bağ han ve değirmen / 

(okunamadı) halasından ve aleyhlerine vuku’ bulunmuş bulacak bil cümle davasına 

aid olacağı / muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ticaret ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve temyizen / muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ve 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü / dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya velhasıl 

mütavekıf / olduğu umurun küllisine mümaileyh Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin / eyledim 

dedikte oldahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-

yenabği edaya taahhüt itmeyün / vekaletleri ketb ve imza olundu 

 

Fi 9 Zilkade 319 ve 14 Mayıs 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzondokuzuncu 

119 

 

(okunamadı) Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının / nefsi Foça-i 

Atik Nahiyesi mahallatından Bad ı Asiyab Mahallesinde vaki’ Tozcuzade müteveffa 

Mustafa Efendi (okunamadı) / nezline varulub akdi meclis-i şer’i idildikte meclis-i 

ma’kud-u mezkur zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami / ta’rifleriyle mağrufe olan 

müteveffa Mustafa Efendi ile Haşim Ağa bin Mehmed kerimeleri Ayşe Şukufe 

Hatun ile / yine Tozcuzade müteveffa Ahmed Emin Efendi gıyabında (okunamadı) 

Fatma Hanım ile mütevaffa Mehmed Emin Efendi (okunamadı) / meclis-i ma’kud-u 

mezkur mütevaffa Mustafa Efendi Bey (okunamadı) / Mustafa Efendi mazharında 

her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb (okunamadı) mütevakıf olduğu umurun 

küllisine Hasan Bey ile / Mustafa ile Hasan Ağa tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim / dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün / vekaletleri tasdik ve tarafıma imza tahrir ittirildi 

 

Fi 14 Mart 319 ve 19 Kanun-ı Sani 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Vekil 

 Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzyirminci 

120 

 

Hazirun-ı atiyy’ül mahalinde ketb ve tahrir (okunamadı) Aydın Vilayeti Celilesi 

dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi / Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Bad ı 

Asiyab Mahallesinde vaki’ Tozcuzade mütevaffa Mustafa Efendi Bey ve kerimesi / 

nezline varulub akdi meclis-i şer’i idildikte meclis-i ma’kud-ı mezkur zat-ı zeyil 

vesikada muharrer / ‘ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan mütevaffa –i mezkur 

Mustafa Efendi Kerimesi Ayşe Hanım ile / Mustafa Efendi bin Hasan Ağa nam 

mezkur yine zevci Refik Bey İbrahim bin Mehmed mazharında ikrar-ı tam / ve 

takrir-i kelam idüp (okunamadı) / lel ve aleyhimize vuku’ bulan / bulacak bilcümle 

davasına aid olacağı muhakam-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede / icab idenler ile bidayeten ve istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tahlif ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze ve sükut-u muamelelerine / icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis hakkıyla 

muhakemeye ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / (okunamadı) 

iade-i muhakemeye ve reddi azaya (okunamadı) / ve ahz u kabza (okunamadı) sulh 

ve ibraya ve ahzine dahi tevkiyle (okunamadı) / mütevakıf olduğu umurun küllisine 

velhasıl Refik Bey tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte oldahi bervechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 14 Cemaziye’l-Ahir 319 ve 19 Kanun-ı Sani 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmibirinci 

121 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının Foça-i Cedid Nahiyesi 

ahalisinden Yenideniz Mahallesinde teba-i / Devlet-i Âli’yyeden rum milletinden 

(okunamadı) oğlu Antoni veledi Yanni nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakamesi ma’kud-ı meclis-i şer’iyyesinde / (okunamadı) kıta-i mezkurda sakin 

dava vekaletiyle meşgul (okunamadı) / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb yeni Foça-i 

mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi aleyhinde / ikame idilen 

alacak davasından dolayı müdde-i ve müdde-i aleyh (okunamadı) muhakeme-i şer’i 

ve nizamiyenin hukuk ve ticaret / hükümleriyle bidayeten ve istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa / ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve / te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye sulh ve ibraya ahz u kabza ve mütavekıf olduğu / umurun 

küllisine mümaileh (okunamadı) tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte oldahi bervechi muharrer / 

vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 3 Rebiyy’ül-Ahir 1319 ve 6 Haziran 317 

 

Şuhud  Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmiikinci 

122 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası (okunamadı) / Bey Efendi ile ibni 

İsmail kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’i bidayet 

muhakemesi / azası olduğu halde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / 

idilen davasıyla (okunamadı) Ceride Hanım ibneti Mehmed nam mezkure mürevaffa 

veledi (okunamadı) / hazineden (okunamadı) / hukuk ve ve ticaret davası ve 

nizamiye ittiği halde aleyhine ikame davasıyla tebliğ olunan / muhakeme-i 

şer’iyyesinden (okunamadı) / bilcümle muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin müdde-i ve 

müdde-i aleyh hükümleriyle bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye / ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil inkilada dahi muhakemeye / mütevakıf olduğu 

umurun küllisine icabesine ve ahizne dahi tevkiyle mütevaffa olmak üzere / 

(okunamadı) Salih Efendi ile Mustafa Efendi ile nafia Ticaret Nezaret Celilesine 

nasb ve kayd kalemi (okunamadı) / tarafından / vekaletname-i sahiha-i şer’i ile vekil 

ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ifadezabt ve tasdik kılındı 

 

Fi 16 Rebiyy’ül Ahir 319 ve 19 Haziran 317 

 

Vekil  Vekil  Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmiüçüncü 

123 

 

Foça-i Atik Nahiyesi Bad ı Asiyab Mahallesi ahalisinden Hacı Hayim Beğ Foçateyn  

Kazası bidayet muhakemesi ma’kud-u / meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile el Hacc Reşat  / mazharında ikrar-ı tam ve 

takrir-i kelam idüp Osman Mehmed aleyhine ikame eylediği tezkireden taksim ve 

(okunamadı) / davasıyla aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle davasıyla 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle icab 

idenler ile bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / 

ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz 

hükmü dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve 

nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf ve mütevakıf olduğu umurun küllisine / İbrahim Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i / menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte oldahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul / ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 22 Rebiyy’ül-Ahir 319 ve 26 Haziran 317 

 

Müvekkil  Vekil  Katib  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmidördüncü 

124 

 

Foçateyn Kazasına muzaf Kozan Kariyesi ahalisinden Rum milletinden (okunamadı) 

Adnan kerimesi / veledi Nikola nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesi 

ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda / sakin İbrahim Niyazi ile el Hacc Reşat 

mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp / kıta-i mezkur (okunamadı) Mustafa 

Efendi tarafından aleyhinde tebliğ (okunamadı) / kabulunde olduğundan ve canib-i 

şer’iyye aid (okunamadı) eylediği davanın / mümaileh muhakeme-i şer’iyye ve 

nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i / şuhuddur  

tahlif ve ithilafa ve muhasemeye ve ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve 

ta’yin ve azline / ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf mütevakıf olduğu umurun 

küllisine mümaileh İbrahim / Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i / lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 24 Rebiyy’ül-Ahir 319 ve 27 Haziran 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmibeşinci 

125 

 

(yazının silinmiş olması sebebiyle okunamadı) / vuku’ bulan bulacak bilcümle 

davasına aid muhakeme-i şer’i nizamiyenin bidayeten ve istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa / ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza / nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve isti’da-i livaya 

takdimiyle / vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve ahz u kabza sulh ve ibraya / olduğu 

umurun küllisine mümaileyh Hacı Vekil tarafından vekalet-i mutlaka-i sahiha-i şer’i 

ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer 

vekalet-i mezkur kabul ve / hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 28 Rebiyy’ül-Ahir 319 ve 30 Temmuz 317 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil  Katib-i muhakame-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmialtıncı 

126 

 

Foçateyn Kzasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi (okunamadı) sakinlerinden zat-ı zeyil 

muharrer’ül-esami / (okunamadı) / kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-u 

meclis-i şer’i yine kıta-i mezkurda sakin Bekir oğlu Edhemin / (okunamadı) ile 

muhakeme-i şer’i nizamiyenin hukuk / ve ticaret hükümleriyle bidayeten ve istinafen 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze / ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve te’ellüf sulh ve ibraya ahzu kabza 

(okunamadı) mütevakıf olduğu / umurun küllisine (okunamadı) tarafından vekalet-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i / menab nasb ve ta’yin eyledimd edikte 

oldahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-

yenbaği edaya tahhüt eyledim itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 29 Rebiyy’ül-Ahir 319 ve 1 Ağustos 317 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil  Katib-i muhakame-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmiyedinci 

127 

 

Hazirun-ı atiyyü’l mahalinde binayen (okunamadı) / Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i 

Atik Nahiyesi (okunamadı) / nam kimesneler meclis-i ma’kud-ı mezkurede meskun 

Ayşe Hanım (okunamadı) mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i / kelam idüb kıta-i 

mezkur ahalisinden (okunamadı) / icab idenler ile bidayeten ve istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i / davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa ve muahsemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze ve sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve ahz u kabz sulh ve ibraya 

(okunamadı) velhasıl mütavakıf olduğu umurun küllisine mümaileyh / Mehmed Ağa 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte / ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün zabt imza ve tasdik ittirildi 

 

Fi 3 Cemaziye’l-Ahir 317 ve 4 Ağustos 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil 

 Vekil  Katib-i muhakeme-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmisekizinci 

128 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Cam’i-kebir mahallesi sakinlerinden / zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan (okunamadı) / Yusuf mazharında ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve 

def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa istinafen / ve temyizen mütevakıf 

olduğu umurun külisine kaza-i mezkura tabi Kovalan Kariyesi ahalisinden / İbrahim 

Niyazi Efendi ile Hasan oğlu Mehmed / (okunamadı) kabulüne mütevakıf tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte vekaleti tasdik kılındı 

 

Fi 12 Cemaziye’l-Ahir 319 ve 13 Ağustos 317 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil  Katib-i muhakame-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzyirmidokuzuncu 

129  

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesinde 

sakin / (okunamadı) teba-i Devlet-i Âli’yyeden (okunamadı) veledi (okunamadı) / 

nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’i yine kıta-i 

mezkurda sakin dava vekaletiyle / meşgul Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan 

Efendi ile karşı divandan veledi (okunamadı) kıta-i mezkur ahalisinden / ve teba-i 

Devlet-i museviyeden dava vekillerinden Minos Efendi veledi (okunamadı) 

mazharında ikrar- tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / Nikola oğlu Yanni 

aleyhlerine ikame idildiği alacak davasıyla / sakinler aleyhinde vuku’ bulan bulacak 

bilcümle davasına aid olduğu muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve 

ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten ve istinafen ve 

temyizen ikame-i / (okunamadı) / şahs-ı salis haklarıyla muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u / 

muamelelerine icra ve nekri hacze (okunamadı) / vaz-ı imzaya vekil mümaileyh 

Niyazi / Efendileri sulh ve ibraya ahz u kabza (okunamadı) / tarafından bervechi 

muharrer vekaletname-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi / muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya tahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 22 Eylül 317 ve 23 Cemaziye’l-Ahir 319  

 

Müvekkil  Vekil  Vekil  Vekil  Vekil 

 Katib 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzuncu 

130 

 

(okunamadı) ketb ve tahrir (okunamadı) irsal kılınan Aydın / Vilayeti dahilinde 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi  Bad ı Asiyab Mahallesinde sakin sır 

katibi / Mustafa Hayri Efendi ile (okunamadı) nezline varulub akdi meclis-i şer’i 

idildikte / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan 

mümaileyh Mustafa Hayrı Efendi zevcesi / Hesna Hanım binti Hacı İbrahim ile Hacı 

Musa meclis-i ma’kud-ı mezkur Foça-i Atih Nahiyesi merkum dava / vekillerinden 

İbrahim Niyazi Efendi ile el Hacc Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam 

idüb / nefsi Foça-i mezkur  ahalisinden (okunamadı) Hacı İbrahim Ağanın 

vekaletiyle / meşgul (okunamadı) menkulüyle arazi ve emlakındna (okunamadı) 

şer’iyyenin tefrik ve ifraz ve ta’kim içün / bu babda icab idenler ile muhakeme-i şer’i 

ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten / ve 

istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye / ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

tarafımızdan / isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye 

(okunamadı) / mütavekıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh İbrahim Niyazi 

Efendi tarafından vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik ve tarafıma 

imza tahrir ittirildi 

 

Fi 26 Cemaziye’l-Ahir 319 ve 2 Eylül 317 

 

Şuhud  Vekil  Müvekkil  Katib-i muhakeme-i şer’i 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzbirinci 

131 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından (okunamadı) zat-ı zeyil 

vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle / mağrufe olan (okunamadı) bidayet 

muhakemesi mahfuz odada / ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden Hüseyin Sami Efendi ile Mehmed Turan Efendi / ile Mustafa Fehmi 

Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / intikal iden 

(okunamadı) sır katibi Hüseyin Efendi tarafından (okunamadı) / lel ve aleyhimize 

vuku’ bulan bulacak bilcümle davasına aid olacağı / muhakeme-i şer’i nizamiyenin 

hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve 

müdde-i aleyh şahs-ı salis / haklarıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa / ve 

muhasebeye ve ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve 

hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / ista’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda / inkilada dahi 

muhakemeye ve’l-hasıl (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya / mütevakıf 

olduğu umurun küllisine müma’i-leyh Mustafa Fehmi Efendi / tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte oldahi / bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 4 Cemaziye’l-Ahir 319 ve 4 Ağustos 317 

 

Vekil  Vekil  Müvekkil  Katib-i muhakeme-i şer’i 

 

  

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzikinci 

132 

 

Foçateyn Kazası Foça-i Cedid Nahiyesinde (okunamadı) mahallesi ahalisinden / 

veledi (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı 

meclis-i şer’i kıta-i mezkurda / sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi Efendi ile el 

Hacc mahzarından ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb / (okunamadı) bulunan 

mahalindeki arazisi kıta-i mezkurda / (okunamadı) tarafından (okunamadı) /  davada 

müdde-i ve müdde-i aleyh muhakeme nizamiyenin / hukuk ve ceza hükümleriyle 

bidayeten muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve sükut-u muamelelerine icra ve nekri / hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis / zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) / mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-

ileyh İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekalet-name-i mutlaka-i sahiha-i / şer’i ile 

vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte oldahi bervechi muharrer 

vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün 

vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 5 Cemaziye’l-Ahir 1319 ve 10 Eylül 317 

 

Müvekkil  Vekil  Katib-i muhakeme-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzüçüncü 

133 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

mahallatından Aydınağa / mahallesinde sakin teba-i Devlet-i Âli’yyeden rum 

milletinden (okunamadı) kaza-i mezkur / bidayet muhakemesinde mahfuz odada 

ma’kud-ı meclis-i şer’iyyede kıta-i mezkurda sakin dava vekili İbrahim Niyazi 

Efendi / ile el Hacc Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb (okunamadı) 

/ (okunamadı) aleyhine ikame eylediği davanın muhakame-i şer’i / ve nizamiyenin 

hukuk ve ticaret müdde-i ve müdde-i aleyh hükümleriyle muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri / hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve’lhasıl mütevakıf olduğu umurun / küllisine mümaileyh 

Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i 

menab nasb ve ta’yin eyledim / dedikte oldahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur 

kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya tahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / 

kılındı 

 

Fi 17 Cemazi’yel-Ahir 319 ve 17 Eylül 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i muhakeme-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzdördüncü 

134 

 

(okunamadı) Karlu Kariyesi Denizkenarı Mahallesi ahalisinden Foça-i Atik 

Nahiyesinde / teba-i Devlet-i Âli’yyeden rum milletinden (okunamadı) nam kimesne 

kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde ma’kud-u meclis-i şer’i / yine Foça-i 

Cedid’de Gavur (okunamadı) mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Foçateyn 

Kazası Foça-i Cedid / Nahiyesinde İzmir Caddesi mahallesi ahalisinden rum 

milletinden (okunamadı) / matlub tahsil (okunamadı) muhakame-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk ve ticaret / hükümlerine bidayeten ve istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif / ve 

ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

ve hacze sükut-u muamelelerine ceza ve nekri / hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf sulh ve ibraya ve ahz u kabz / (okunamadı) 

ahzine dahi tevkıyle mütevaffa ve’l-hasıl / mezkurun mütevakıf olduğu umurun 

küllisine müma-i’leyh Reşat Efendi tarafından vekalet name-i / mutlaka-i sahiha-i 

şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / oldahi bervechi 

muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt 

itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı 

 

Fi 18 Cemaziye’l Ahir 1319 ve 18 Eylül 317 

 

Müvekkil  Vekil  Katib-i şerî  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzbeşinci 

135 

Foçateyn Kazası Foça-i Atik Nahiyesi Kocadeniz mahallesi ahalisinden teba-i 

Devlet-i Âli’yyeden rum / milletinden (okunamadı) kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesinde ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin / dava vekillerinden 

Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp Foça’da / sakin (yazının silik olması sebebiyle okunamadı) / bidayeten ve 

istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve mıhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur / tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ve ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u / muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis / 

zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye 

(okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya / (okunamadı) mütevakıf olduğu 

umurun / küllisine müma-ileyh Hasan Reşat Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yen / baği 

edaya taahhüt itmeyün tarafıma imza ve tahrir vekaletleri tasdik klındı 

 

Fi 23 Cemaziy’el Ahir 319 ve 23 Eylül 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzotuzaltıncı 

136 

 

(okunamadı) irsal olunan Aydın Vilayeti / Celilesi dahilinde Foçateyn Kazası nefsi 

Foça-i Atik Nahiyesi Bad ı Asiyab mahallesinde vak’î (okunamadı) / ikamet iden 

Bey nezline varulub akdi meclis-i şer’i eyledikte meclis-i ma’kud-ı mezkur zat-ı 

zeyil / vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan Tevfik Bey kerimesi 

Cedide Saliha Hanım binti / Mehmed Arif Efendi ile Ahmed Ağa mazharında ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) vakî / (yazının silik olması sebebiyle 

okunamadı) / aleyhinr ikame olunan bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye ikame-i / şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve sükut-u muamelelerine / 

velhasıl mütevakıf olduğu umurun küllisine mümaileyh Mehmed Arif Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi ebrvechi muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt ittiği ikrar ifadeleri tahrir imza ve şuhud / 

idilir 

 

Fi 24 Receb 319 ve 23 Teşrin-i Evvel 317 

 

Vekil  Müvekkil  Katib-i muhakeme-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sahife-i Yüzotuzyedi 

137 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının Foça-i Cedid Nahiyesinde 

Eskikapı mahallesi / sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami sakin 

ta’rifleriyle mağrufe olan teba-i Devlet-i / Âli’yyeden rum mlilleti tebasından Adrani 

(!) binti Kiryoki nam merkur kaza-i mezkur bidayet / muhakemesi ma’kud-ı meclis-i 

şer’i ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Foça-i Cedid Nahiyesinde (okunamadı) / 

mütevaffa (okunamadı) olduğu halde (okunamadı) / mekum aleyhinde ikame idildiği 

/ davanın bidayeten istanafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve 

def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif / ve ithilafa mümeyyiz dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze / ve tarafımızdan 

iati’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve hadari olacak alâmına / 

icrasına ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi mıhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla 

muhakemeye ve mütevakıf / olduğu umurun küllisine ve merkum dava vekillerinden 

Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan Efendi / tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte vekaletleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 2 Şaban 319 ve 31 Teşrin-i Evvel 317 

 

Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sahife-i Yüzotuzsekizinci 

138 

 

Foça-i Atik Nahiyesinin Cam’i-kebir mahallesi sakini zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe / Fatma Hatun binti Kadri Ağa ile Hacı 

Mehmed Reşat Ağa kaza-i mezkur bidayet muhakemesi / ma’kud-ı meclis-i şer’i 

Foça-i mezkurda sakin dava vekillerinden Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan 

Efendi mazharında / her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Kadri Ağa tarafından 

aleyhimize ikame idilen arsa ve (okunamadı) / davasına lel ve aleyhimize vuku’ 

bulan bulacak ve bilcümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i / ve nizamiyenin 

hukuk ve ticaret ve ceza hükümlerine meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve 

temyizen muhakme / mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i / mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan / 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) / ve şahs-ı 

salis hakkıyla muhakemeye haleti şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye 

ve tahrika ve tef’ime / mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh Hasan Reşat 

Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i / şer’i ile vekil ve naib-i menab 

nasb ve ta’yin eyledim dedikte oldahi bervechi muharrer / vekalet-i mezkur kabul ve 

hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 9 Şaban 319 ve 7 Teşrin-i Sani 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib  

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzotuzdokuzuncu 

139 

 

Foçateyn Kazasının nefsi foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Cam’i-kebir mahallesi 

ahalisinden Kadri Ağa / kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde ma’kud-ı meclis-i 

şer’i kıta-i mezkurda sakin dava vekillerinden / İbrahim Niyazi Efendi ile el Hacc 

Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i mezkur sakinlerinden / 

Fatma Hatun aleyhine ikame idildiği (okunamadı) / muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin 

hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle / meclis-i idarede bidayeten ve istinafen ve 

temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-ı / muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf / ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ve’l-hasıl mütavekıf 

/ olduğu umurun küllisine müma-ileyh Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i / mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 12 Şaban 319 ve 11 Teşrin-i Sani 317  

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sahife-i Yüzkırkıncı 

140 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesinde sakin teba-i Devlet-i Âli’yyeden 

rum milletinden (okunamadı) / (okunamadı) nam kimesne kaza-i mezkur bidayet 

muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin / Hasan Reşat Efendi ile 

Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp lel ve 

aleyhimize vuku’ bulan bulacak ve bilcümle / davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i 

ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede bidayeten ve 

istinafen ve temyizen muhakeme / mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i 

şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza / 

nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya / tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis 

zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye 

(okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi / azaya (okunamadı) / mütevakıf olduğu 

umurun küllisine müma-i leyh Hasan Reşat Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab / nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi Şaban 319 ve 19 Teşrin-i Sani 317 

 

Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırkbirinci 

141 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid Nahiyesi 

ahalisinden rum milletinden Cunda adası / (okunamadı) veledi Kosta nam kimesne 

kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin 

dava vekillerinden / Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan mazharında ikrar-ı tam 

ve takrir-i kelam idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle davasına / aid 

olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede icab idenler ile / bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa / ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve 

sükut-u muamelelerine icra ve nekri hacze / ve tarafımızdan isti’da-i livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) / ve şahs-ı salis hakkıyla 

muhakemeye ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) iade-

i muhakemeye / ve reddi azaya ve mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-i leyh 

Hasan Reşat Efendi tarafından vekalet / name-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / oldahi bervechi muharrer vekalet-i 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya tahhüt itmeyün vekaletleri / 

tasdik kılındı 

 

Fi 8 Ramazan 319 ve 6 Kanun-ı Evvel 317 

 

Müvekkil  Vekil   Katib-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırkikinci 

142 

 

Hazirun-ı Atiyy’ül mahalinde tahrir (okunamadı) Aydın Vilayeti / Celilesi dahilinde 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Bad ı Asiyab mahallesi Zabıt katibi / 

Mustafa Hayri Efendi (okunamadı) ikame eylediği nezline varulup akdi meclis-i şer’i 

eyledikte meclis-i ma’kud-ı mezkurda / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami 

ta’rifleriyle mağrufe olan müma-ileyh Mustafa Efendi (okunamadı) / Hesna Hanım 

ibneti Hacı İbrahim (okunamadı) kaza-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim 

Niyazi / Efendi ile el Hacc Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

(okunamadı) / icab idenler ile muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve 

ceza hükümleriyle bidayeten / ve istanefen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa / ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze / ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye / ve 

şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı)  / ve’lhasıl mütevakıf / olduğu 

umurun küllisine müma-i leyh Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün / vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 23 Ramazan 319 ve 21 Kanun-ı Evvel 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırküçüncü 

143 

 

irsal olunan Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik 

Nahiyesinin Bad ı Asiyab / mahallesi vakî Zabt Katibi Mustafa Hayri Efendinin 

nezline varulub akdi meclis-i şer’i idildikte / zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami 

ta’rifleriyle mağrufe olan müma-ileyh Mustafa Efendi zevcesi / Hesna Hanım ibneti 

Hacı İbrahim Efendi nam mezkur meclis-i ma’kud-ı merkezde dava vekillerinden 

İbrahim Niyazi / Efendi ile el Hacc Reşat Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i 

kelam idüp Foça Nahiyesi ahalisinden (okunamadı) / icab idenler ile muhakeme-i 

şer’i ve nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve ceza hükümleriyle bidayeten ve istinafen 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-u muamelelerine icra / ve nekri hacze ve tarafımızdan 

isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada / dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) / 

mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-i leyh İbrahim Niyazi Efendi tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi vekalet-i mezkur imzaya taahhüt / itmeyün tarafıma imza ve 

tasdik  olunur 

 

Fi 26 Ramazan 319 ve 24 Kanun-ı Sani 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırdördüncü 

144 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

Kocadeniz mahallesi ahalisinden rum / milletinden (okunamadı) / ma’kud-ı meclis-i 

şer’i de her birer ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp Foça-i Atik Nahiyesinde merkum 

Hafız Ali Efendi aleyhine ikame / idildiği alacak davasıyla sa’ireleri aleyhine vuku’ 

bulan bulacak bilcümle muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin / hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten ve istinafen ve temyizen ve 

iaden / muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif 

ve ithilafa ve muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü / dahil ceza nasb ve ta’yin ve 

azline ve hacze ve sükut-ı muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya / takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada 

dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye / (okunamadı) iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya ve sulh ve ibraya ve ahz u kabza / mütevakıf olduğu 

umurun küllisine müma-ileyh Reşat Efendi tarafından / vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer / vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği 

edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 10 Ramazan 319 ve 7 Kanun-ı Sani 317  

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırkbeşinci 

145 

 

ve’lhasıl Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde (okunamadı) kazasına tabi Foça kariyesi / 

ahalisinden olup Foçada sakin Topçuoğlu Bekir ile Hasan nam kimesne kaza-i 

mezkur bidayet / muhakemesinde ma’kud-ı meclis-i şer’iyyede kıta-i mezkurda sakin 

Mustafa Efendi ile Hasan / mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

(okunamadı) / ile bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif / ve ithalafa ve muhasebeye ve 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-u 

keşidesine ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya ve tebliğ ve 

te’ellüf ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ve şahs-ı salis zuhurunda / inkilada dahi 

muhakemeye mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh Mustafa Efendi 

tarafından vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi / muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik / kılındı  

 

Fi 23 Ramazan 319 ve 17 Kanun-ı Sani 317 

 

Şuhud  Müvekki  Vekil  Katib-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırkaltıncı 

146 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının Kocadeniz mahallesi 

sakinlerinden zat-ı zeyil / vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan teba-

i Devlet-i Âli’yyenin rum milletinden / Sarkis ve Dimitri (okunamadı) / Kazası 

muhakeme-i şer’iyyenin ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin dava 

vekillerinden Hasan Reşat / Efendi ile Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam 

ve takrir-i kelam idüp / (okunamadı) aleyhlerine vuku’ bulan bulacak / bilcümle 

davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle 

meclis-i idarede / icab idenler ile bidayeten istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-ı 

muamelelerine / icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis / zuhurunda inkilada dahi muhakemeye ve 

şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye ve’lhasıl mütevakıf olduğu umurun / küllisine 

müma-ileyh Hasan Reşat Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile 

vekil / ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer 

kabul ve hidmet-i / lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik 

kılındı 

 

Fi 25 Zi’lkade 319 ve 25 Şubat 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Vekil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırkyedinci 

147 

 

Foça-i Atik Nahiyesinin Kocadeniz mahallesinde sakin teba-i Devlet-i Âli’yyeden 

(okunamadı) / veledi Yorgaki nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesinde 

ma’kud-ı meclis-i şer’i kıta-i mezkurda sakin dava / vekillerinden Hasan Reşat 

Efendi ile Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp kıta-i 

mezkur / sakinlerinden (okunamadı) aleyhlerine / vuku’ bulan bulacak bilcünle 

davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza / 

hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile bidayeten istinafen ve temyizen 

muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i davaya / ikame-i şuhuddur tahlif ve 

ithilafa ve muhasemeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline 

/ ve hacze ve sükut-ı muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i 

livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ / ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada 

dahi muhameye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye (okunamadı) / iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya ve mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh 

Hasan Reşat Efendi / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi / muharrer vekaleti 

mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 25 Zi’lkade 319 ve 25 Şubat 317 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzkırksekizinci 

148 

 

garra şer’iyye binaen hazirun-ı atiyy’ül mahalinde ketb ve tahrir canib-i şer’i den 

ketb ve tahrirden mütevaffa irsal olunduğu / Foçateyn Kazasının  nefsi Foça-i Atik 

Nahiyesi mahallatından Cam’ikebir mahallesi zat-ı Mehmed Reşat Efendinin nezline 

varulub / meclis-i şer’i idildikte meclis-i ma’kud-ı mezkuriyede zat-ı zeyil vesikada 

muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan / müma-ileyh Mehmed Efendi 

zevcesiyle metrukesi Refika binti Hafız Mustafa meclis-i ma’kud-ı mezkuriyede 

müma-ileyh Mehmed Reşat / bin Mehmed mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam  

idüp lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle davasına aid olacağı 

muhakeme-i / şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza hükümleriyle meclis-i 

idarede icab idenler ile bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme / mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasemeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb / ve ta’tin ve azline ve hacze sükut-ı 

muamelelerine ceza ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya / tebliğ ve te’ellüf ahz u kabz ve sulh ve ibraya / şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye ve şahs-ı salis hakkıyla muhakemeye / iade-i 

muhakemeye ve reddi azaya mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh zevci 

Mehmed Efendi tafaından / vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i 

menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i / mezkur 

kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya tahhüt itmeyün vekaletleri tasdik 

kılındı  

 

Fi 5 Zi’lhicce 319 ve 3 Mart 317 

 

Müvekkil  Müvekkil  Vekil  Vekil-i naib 

 

 

 

 

 



 

Sahife-i Yüzkırkdokuzuncu 

149 

 

Aydın Vilayeti Celilesi dahilinde Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi 

Kocadeniz mahallesi ahalisinden teba-i  / Devlet-i Âli’yyenin rum milletinden Yorgi 

nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’i / kıta-i 

mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan 

Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i / kelam kıta-i mezkurda sakin (okunamadı) 

tarafından aleylerine ikame idilen malum davasıyla / lel ve aleyhimize vuku’ bulan 

bulacak bilcümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i nizamiyenin hukuk ve 

ticaret / ve ceza hükümleriyle meclis-i idarede icab idenler ile müdde-i ve müdde-i 

aleyh şahs-ı salis hakkıyla bidayeten ve istanefen ve temyizen / muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasemeye 

ru’yet-i mümeyyiz / hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-u 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya / takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi muhakemeye 

(okunamadı) / iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve alamın / icrasına ve’lhasıl 

mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh Hasan Reşat Efendi tarafından 

vekaletname-i / mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer kabul / ve hidmet-i lazımesi kema-

yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik ve tarafıma imza / ve tahrirleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 17 Zi’lhicce 319 ve 14 Mart 317  

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzellinci 

150 

 

Ve’lhasıl Sakız Ceridesinde Varandede Kariyesi ahalisinden (okunamadı) Aydın 

Vilayeti Celilesi dahilinde / Foçateyn Kazasına muzaf Foça-i Cedid Nahiyesinde 

vakî teba-i Devlet-i Âli’yyeden rum milletinden Nikola veledi / Yorgi (okunamadı) 

nam kimesne kaza-i mezkur bidayet muhakemesi mahfuz odada ma’kud-ı meclis-i 

şer’i de her birer ikrar-ı / tam ve takrir-i kelam idüp (yazının silik olması sebebiyle 

okunamadı) / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i 

menab nasb / ve ta’yin eyledim dedikte vekaleti tasdik ve tarafıma imza şuhud idilir 

 

Fi 25 Muharrem 1320 ve 20 Nisan 318 

 

Müvekkil  Müvekkil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzellibirinci 

151 

 

Ve’lhasıl Aydın Sancağının nefsi (okunamadı) Yarbaşı mahallesi ahalisinden olub / 

eyvam vilayeti mezkurun Foçateyn Kazasında hakim (okunamadı) teba-i Devlet-i 

Âli’yyenin rum / milletinden Adnan veledi Nikola nam kimesne kaza-i mezkur 

bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i şer’i / ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp 

Aydın Nahiyesi (okunamadı) mahallesinde sakin (okunamadı) / olan zevcem 

(fotokopinin silik olması sebebiyle okunamamıştır) mütevakıf olduğu umurun 

küllisine / nam kimesnenin kabulüne mevkuf tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ifadesi tahrir 

ve tasdik kılındı 

 

22 Rebiyy’ül-Ahir 1320 ve 15 Haziran 318 

 

Şuhud  Şuhud  Müvekkil  Müvekkil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzelliikinci 

152 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-iAtik Nahiyesi Kocadeniz mahallesi ahalisinden teba-

i Devlet-i Âli’yyenin rum milletinden Simi / Marti veledi nam kimesnekaza-i mezkur 

(okunamadı) / meclis-i şer’i atdi kaza-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul 

İbrahim Niyazi Efendi ile el Hacc / Reşat mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam 

idüp kıta-i mezkurdan (okunamadı) aleyhlerine ikame olacağı davasıyla / lel ve 

aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve 

nizamiyenin hukuk / ve ticaret ve ceza hükümleriyle müdde-i ve müdde-i aleyh ve 

şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa / ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhudur tahlif ve ithilafa ve muhasemeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-ı 

muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle / vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya ve şahs-ı 

salis zuhurunda / inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) mütevakıf olduğu umurun 

küllisine / müme-ileyh İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i 

sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin / eyledim dedikte ol dahi 

bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya 

/ taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzelliüçüncü 

153 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesinin Ayarini mahallesi sakinlerinden 

teba-i Devlet-i Âli’nin rum milletinden / zat-ı Adnan veledi (okunamadı) ta’rifleriyle 

mağrufe olan (okunamadı) / kaza-i mezkur (okunamadı) meclis-i şer’i kaza-i 

mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim Niyazi / Efendi ile el Hacc Reşat 

mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) aleyhine ikame idilen / 

eşya davasıyla merkum ile bidayeten ve istanefen ve temyizen muhakeme mürafaa 

ve muhasemeye ikame-i şuhuddur / tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i 

mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze sükut-ı muamelelerine 

icra / ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve 

te’ellüf (okunamadı) / icrasına ve mütevakıf olduğu umurun küllisine müme-ileyh 

İbrahim Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve 

naib-i menab nsb ve ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i 

mezkur / kabul ve hidmet-i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri 

tasdik kılındı 

 

Fi 27 Rebiy’ül-Ahir 320 ve 22 Haziran 318 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil   Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzellidördüncü 

154 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Bad ı Asiyab mahallesinde sakin 

(okunamadı) Efendi ile Hafız / Hüsnü Efendi kaza-i mezkur (okunamadı) akd olunan 

meclis-i şer’i Foça-i mezkurda / sakin dava vekillerinden Hasan Reşat Efendi ile 

Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp / Foça-i Cedid 

Nahiyesinde Yanun aleyhine ikame olunan (okunamadı) / bidayet muhakemesi 

üzerine merkum (okunamadı) / lel ve aleyhimize vuku’ bulan bulacak bilcümle / 

davasına aid olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve ceza 

hükümleriyle meclis-i idarede muhakame-i şer’i ye / icab idenler ile müdde-i ve 

müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme 

mürafaa / ve muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve 

muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze 

ve sükut-ı muamelelerine icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya 

takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf (okunamadı) / ve şahs-ı salis zuhurunda 

inkilada dahi muhakemeye (okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya 

mütevakıf / olduğu umurun küllisine müma-ileyh Hasan Reşat tarafından 

vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin 

eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i / 

lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 4 Rebiyy’ül-Ahir 1320 ve 21 Haziran 318 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i  

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzellibeşinci 

155 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Bad ı Asiyab mahallesi 

ahalisinden kıta-i mezkur (okunamadı) / canib-i şer’i garradan (okunamadı) Hafız 

Mustafa Efendi ile İsmail kaza-i mezkur / hükümeti (okunamadı) akd olunan meclis-i 

şer’i kıta-i mezkurda sakin dava vekaletiyle meşgul / Hasan Reşat Efendi ile 

Mehmed Turan Efendi mazharında ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüp (okunamadı) / 

tarafından icab idenler ile aleyhine ikame olacağı davanın (okunamadı) aleyhine 

ikame idileceği davanın müdde-i ve müdde-i aleyh / şahs-ı salis haklarıyla 

muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ceza hükümleriyle muhakeme Devlet-i 

Âli’nin / (okunamadı) bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve 

muhasemeye ve def’i davaya ikame-i şuhuddur / tahlif ve ithilafa ve muhasebeye 

ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-ı 

muamelelerine / icra ve nekri hacze ve tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı 

imzaya tebliğ ve te’ellüf ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada / dahi muhakemeye 

(okunamadı) iade-i muhakemeye ve reddi azaya / ahz u kabz mütevakıf olduğu 

umurun küllisine ifaya müma-i leyh Hasan Reşat Efendi tarafından / vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte / 

Hasan Reşat Efendi dahi bervechi muharrer vekalet-i mezkur hidmet-i lazımesi 

kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün / vekaletleri tasdik ve tarafıma imza tahrir idilir 

 

Fi 7 Rebiyy’ül-Ahir 1320 ve 29 Haziran 318 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib-i şer’i 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzellialtıncı 

156 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Cedid Nahiyesi mahallatından İzmir caddesi / 

mahallesi sakinlerinden zat-ı zeyil vesikada muharrer’ül-esami / ta’rifleriyle mağrufe 

olan teba-i Devlet-i Âli’nin rum milletinden (okunamadı) / akd olunan meclis-i şer’i 

kıta-i mezkurda sakin dava vekillerinden İbrahim / Niyazi Efendi ile el Hacc Reşat 

mazharında kıta-i mezkur ahalisinden rum milletinden / (okunamadı) tarafından 

aleyhimize ikame idilen davanın ve ceryan / iden muhakeme üzerine sadrolan alâm 

aleyhine ikame idildiği / (okunamadı) davasına icab idenler ile bidayeten ve istinafen 

ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye / ve def’i dvaya ikame-i şuhuddur 

tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü dahil / ceza nasb ve ta’yin 

ve azline ve hacze ve sükut-ı muamelelerine icra ve nekri hacze ve şahs-ı salis 

hakkıyla muhakemeye ve şahs-ı salis zuhurunda inkilada / dahi muhakemeye ve 

tarafımızdan isti’da-i livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve mütevakıf / 

olduğu umurun küllisine müma-ileyh Niyazi Efendi tarafından vekaletname-i 

mutlaka-i sahiha-i şer’i ile / vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim dedikte ol 

dahi bervechi vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-i lazımesi / kema-yenbaği edaya 

taahhüt itmeyün vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 9 Cemaziy’el- Ahir 320 ve 21 Temmuz 318 

 

Müvekkil  Müvekkil  Müvekkil  Vekil 

 Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzelliyedinci 

157 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi Kocadeniz mahallesi sakinlerinden 

zat-ı zeyil / vesikada muharrer’ül-esami ta’rifleriyle mağrufe olan Yorgi zevcesi 

(okunamadı) binti nam / kimesne kaza-i mezkur akd olunan muhakeme-i şer’i ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam / idüp (okunamadı) / mütevakıf olduğu umurun küllisine 

(fotokopi sebebiyle okunamadı) / tarafından vekaletname-i mutlaka-i sahiha-i şer’i 

ile vekil ve naib-i menab nasb ve ta’yin eyledim / dedikte vekaletleri tasdik kılındı 

 

Fi 19 Cemaziy’el-Ahir 320 ve 10 Temmuz 318 

 

Şuhud  Müvekkil  Katib  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sahife-i Yüzellisekizinci 

158 

 

Foçateyn Kazasının nefsi Foça-i Atik Nahiyesi mahallatından Kocadeniz 

mahallesinde vaki teba-i / Devlet-i Âli^nin rum milletinden (okunamadı) nam 

kimesne / kaza-i mezkur bidayet muhakemesi ma’kud-ı meclis-i atdi kıta-i mezkurda 

sakin dava vekillerinden / Hasan Reşat Efendi ile Mehmed Turan mazharında ikrar-ı 

tam ve takrir-i kelam idüp Foça-i Atikden / (okunamadı) aleyhine ikame idileceği 

davasıyla (okunamadı) aleyhimize vuku’ bulan / bulacak bilcümle davasına aid 

olacağı muhakeme-i şer’i ve nizamiyenin hukuk ve ticaret ve / ceza hükümleriyle 

(okunamadı) icab idenler ile müdde-i / ve müdde-i aleyh şahs-ı salis haklarıyla 

bidayeten ve istinafen ve temyizen muhakeme mürafaa ve muhasemeye ve def’i / 

davaya ikame-i şuhuddur tahlif ve ithilafa ve muhasebeye ru’yet-i mümeyyiz hükmü 

dahil / ceza nasb ve ta’yin ve azline ve hacze ve sükut-ı muamelelerine icra ve nekri 

hacze ve tarafımızdan isti’da-i / livaya takdimiyle vaz-ı imzaya tebliğ ve te’ellüf ve 

şahs-ı salis zuhurunda inkilada dahi / muhakemeye (okunamadı) iade-i muhakemeye 

ve reddi azaya / mütevakıf olduğu umurun küllisine müma-ileyh Hasan Reşat Efendi 

tarafından vekaletname-i mutlaka-i / sahiha-i şer’i ile vekil ve naib-i menab nasb ve 

ta’yin eyledim dedikte ol dahi bervechi muharrer / vekalet-i mezkur kabul ve hidmet-

i lazımesi kema-yenbaği edaya taahhüt itmeyün vekaletleri / tasdik kılındı 

 

Fi 4 Cemaziy’el-Ahir 1320 ve 24 Ağustos 318 

 

Şuhud  Müvekkil  Vekil  Katib 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 112 NUMARALI FOÇA ŞERİ’YYE SİCİLİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- BELGEDE GEÇEN ŞAHIS İSİMLERİ 

 

 112 numaralı defterde yer alan Gayrı Müslim ve Türk isimleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1 

LAKAP / İSİM ETNİK DURUMU 

ZAROZA RUM 

YORGAKİ RUM 

TOPÇUOĞLU NİKOLA RUM 

TORBACI YANİN RUM 

DELERKİSYOTO RUM 

ALİ BEY TÜRK 

AYRANCI AHMET TÜRK 

İRONOVA RUM 

ÇOPUR EFENDİ RUM 

MARKUS RUM 

KARA YORGAKİ RUM 

İSTAVRO RUM 

EFRAİM DUHANİ FRANSIZ – MUSEVİ 

ALİBEKİR TÜRK 

AYDIN AĞA TÜRK 

IRONOVA MARİGO RUM 

TABAKÇI NİKOLA RUM 

MARYOGO RUM 

NİKOL HATUN RUM 

YANNİ RUM 



HACI ADNAN TÜRK 

TOPÇUOĞLU HACI OSMAN TÜRK 

FATMA ZEHRA HANIM TÜRK 

EMİN EFENDİ TÜRK 

HAİM BEY TÜRK 

AHMET AĞA TÜRK 

  

FAZLI AĞA TÜRK 

PETRO  RUM 

AYUSTEVAN RUM 

TABUTÇUOĞLU YORGAKİ RUM 

TABUTÇUOĞLU NİKOLA RUM 

TABUTÇUOĞLU STORYA RUM 

HAFIZ EDHEM EFENDİ TÜRK 

HACI ALİ HAYDAR EFENDİ TÜRK 

PAPAYANNA HANIM RUM 

HAVVA HANIM TÜRK 

AYŞE HATUN TÜRK 

ELYOM  MUSEVİ 

HAFIZ EMİN EFENDİ TÜRK 

BİNALİ TÜRK 

HAFIZ AHMET EFENDİ TÜRK 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ TÜRK 

EL-HACI MEHMET TÜRK 

AHMET KATİP EFENDİ TÜRK 



ALİ BEY  TÜRK 

ABİDİN AĞA TÜRK 

CİVAN İNSATA MUSEVİ 

EFRAİM SAHANTİ MUSEVİ 

KALYONCUOĞLU DİMİTRİ RUM 

KİRYOKO RUM 

PAPUÇCUOĞLU YORGAKİ RUM 

MANİKO TOROS DAVİD MUSEVİ 

  

YORGAKİ EFENDİ RUM 

DİMİTRİ RUM 

YUNUS BEY TÜRK 

MAHMUDOĞLU HASAN TÜRK 

STAVRO RUM 

TOPÇU NİKOLA RUM 

MUZAFFEROĞLU CEMAL TÜRK 

AHMET TÜRK 

MAHMUD EFENDİ TÜRK 

HAMİDİYE HATUN TÜRK 

HACI HALİL TÜRK 

HAVVA HATUN TÜRK 

NASUH EFENDİ TÜRK 

İBN-İ MAHMUD TÜRK 

KARABAŞ VELEDİ ARTİN RUM 
 



ANDERYA RUM 

KEMERZADE AHMET EFENDİ TÜRK 

MAHMUD HÜSNÜ EFENDİ TÜRK 

KEMERZADE RIZA EFENDİ TÜRK 

TEVFİK BEYZADE MEHMET  TÜRK 

KİRYOKO VELEDİ YORGİ RUM 

OSMAN AĞA TÜRK 

HACIOĞLU HÜSEYİN TÜRK 

MAHMUT FAZLI EFENDİ TÜRK 

VASİL EFENDİ RUM 

EMİNE HATUN BİNTİ İBRAHİM TÜRK 

MUSTAFA ALİ BİN MUSTAFA TÜRK 

HAFIZ MUSTAFA BİN İSMAİL TÜRK 

MEHMET BİN AHMET TÜRK 

YANNİ VELEDİ İSTAVRO RUM 

ANDERİN VELEDİ NİKOL RUM 

GORKİ VELEDİ STEFAN RUM 
 
 
 
 

Değerlendirdiğimiz defterden tespit edebildiğimiz kadarıyla 78 farklı isim 

okunmuştur. Bu isimlerin 39 tanesi Türk ismi, 34 tanesi Rum ve 5 tanesi ise Musevi 

ismidir. Bu durum ise ; görülen davaların yarısının yabancı tebaaya yarısının ise Türk 

tebaaya ait olduğunu gösterir. Okunan isimlere baktığımızda, bir kısmı lakabıyla birlikte 

verilmiş, bir kısmı ise baba adıyla birlikte verilmiştir.  



Foçanın demografik yapısına ve nüfuz özelliklerine bakarsak; Batı Anadolu kıyı 

yerleşimlerinin çoğunda olduğu gibi XIX. Yüzyılın başlarında Foça nüfusunun da 

çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktaydı. 1835 senesinde Foça aksabasını ziyaret eden 

İngiliz Seyyahı William Hamilton, 1000 hane olarak tahmin ettiği nüfusun 400 hane 

kadarının, yani %40’ının Rum olduğunu yazmıştır56. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında 

Ege Adalarından Batı Anadolu kıyılarına başlayan göçler nüfus yapısını Rumlar lehine 

değişime uğratmıştır. Nitekim, Foça Kazası nüfusu hakkında bilgi veren ilk Aydın 

Vilayeti Salnamesi olan H. 1301 ( 1884) senesi salnamesinde Müslümanların 3642, 

Rumların 7876 ve Musevilerin 212 kişi olduğunu belirtmektedir. Buna göre Rumlar 

Müslümanlara oranla iki mislinden fazla bir çoğunluğa sahiptir57. 

 

2- KAZA, NAHİYE VE MAHALLELER  

 

Osmanlı Devleti’nin mülki taksimatında memleket eyaletlere, eyaletler 

sancaklara, sancaklar kazalara ve kazalar nahiyelere ayrılmıştır. Osmanlı idaresinin en alt 

birimi şehirlerde mahalle, kırsal alanlarda ise köy topluluklarıdır. Bu taksimat içinde en 

üst birim eyalettir. Eyaletin bir alt birimi olan sancaklar, ülke idaresinin temel birimiydi 

ve devlet teşkilatının çekirdeğini oluşturmaktaydı. 

 Foçateyn Kazası, Osmanlı idari teşkilatında Anadolu Eyaletine bağlı, Aydın 

Vilayeti İzmir Sancağına bağlı bir kaza olmuştur.  

Yerleşim merkezlerinden kaza, nahiye ve mahalleleri incelemiş olduğumuz 

belgelerden tespit ederek Tablo 2 de listelenmiştir.  

 

Tablo 2 –  Defterde yer alan kaza, nahiye ve mahalle isimleri 

 
VİLAYET 

ADI 
İLÇE  /  
KAZA 

KARİYE  / 
KASABA MAHALLE BELGE NO 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  

BÜYÜK 
YOL  70,1,96,103 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 2 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  

CAMİ'İ - 
KEBİR  3,12,17,23,25,27,29,30,37,38,41,42,47-48,50,59,63,64,65,81 

                                                
56 Akt. Fikret Adanır, “19.yüzyıl Ortalarında Foça Kasabasında Kazanç ve Vergi”, Geçmişten 
Günümüze Foça Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, Ankara 1997, s 7. 
57 Erkan Serçe, “Aydın Vilayeti Salname ve İstatistiklerinde Foçateyn Kazası”, Foça Üzerine Yazılar, 
İzmir 1998, s 18 



AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  HACİYAN  5  -- 6 -- 21-31-32 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  KOCADENİZ 51,54,68,69,72,84,93,101,104,105,135,144,146,147,149,152,157,158 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  AYARİNİ  8 ---  16--34,61,73,110,113,118,153 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 9 

AYDIN  FOÇATEYN  
ILIPINAR 
KARİYESİ               --- 10 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
CEDİD               --- 11 

AYDIN  FOÇATEYN  
KEZAN 
KARİYESİ               --- 13 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
CEDİD  YENİKÖY  14 

AYDIN  FOÇATEYN  
KEZAN 
KARİYESİ               --- 15 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  KOCAGÖZ   18 -- 22—33 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK SEBUNYON  24 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  

BAD-I 
ASIYAB 26,88,91,99,100,119,120,123,136,142,143,154,155 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK DEĞİRMEN  28,56,76 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 35 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 36 

AYDIN  FOÇATEYN  
KOZBEYLİ 
KARİYESİ               --- 39 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 40 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 43 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK                --- 44 -- 45-46 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA- İ 
CEDİD                --- 49 

AYDIN  FOÇATEYN    CİVAN    53 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
CEDİD ESKİ KEBİR 66 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  CİHAN 74 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
CEDİD İZMİR CAD. 75,156 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK  AYDIN AĞA  77,133 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
ATİK FAZLI AĞA 94 

AYDIN  FOÇATEYN  
FOÇA-İ 
CEDİD ESKİ KAPI 137 

 

 

 

 



112 numaralı F.Ş.S’ne göre Foça’ da nüfus genellikle 3 mahallede 

toplanmıştır. Bunlar Foça-i Atik Nahiyesine bağlı, Cami’i-Kebir, Bad ı Asiyab ve 

Kocadeniz mahalleleridir. Foça-i Atik Nahiyesi 18. yüzyılın sonlarına kadar şimdiki 

“Kaleiçi” denilen yarımadadan ibaretti. Fakat daha sonra 19.yüzyılın başlarından 

itibaren bu yarımadanın dışına çıkmaya başladı. 1846 yılına ait Foça ile ilgili 

Temettüat Defterine göre Eski Foça , Cami-i Kebir, Bad-ı Asiyab ve Cebhane 

mahallelerinden söz edilmektedir. Surların içinde kalan Cami-i Kebir mahallesidir. 

Bu mahallede ki hane sayısı ise 75 dir. Bad-ı Aisyab ta 149, Kocadeniz mahallesinde 

ise 45 hane bulunmaktadır58. 

 

3-DEFTERDE ADI GEÇEN DAVA VEKİLLERİ 

 Çalışmamızda çok sık karşılaştığımız mesleklerin başında , çalışma 

konumuzun mahkeme kayıtları olması nedeniyle doğal olaral “ dava vekilliği” 

gelmektedir. Vekil ; İslam hukukunda avukatın ifade ettiği anlamıda içermektedir59. 

Foça halkının mahkemedeki işlerinin takibi için vekalet vermek suretiyle vekillerini 

görevlendirdiklerini görüyoruz.  

Defterde en çok adı geçen dava vekilleri Tablo 3 te verilmiştir. 

 

Tablo 3- Defterde Adı Geçen Dava Vekilleri 

 

KATİP / VEKİL İSMİ 
ETNİK 

DURUMU BELGE NO 

VEKİL CAMİ BEYİ TÜRK 1 

VEKİL FAZLI AĞA TÜRK 1 

VEKİL KIYNOS DEYO 
ESTABEN RUM 2 

VEKİL ÖMER EFENDİ TÜRK 3 

VEKİL İBRAHİM NİYAZİ 
EFENDİ TÜRK 

4, 
7,10,15,21,23,29,31,33,34,40,41,42,45,47,49,51,56,58,59,63 

VEKİL KORYES EFENDİ RUM 5 

                                                
58 Fikret Adanır, “19.Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Kazanç Ve Vergi”Geçmişten Günümüze 
Foça,Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Pelin Ofst., Ankara 1997, s 7. 
59 Fahrettin Atar, “Avukat”, İslam Ansiklopedisi, c IV ,  T.D.V., Yay., İstanbul 1991, s. 166 



VEKİL FRANİS VELEDİ 
ARTİN RUM 6 

VEKİL HAYİM BEY TÜRK 8 

VEKİL FAZLI AĞA TÜRK 64 

VEKİL AHMET EFENDİ TÜRK 9 

VEKİL HALİD RESANİ 
EFENDİ TÜRK 12 

VEKİL MAHMUD TURAN 
EFENDİ TÜRK 12,25,96,97,108,115,129, 

VEKİL HACI BEKİR FAZLI 
AĞA TÜRK 13 

VEKİL MAHMUD EFENDİ TÜRK 16 

MUHARRİR AHMET EFENDİ TÜRK 17 

VEKİL MAHSUD EFENDİ TÜRK 18 

VEKİL YORGO RUM 22 

VEKİL HASAN REŞAT 
EFENDİ TÜRK 24,107,109,129, 

VEKİL MAHMUD TURAN 
EFENDİ TÜRK   

VEKİL CAMİ BEYİ FAZLI 
AĞA TÜRK 26 

VEKİL AHMET MEHDİ 
EFENDİ TÜRK 27 

VEKİL FAKİZADE İBRAHİM  TÜRK 28 

VEKİL HAFIZ RIFAT EFENDİ TÜRK 28 

ŞER'İ KATİBİ HAFIZ EMİN  TÜRK 29 

VEKİL AHET KATİP EFENDİ TÜRK 30 

VEKİL EL-HACI ERŞED TÜRK 31 

ŞER'İ KATİBİ HAFIZ AHİN TÜRK 32 

VEKİL ADNAN EFENDİ TÜRK 35,61 

VEKİL YORGAKİ EFENDİ RUM 36 



VERGİ SABIKI KATİBİ 
AHMET MUHDES TÜRK 37 

VEKİL ZAHİT EFENDİ İBN-İ 
AHMED TÜRK 38 

VEKİL FRANİS YUANNİ MUSEVİ 39 

VEKİL HAFIZ EDHEM 
EFENDİ TÜRK 43 

VEKİL FAZLI AĞA TÜRK 44 

VEKİL AHMET EFENDİ TÜRK 48 

VEKİL ARTİN RUM 50 

HACI REŞAT TÜRK 51,53,56,58,59,63,65,66,75,76,77,78,81,84,85,95,97,100,101, 

AZİZ EFENDİ TÜRK 68 

ALİ EFENDİ TÜRK 73 

HASAN SADİ EFENDİ TÜRK 88,104 

HÜSEYİN SAMİ EFENDİ TÜRK 131 
 

 

İncelediğimiz defterde görülen davalara baktığımızda, dava vekillerinin %90 nın 

Türk olduğunu görmekteyiz. Geriye kalan yüzdelikte ise Rum ve Musevi vekilleri 

görmekteyiz. Foça Nahiyesinde yaşayan tebaa vekil seçme konusunda özgür 

bırakılmıştır. Foça’da,  davaların büyük bir kısmı; İbrahim Niyazi Efendi ve Hacı 

Reşat Efendi tarafından görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 

 

Şer’iyye Sicili hem merkezden gelen emirlerin suretlerinin kaydolunduğu, 

hem de yerel mahalde yaşananların, halkın durumunun kayıt altına alınması 

bakımından Osmanlı kültür ve medeniyetinin aydınlatılmasında son derece önemli 

bir yere sahiptir. Osmanlı Devletine ait bütün arşiv belgeleri içinde Siciller, yerel 

kayıtlar olduğu için daha detaylı bilgiler içermektedir. Özellikle devletin iç 

sorunlarının halkın yaşantısına yansıması ve yapılan çalışmalar, alınmaya çalışılan 

tedbirler hakkında bizi aydınlatmaktadır. Değerlendirmesini yapmaya çalıştığımız 

112 numaralı Foça Şer’iyye Sicili Defteri; içerdiği dönemler ile ilgili Foça ve 

Osmanlı Devletinin genel durumu hakkında sınırlı da olsa önemli bilgilere yer 

vermiştir 

 Üzerinde çalıştığımız Sicil defterinde bulunan belgeler i’lam ve hüccetlerden 

oluşmuştur. Bu belgeler Foça’nın mahali bilgilerinin yanında Osmanlı Devletinin 

genel sorunlarını bize yansıtmaktadır.  

 İncelediğimiz dönemde; Foça’da görülen davaların içeriği genellikle alacak, 

verecek, bağ ve arazi konulu olmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devletinin ekonomik 

sıkıntı içinde olması halka bu şekilde yansımıştır. 

 Çalıştığımız sicil defterinde görülen davalara Türk vekillerin yanı sıra Rum 

vekillerinde baktığını görmekteyiz. Bu durum ise; Rum tebaanın dilediği takdirde 

davalarını Rum vekillere gördürdüğünü göstermektedir. Bu da Osmanlıda adalet ve 

hoşgörünün önemli bir göstergesidir. 

 Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durumu yansıtan bu belgeler aynı 

zamanda devletin tebaasını korumaya, adalet üzerinde hükmetmeye önem verdiğini 

göstermektedir. Sicil defterinde geçen belgelerde; halka zulm ve teaddi edilmemesi 

ve ettirilmemesi, emirlerin adalet üzerine icra edilmesi, kimsenin rencide edilmemesi 

gibi ifadeler yer almaktadır. Emirlerin icra edilmesinde ihmal görülmesi durumunda 

sorumlu olanların azl edilecekleri ya da cezalandıralacakları üzerinde durulması, aynı 

zamanda devletin otoritesini hissettirmeye çalıştığının bir kanıtıdır. 

 Osmanlı tarihinin aydınlatılmasında çeşitli arşiv belgeleri içinde Şer’iyye 

Sicilleri belki daha az önemli görülebilir. Ancak Osmanlı Devletinin idari, sosyal, 



iktisadi, siyasi ve dini yapısını ortaya çıkarabilmekte, Şer’iyye Sicillerini 

incelemeden sağlıklı bir sonuca varmak mümkün olmayacaktır. 
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SÖZLÜK 
 
-A- 
 
Ahali : Halk 
 
Azl : İşinden çıkarma, yol verme 
 
Aleyh : Karşı, karşıt 
 
Ahkam : Emirler , hükümler 
 
Aza : Organlar, üyeleler 
 
Azam : 1. Kin, husumet, garaz, kötü niyet. 2. kıskançlık, 3. öfke hiddet 
 
Ahz ü Kabz : Kendine mal etme, istimlak 
 
 
 
-B- 
 
Ber-vech : Olduğu gibi, olarak 
 
Ber-vech-ati : Aşağıdaki gibi 
 
Beyan : 1 Anlatma, açık söyleme, bildirme, 
 
Bin : Oğul 
 
Binti : Kız 
 
Bi’l-ahire : Sonra, sonradan, sonunda 
 
Bidayet : Başlama, Başlangıç 
 
 
-C- 
 
Cenab : 1. “Şeref , onur ve büyüklük”, terimi olarak kullanılır, hazret 
 
Canib : Yan, yön, cihet, taraf, yüksek taraf 
 
Celile : Büyük ulu 
 
Ceride : 1, gazate,2 resmi dairenin büyük hesaplarının kayıt edildiği defter 
 
 



-D- 
 
Da’vi : Bir kimsenin hakkını araması 
 
Def’i- Dava : Davaya son verme 
 
 
-E- 
 
Ehl-i hibre : bilir kişi , Ehl-i vukuf 
 
El-hacc : Hacı; İslam dininin bir icabı olarak usulüne göre Kabe-i Mükerreme’yi 
ziyaret eden kişi 
 
 
-G- 
 
Gurre : Her Arabi ayın ilk günü 
 
Gıyabi : Kendisi hazır olmadığı halde yapılan muamele ile ilgili ; savcılıkça 
çağırılan duruşmaya gelmeyen kimse hakkında yapılan muamele ile ilgili. 
 
-H- 
 
Hidmet : İş ,hizmet, vazife,  
 
Hüccet : 1.Senet, vesika, delil, 2. Şeriat mahkemesinden verilen bir hak veya bir 
sahiplik gösteren resmi vesika, belge 
 
Husus : Bakım , iş , şekil, yol, konu. 
 
-İ- 
 
İbn : Oğul 
 
İade-i Muhakeme : Yeniden muhakeme 
 
İbra : 1. beri kılma, beraet etme, temize çıkma, aklanma. 
 
İkame : 1.Oturma,2. kaldırma, ayakta durma, 3. meydana koyma 
 
İkrar : 1. Saklamayıp söyleme, 2. dil ile söyleme, bildirme, 3. tasdik kabul, 4. bir 
kişinin başka bir kişiye, kendisinde olan hakkını, alacağını haber vermesi. 
 
İ’lam : bildirme, bildirilme, anlatma, 2. bir davanın, mahkemece nasıl bir hüküm ve 
karara bağlandığını gösteren resmi vesika. 
 



İnha : 1. Bir vazifeye tayin veya maaşa terfii için yazılan yazı, 2 ulaştırma, 
yetiştirme 
 
İstinaf : 1 Yeniden başlama, 2, bidayet mahkemesinden verilen hükmün bir üst 
mahkemeye başvurarak feshini isteme 
 
İstid’a : 1. Yalvararak isteme, 2. dilekçe, arz-ı hal 
 
İstihsal : 1.Hasıl etme, meydana getirme, üretme.2. elde etme, ele geçirme, ele 
geçirilme  
 
İhtilaf : Ayrılık, uymamış, uymama, anlaşmazlık, aykırılık 
 
İrsal : 1.gönderme, gönderilme, yollama,2. salıverme, koyuverme 
 
 
-K- 
 
Kasr : Zorla iş gördürme, zoraki işletme 
 
Kasire : Evinde hapsedilmiş dışarı çıkarılmayan (kadın) 
 
Karye : Köy, kasaba 
 
Kabz : El ile tutma avuç içine alma, tutma 
 
Kemiyet : Nicelik, tekillik veya çoğulluk 
 
Ketb : yazmak 
 
Ketb ü tahrir : yazmak 
 
Kerime : Kız evlat 
 
Kema- yenbaği : Gerektiği yolda, lazım geldiği gibi 
 
Kimesne : Kimseler, kişiler 
 
Külliyen : büsbütün, çok olarak, toptan, tamamiyle 
 
 
-L- 
 
Liva : 1.Bayrak, 2. Mülki idarede kaza ile vilayet arasında bir derece , sancak 
 
 
 
 



 
-M- 
 
 
Mahfuz : 1.hıfzolunmuş, saklanılmış, 2. korunmuş gözetilmiş, 3. gizlenmiş,4. 
ezberlenmiş 
 
Mahluf : Yemin etme 
 
Mahzar : 1.Huzur yeri, büyük bir kimsenin önü, 2. hazır olma görünüş, gösteriş 
 
Ma’kud : Akdolunmuş, bağlanmış 
 
Mahkeme-i şer’i : Şeriat hükümlerine göre davalara bakan mahkeme 
 
Mazbata : Kararname, tutanak 
 
Menzil : 1.Yollardaki konak yeri, 2.ev, 3.bir günlük yol, 4.mesafe 
 
Merkumun : Adı geçen kimseler 
 
Mehakim : Hakimler 
 
Metruke : Kocası tarafından ortada bırakılmış (kadın), boşanmış (erkekten) 
 
Meskun : İçinde insan oturan yer, insan bulunan  şenelmiş yer 
 
Muzaf : Bağlı bulunan 
 
Mezkur : Zikrolunmuş, adı geçmiş, anılmış 
 
Muhasama : iki taraf arasında ki düşmanlık 
 
Muharrer : tahrir olunmuş, yazılmış yazılı 
 
Muharrer’ül- esami : İsimleri geçen , isimleri yazılmış 
 
Muhal : mümkün olmayan, olamaz, olmayacak 
 
Muhallat : mümkün olmayan, olamaz, olmayacak 
 
Muvaffak : Allah’ın yardımına ulaşmış, işi rast gitmiş kimse, 2. başaran beceren 
 
Müteveffa : vefat etmiş olan , ölen, ölmüş kimse 
 
Mürafaa : mahkemeye verme, mahkemeye getirtme, duruşma, yüzleşerek mahkeme 
olunma 
 



Müdde-i aleyh : aleyhinde dava açılan 
 
Müdde-i : iddia eden davacı 
 
Mümeyyiz : temyiz eden seçen ayıran, bir dairede yazıcıların yazdıkları yazıları 
düzelten katip, imtihanda bulunup talebenin bilgisini yoklayan kimse 
 
Mütevakkıf : tevakkuf eden, duran bekleyen , eğlenen, bir şeye bağlı olan ancak 
onunla olabilen 
 
Müma-ileyh : ima edilen , yukarıda adı geçen 
 
Mütehassıl : hasıl olan meydana gelen 
 
Müvekkil : vekil tayin eden, bir dava vekilinin namına dava ettiği sahib-i maslahat 
 
Mülhak : İlhak edilmiş sonradan takılmış,  
 
Mündericat : içindekiler 
 
 
-N- 
 
Naib : Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili 
 
Nam : isim, ad, 2. ün lakap, 3. adres 4. yerini , vekillik 
 
Nasb : Tayin etme, bir işe yerleştirme 
 
Nizami : usulüne uygun, tertipli düzenli, kanun ve nizama ait 
 
-R- 
 
Ru’yet : Görme , bakma, görülme 
 
 
-S- 
 
Sahiha : gerçek doğru, halis, kusursuz ayıpsız 
 
Sakin : hareketsiz olan oynamayan, bir yerde oturan 
 
Salis : Üçüncü 
 
Sani : ikinci 
 
Sulh : barış 
 



-Ş- 
 
Şahs-ı salis : Üçüncü şahıs, davalarda her iki taraf da tutmayan tarafsız üçüncü kişi 
 
Şer’i : şeriata ait, şeriatla ilgili 
 
Şuhut : şahitler 
 
-T-  
 
Takrir-i kelam : Konuşma 
 
Tahlif : yemin etme, yemin ettirme, yemin verme 
 
Taahhüd : üstüne, üzerine alma, yapılması için söz verme,  
 
Ta’rif : etrafıyla anlatma, anlatılma, etrafıyla bildirme, bildirilme 
 
Tasdik : 1. doğrulama, gerçeklendirme, doğru olduğunu söyleme, 2. onaylama 
 
Temyizen : temyiz yoluyla temyiz suretiyle  
 
Tebliğ : yetiştirme eriştirme, bitiştirme, 2. götürme taşıma 
 
Te’ellüf : bağdaşma 
 
Tekarrübdar : yakın olan, 
 
Tebaa : bir devletin hükmü altında bulunan kimseler 
 
Tef’ime : Büyük sayma 
 
Teşrin-i sani : kasım ayı  
 
-U- 
 
Umur : işler ,hususlar 
 
-V- 
 
Veled : erkek evlat 
 
Vaz-ı : koyma konulma 
 
Vekalet : vekillik başkasının işini görmeye memur olma, biri başkasını kendi yerine 
geçirme, birinin yerini tutma, nezaret bakanlık, vekilin vazife gördüğü bina 
 
Vesika : inanılacak sağlam delil, belge 



 
Vu’ku : rastlama isabet etme, olma oluş, bir hadisenin çıkış şekli, cereyanı 
 
Vürud : gelme , geliş 
 
Vech : yüz surat, 
 
Vekil : birinin işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse 
 
-Z- 
 
Zeyil : bir şeyin altı devamı, eki 
 
Zevce : nikahlı kadın eş 
 
Zuhur : görünme meydana çıkma, baş gösterme türeme 
 
Zabt : sıkı tutma, idaresi altına alma, kendine mal etme, silahlı kuvvetiyle bir yeri 
alma, anlama kavrama, kaydetme özetini yazma 
 
Zımmında : için, dolayısıyla 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 



 

 
 


