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Osmanlı hukukunun en önemli belgeleri olan ve Şer‘iyye Mahkemeleri'nde alınan 

kararların suretlerini ihtiva eden Şe‘riyye sicilleri, yaklaşık beş yüz yıllık bir dönemin 

hukukî, sosyal, iktisadî ve siyasi yapısını, safha safha göstermektedir. Bu yüzden 

incelenmesi gereken en önemli ve güvenilir belgelerdir. 

Araştırma konumuz olan 1231/1232H. (M. 1816–1817) tarihli İstanbul Bâb Mahkemesi 

Sicilli de bunlardan bir tanesidir. Bu sicil üzerinde yaptığımız çalışmanın giriş kısmında 

Şer‘iyye Mahkemeleri ve bu mahkemelerde tutulan Şer‘iyye sicilleri hakkında bilgi 

verilmiştir. Ardından sicillin türü, ait olduğu mahkemenin tanıtımı, sicillin tavsîfi ve sicillin 

içindeki hükümlerin gruplandırmaya tabi tutularak ayrı ayrı başlıklar altında 

değerlendirilmesi yeralır. 

Tarihî metin çalışmalarında esas, metnin en doğru biçimde verilmesi olmalıdır. Böylece 

araştırıcının doğru yorumu yapabilmesi mümkün olur. Bu konu, bu çalışmayı yaparken 

üzerinde durduğumuz en önemli noktadır. Buradan hareketle kelimelerin okunuşunda 

metnin yazıldığı devrin imlâsı göz önünde bulundurulmuştur. Özel adlar ve yer adları 

değişik kaynaklarla karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. 

Anahtar kelimeler; Osmanlı Devleti, Şe‘riyye Sicili, İstanbul Bâb Mahkemesi. 
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ABSTRACT 

 

THE TRANSCRIPTION OF THE TEXT OF SİCİLLİ DATED 1231/1232 H. (A.D. 

1816-1817) OF THE BÂB COURT OF ISTANBUL 

 

Uğur TEKALMAZ 

 

AFYON KOCATEPE UNİVERSTY 
THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT of HİSTORY 
 

September 2010 

Advisor: Assist. Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN 

 

The Transcription of the text of Sicilli dated 1231/1232 H. (A.D. 1816-1817) of the Bâb 

Court of Istanbul. Şeriyye sicill's which contain copies of the judgements passed in Şeriyye 

Court's and which are the most important documents of the Ottoman Judicial System 

exhibit stage by stage, judicial, social, economical and political structure of a period 

encompassing approxsimately five hundred years. For this reason, they are the most 

important and reliable documents to be researched on. Our subject matter, sicilli dated 

1231/1232 H. (1816-1817) of Ìstanbul Bab Court is one of those documents. 

In the introduction of our study on this sicili, necessary information about Şeriyye Courts 

and the Şeriyye Sicills which were kept in them are given. Next to it, the sort of sicili, the 

description of the court to which it belonged, description of sicili and its evalvation, under 

different headings of the judgements in groups take place. 

 

The basis in the studies of historical texts, must be to obtain the most reliable reading. In 

this way, the best interpretation of its content by the researcher could be possible. This 

point, is the most important issue on which I studied earnestly. While doing this, I paid 

special attention to the orthographical rules of the period concerned. I also compaired 

propernames with various different sources. 

Key words; Ottoman States, Şeriyye Sicills, Ìstanbul Bâb Court. 



 vii

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

Türk hukuk tarihi açısından ve Osmanlı Devleti’nin tarihini aydınlatan faktörlerden biri 

olması yönüyle büyük önem taşıyan "Şer‘iyye" sicilleri, XV. yüzyılın ikinci yarısından 

başlayarak XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden uzun bir zaman dilimini aydınlatan 

kaynaklarından biridir. Osmanlı Devleti, Şer‘î hukuk sistemini benimsemiş ve bunu 

yüzyıllar boyunca uygulamıştır. 

Bu dönem içerisindeki sosyal, siyasî ve ekonomik hayat bu sicillerden bütün ayrıntılarıyla 

takip edilebilir. Bu sistemin işleyişindeki bütün safhaları Şer‘iyye sicillerinde görebiliriz. 

Siciller, bu yönüyle, Osmanlı hukukunun günümüze ulaşan en önemli belgeleridir. Bu 

belgelerden biri olan H. 1231-1232 tarihli İstanbul Bâb Mahkemesi Şer‘iyye sicilli tezimizin 

konusudur. 

Tezin giriş kısmında Osmanlı hukuku, Şer‘iyye sicilleri ve içeriğini kısaca anlatılmıştır. Bâb 

Mahkemesi hakkında bilgi verilen bölüm bunları takip etmektedir. Arkasından metnin evsafı 

verilmiş, bunu da hükümlerin belirli başlıklar altında değerlendirilmesi izlemiştir. Çalışmanın 

ikinci bölümü metin kısmına ayrılmıştır. Bu kısım Osmanlı harflerinden latin harflerine 

çevrilen sicil metnini içerir. Latin harflerine aktarma sırasında mutedil transkripsiyon 

uygulanmıştır. Elif, vav ve ye'ye karşılık gelen ünlüler â, î, û harfleriyle; kaf ve gayından 

sonraki uzun ünlüler â, î, û harfleriyle; ayın sesi (‘) işaretiyle; hemze ise (’) işaretiyle 

gösterilmiştir. Özel isimlerden sonra gelen ekler ise kesme (') işaretiyle gösterilmiştir. Metinde 

okunamayan yerler asıl şekliyle yazılmıştır. Mevcut olan kalıplaşmış cümlelerde zaman zaman 

yazılması unutulan kısımlar parantez içinde metne eklenmiş, okunduğu halde doğruluğundan 

tereddüt edilen kelimeler de aynı yolla gösterilmiştir. 

Bu defterde karar kılınması ve hazırlanmasında bana yol gösteren, yardımcı olan değerli 

hocam Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin’e çok teşekkür ederim. Osmanlı Türkçesi'ne 

âşinâlığımı sağlayan ve metnin tashihi hususunda bana yardımcı olan Dr. Mustafa Küçük’e 

de ayrıca teşekkür borçluyum. 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda yoğun bir şekilde ekonomik ve sosyal atılımlar 

gerçekleştirerek değişen dünyaya ayak uydurma ve eski düzenini yenileştirme çabası 

içerisine girdiği görülmektedir. III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yoğun şekilde 

devam ettiği gözlemlenen yenileşme çabalarının 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve 

1839 Tanzimat Fermanı ile hem ekonomik hem de sosyal alanda farklı bir boyut kazandığı 

ifade edilmelidir. Özellikle 1838 antlaşması İngiliz tüccarlarla yerli tüccarları eşit bir 

duruma getirmişti. Bu eşitlik hakkını sadece İngiliz tüccarları elde etmedi. Diğer Avrupa 

Devletlerinin tüccarları da aynı haklara sahip oldular. Böylece Osmanlı pazarı yabancı 

tüccarlarının eline geçti. 

Osmanlı’nın yenileşme sürecini anlamak için XIX. yüzyıldaki toplumsal yapıyı iyi 

anlamak son derece önemlidir. Bu bağlamda XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı’nın 

başşehri olan İstanbul’daki sosyal ve ekonomik yapıyı, gayrimüslimlerin durumlarını 

ortaya çıkarmak Osmanlı Devleti’nin genel durumunu anlamaya yardımcı olacaktır. Biz de 

bu düşüncelerle 1231/1232H. (M. 1816–1817) tarihli İstanbul Bâb Mahkemesi Sicillini 

esas alarak bu dönemi araştırdık. 

Malum olduğu üzere Osmanlı Devleti kurulduğu ilk günden itibaren sistem olarak 

benimsediği şerî hukuku eksiksiz uygulamaya çalışmıştır. Hukukî tüm meseleler Şerî 

kurallar çerçevesinde çözümlenmiş, Şer‘iyye Mahkemeleri ise en önemli yargı organı olma 

özelliklerini uzun yıllar korumuşlardır. Tanzimat'ın ilanından sonra yapılan yeniliklerle 

Şer‘iyye Mahkemeleri'nin ilgi alanı daraltılmış belirli davalar yetki sahasına alınmıştır. Bu 

mahkemelerin kararlarını içeren bir çeşit zabıtlar olan sicillerin ise önemi büyüktür. Bu 

belgelerin yazılması ve düzenlenmesinin devletin denetiminde olması, güvenilirliği, 

içindeki bilgilerin doğruluğu açısından önemlidir. İstanbul Bâb Mahkemesi'ne ait bir i‘lâm 

sicili olan bu tez çalışmasıyla Osmanlı harfleriyle yazılmış olan bu metin latin harflerine 

çevrilmiştir. 
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I. BÖLÜM 

 

1. ŞER‘İYYE SİCİLLERİ TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞI VE ÖNEMİ 

“Şer‘î” veya "Şer‘iyye" kelimesi “şerea” kökünden bir nispet ismi olup; sözlük 

anlamı itibarıyla kanun, yol ve Allah'ın hükmü anlamlarına gelir.1 Terim olarak ise: Şeriate 

ait, şeriatle ilgili, şeriate uygun anlamına gelmektedir. Şer‘iyye sicillerinin tutulduğu Şer‘î 

Mahkeme veya Mahkeme-i Şer‘iyye ise: Şeriat hükümlerine göre davalara bakan mahkeme; 

bu mahkemelerde ortaya konan şer‘î hüküm veya hükm-i şer‘î, yani şeriate uygun hüküm 

anlamlarını ifade etmektedir.2 İncelemeye çalıştığımız defterlere, şer‘î veya Şer‘iyye 

kelimesi ile birleşerek özel bir isim oluşturan sicil kelimesi ise resmî vesikaların 

kaydedildiği kütük anlamını ifade etmektedir.3 

Şer‘î veya Şer‘iyye kelimesinin sicil kelimesiyle birleşerek oluşturdukları özel 

anlamda: İnsanlarla ilgili bütün hukukî olaylar, kadı1arın verdikleri karar suretlerini, 

hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kayıtları ihtiva eden defterler, demektir. 

Ayrıca bu defterlere, Şer‘iyye sicilleri (sicillât-ı şer‘iyye) isminin yanı sıra kadı defterleri, 

zabt-ı vakâyi sicilIeri veya sicillât defterleri de denilmektedir.4  

Şer‘iyye sicilleri, hukukî davâların kaydedildiği defterler olmanın yanı sıra, Osmanlı 

sultanlarından sâdır olan gelen ferman ve beratlarla, Sadâret, Nezâret, Emânet ve 

Müdürlüklerdeki muamelât neticesinde meydana gelen buyruldu, tezkire, emir ve 

arzuhâllerin, tereke ile ilgili taksimatların, hüccetlerin, borç senedlerinin, mukavelelerin ve 

günümüzdeki noterlerde görülen işlerin kayıt altına alındığı defterlerdir. Şer‘iyye sicilleri 

bu bakımdan kayda alındıkları bölge ve dönem için eşi bulunmaz vesikalardır. 

Şer‘î mahkemelerde, belli bir eğitim alındıktan sonra merkezden tayin edilerek 

görev başına gelen kadılar bulunmaktadır. Kadılar görev yaptıkları mahkemelerde 

                                                 
1  D. Mehmed Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Rehber Yayınları, Ankara 1990, s. 1036.  
2  Doğan, a.g.e., s. 1187. 
3  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1970, s. 1140. 
4  Ahmet Akgündüz, Şer‘iyye Sicilleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, C. 

l, s. 17.  
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verdikleri hükümlerin, i‘lâmların ve hüccetlerin her türlü tahrifâttan korunması için bir sicil 

defteri bulundurup bunların sicil defterlerine kaydetmekle yükümlüydüler.5 

Şer‘iyye sicillerinde genellikle ta‘lik kırması denilen yazı türü kullanılmıştır ve bu 

yazılar ilk dönemlerde tutulan defterlerde Farsça, Arapça ve Türkçe iken, XVII. Yüzyılın 

sonlarından itibaren bütünüyle Türkçeleşmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde tespit edilen ilk şer‘î sicil kaydı, 1455 tarihli Bursa Şer‘iyye 

Sicil Defteri'dir. Bu tarihten itibaren Cumhuriyetin kurulduğu Yirminci yüzyılın ilk 

çeyreğine değin yaklaşık 472 yıl boyunca6 bir devletin tarihini, sosyal, kültürel, ekonomik, 

siyasi ve hukuki yönlerden ortaya koyan dünyada eşsiz bir kültür ve tarih hazinesi olarak 

bu defterler tutulagelmiştir.  

Şer‘iyye sicilleri, Osmanlı tarihinin birinci elden kaynaklarıdır. Son zamanlarda 

ortaya çıkan şehir tarihleri ve yurdun muhtelif bölgelerindeki mahallî hayata ait ilmi 

araştırmaların temel kaynağını bu siciller oluşturmaktadır. Kadıların devlet merkeziyle 

yaptıkları resmî yazışmaları, halkın şikâyet ve dileklerini, mahallî idarelere ait hukukî 

düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu mahallin 

sosyal ve iktisadî hayatını yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden bu siciller 

incelenmeden, Osmanlı Devleti'nin siyasî, idarî ve sosyal tarihini hakkıyla ortaya koymak 

mümkün değildir.7 

Türkiyede'ki Şer‘iyye sicilleri ile ilgili tek müstakil arşiv, h. 1312/1894 tarihinde, 

Sultan Abdulhamid'in emriyle kurulmuş olan “Şer‘iyye Sicilleri Arşivi”dir. Bundan başka 

çeşitli müze ve kütüphanelerde değişik sayıda Şer‘iyye sicili bulunmaktadır. İstanbul’a ait 

Şer‘iyye sicilleri arşivi bugün İstanbul Müftülüğü bünyesinde yer almaktadır. Türkiye’nin 

diğer illerine ait Şer‘iyye sicilleri ise Ankara Milli Kütüphane'de toplanmış bulunmaktadır.  

                                                 
5  Akgündüz, a.g.e., C. I, s. 17. 
6  Akgündüz, a.g.e., C. I, s. 11. 
7  Akgündüz, a.g.e., C. I, s. 12. 
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Türkiye'de 16793 adet olarak tespit edilen Şer‘iyye sicillerinin büyük çoğunluğunun 

kataloğu yapılmıştır. Bu konuda çalışma yapanlar ise Osman Ersoy, Mücteba İlgürel ve 

Yusuf Halaçoğlu'dur. 

2. ŞER'İYYE SİCİLLERİNDEKİ BELGE ÇEŞİTLERİ  

Şer‘iyye sicillerinde mevcut olan belge çeşitlerini iki ana grupta inceleyebiliriz. 

Birincisi kadılar tarafından kaleme alınan veya aldırılan belgeler ki bunlar; hüccetler, 

i‘lâmlar, ma‘ruzlar, mürâseleler ve bunların dışında kalan belge çeşitleridir. İkincisi başka 

makamlardan sâdır olan, yani kadılar tarafından kaleme alınmayan, fakat bulundukları 

bölgeyle alâkalı oldukları için defterlere kaydedilen; fermanlar, beratlar, buyruldular, 

arzlar, tahrirler, tezkireler ve diğer hüküm şekilleridir. Şimdi biz bu iki ana gruba giren ve 

hususen bizim incelediğimiz defterde geçen belge çeşitlerini müstakil birer başlık altında 

tanıtmaya çalışacağız. 

2.1. KADILAR TARAFINDAN KALEME ALINAN VEYA ALDIRILAN 
BELGELER 

Şer‘iyye sicillerindeki kayıtların yüzde doksanını bu gruba giren belgeler teşkil 

etmektedir.8 Şer‘iyye sicillerinin yüzde doksanını oluşturan bu belgeleri sırasıyla tanıtmaya 

çalışacağız.  

2.1.1. Hüccetler:  

Arapça asıllı bir kelime olan “hücet”; delil, vesika ve senet manalarına gelir. 

Osmanlı diplomatiğinde ise şer‘î mahkemeler tarafından verilen, fakat i‘lâmdan farklı 

olarak, hüküm ihtiva etmeyen; sadece kadı huzurunda iki tarafın anlaşmaya vardıklarına 

dair kadının tasdikini ihtiva eden bir belgedir. Hüccetler çok çeşitli hususların tespiti için 

tertip edilmiş olup kadılar tarafından tanzim edilen bir nevi noterlik belgeleri olarak kabul 

edilebilir.9 

                                                 
8  Akgündüz. a.g.e., C. I, s. 20. 
9  Abdülaziz Bayındırlı, İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulamaları), İstanbul 1986, s. 12. 
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Hüccetler, kadı huzurunda tespiti yaptıran şahsın eline verildikten başka şer‘iyye 

sicillerine de işlenirdi. Yapılan tespitlere göre hüccet çeşitleri şöyledir: Bey', nafaka, 

vasiyet, vekâlet, ikrar, istidane, sulh, vasi ve kayyım tayini, ferağ-ı kat’i, ferağ bi'l-vefa, 

fekk-i vefa, ikale, icare, kefalet, havale-i deyn, hibe ve teslim, tahmil-i şahadet, isbat-ı rüşd, 

ibra, akd-i müzaraa, akd-i müsakat ve müdarebe.10 Bu hüccetlerin ortak özellikleri 

şunlardır:11 

1- İlgililere verilen hüccet metninin üst tarafında kadı efendinin tasdikine yer verilir. 

Ancak sicildeki suretlerde bu tasdik mührü bulunmaz. Kadının imza ve mührü genellikle 

sicilin baş tarafında veya göreve başladığı tarihin baş kısmında yer alır.  

2- Tarafların adı ve adresleri her çeşit şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde 

açıklanır.  

3- Hüccetin hazırlanma sebebi olan durum bütün tafsilatıyla açıklanır.  

4- Hukukî muamelenin şekli, şartları ve varsa teslim ve tesellüm işlemleri beyan 

edilir.  

5- İkrarda bulunan tarafın karşı tarafı ibra ettiği veya karşı tarafın iddiasını inkâr 

ettiği belirtilir. Eğer ibra ederse durumun dava konusu yapılmayacağı te‘yiden belirtilir; 

inkâr ederse iddia makamının iddiasını şahitlerle ispat ettiği ve durumun talep üzerine sicile 

kaydedildiği belirtilir.  

6- Hüccetlerin tarihleri Arapça olarak yazılabileceği gibi yazıyla gün, ay ve yıl 

şeklinde de yazılabilirdi.  

7- Kaydın altına “şuhudü’l-hal” başlığı altında hüccete konu olan meselenin 

görüşülmesi sırasında hazır bulunan kimselerin isimleri yazılırdı.  

Osmanlıda uygulanan hukuk sistemine göre maddi müeyyide yanında bir de manevi 

müeyyide vardır. Şer‘i mahkemelerde verilen hüccetler, hüccet konusu olan hukuki 

                                                 
10  Bayındırlı, a.g.e., s. 12. 
11  S. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 1994, 

s. 350; Akgündüz. a.g.e., C. I, s. 21. 
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meselede, karşı taraf aleyhine verilmiş bir karar gibidir.12 Bu sebeple hüccetler kesin delil 

olarak kabul edildiğinden bunlara vuku bulan itirazlar da pek azdır. Ancak mahkemelere 

intikal eden davalar nadir olmakla beraber böyle durumlarda kadılar, hücceti elinde 

bulunduranın lehinde karar verirlerdi.  

2.1.2. İ‘lâmlar:  

Arapça “ilm” kökünden gelen i‘lâmın kelime manası, bildirmek, anlatmak 

anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise; bir davanın mahkemece nasıl bir hükme 

bağlandığını gösteren belgeyi ifade eder.13 İ‘lâm belgelerini diğer Şer‘iyye sicil 

kayıtlarından ayıran en önemli özellik, kadının verdiği kararı ihtiva etmesidir. Şer‘i 

mahkemelerde kadı, yargılamayı tamamladıktan sonra mevcut dava dosyasını esas alarak 

şer‘i hükümlere göre kararını verir. İcap ederse hem davacıya hem de davalıya birer 

suretini takdim eder. İ‘lâmların bir sureti muhakkak sicile kaydedilirdi. İlamların ortak 

özellikleri şunlardır :14  

1- Formüle edilmiş bir girişle davacı ve davalının hüviyetleri açıkça 

tanıtılır.  

3- Davacının davalı muvacehesinde iddialarına yer verilir.  

4- Davalının davacıya karşı cevabına yer verilir. Bu kısımda ikrar veya inkâr varsa 

aynen olduğu gibi i‘lâma yazılır.  

5- Davacının davasını ispatına yer verilir. Davacı davasını ispat edemezse davalının 

yemin etmesi istenir ve bunlar aynen i‘lâma kaydedilir.  

6- Şahitlerin dinlenmesinden bahsedildikten sonra i‘lâmın sonunda kadı efendinin 

kararına yer verilir.  

7- İ‘lâmlarda hükümden sonra Arapça ve yazı ile yazılmış tarih bulunur.  

                                                 
12  Akgündüz, a.g.e.,, s. 21. 
13  Kütükoğlu, a.g.e., s. 345. 
14  Kütükoğlu.a.g,e., s.346. 



 18

8 - İ‘lâmın altında kadının mührü ve ismi yer alır. 

2.1.3. Ma‘rûzlar 

Arapça "araza" kökünden gelen ma‘ruzun kelime anlamı arz edilen şey demektir. 

Terim olarak ise kadı tarafından kaleme alındığı halde kadının kararını ihtiva etmeyen ve 

Hüccet gibi hukuki bir durumun tespiti açısından yazılı delil olarak kabul edilmeyen ve 

sadece kadının icra makamına yahut kadıya hitaben yazdığı bir isteği veya bir durumun 

arzını havi yazılı belge demektir.15
 Ma‘ruzlar kadının hükmünü ihtiva etmez. Kısaca astın 

üste yazdığı ve bir istek veya bir durumun arzını havi belgelerdir.  

2.1.4. Müraseleler 

Şer‘iyye sicillerinde yer alan ve kadının kendisine denk veya daha aşağı rütbedeki 

şahıs yahut makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelere mürasele veya çoğulu olan 

müraselat denmektedir. Müraseleler sanığın mahkemeye celbini havi olabileceği gibi buna 

benzer konularda da olabilmekteydi.16 

2.2. BAŞKA MAKAMLARDAN SADIR OLAN BELGELER 

Kadılar şer‘î işlere memur oldukları gibi bulundukları yerde yürütme gücünü de 

üzerlerine almışlardır. Kadılarda kendilerine Padişah tarafından gönderilen fermanları, 

beratları ve benzeri emirleri, sadrazam, beylerbeyi ve kazaskerlerden gelen buyruldular ve 

ilgili devlet teşkilatlarından kendisine gönderilen diğer yazılı belgeleri Şer‘iyye sicillerine 

kaydederlerdi. Şimdi bunların bazılarırını kısa ve öz olarak vermeye çalışacağız.  

2.2.1. Padişahtan Gelen Emir, Ferman ve Beratlar 

Bunları ikiye ayırabiliriz: ilki; Padişahın kendisine İslam Hukuku tarafından tanınan 

yasama yetkisine dayanarak veya İcra kuvvetinin başı olarak kaleme aldığı ve Şer‘iyye 

sicillerinde “evâmir ve ferâmin” diye zikredilen hükümlerdir.17 İkincisi; yine padişahtan 

sâdır olan, ancak birinci gruptaki gibi umumi değil özel şahıslan ilgilendiren ve vazife 

                                                 
15  Akgündüz, a.g.e., C. I, s.37. 
16  Akgündüz, a.g.e., C. I, s. 38. 
17  Akgündüz, a.g.e., C I, s. 39. 
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tevcihi, tımar tefvizi, ticaret beratı ve benzeri konulara ilişkin olarak kaleme alınan ferman, 

berat ve nişanlardır.18 

Bunların en mühim özelliği ise Padişahlık alameti olan tuğrayı ihtiva etmeleridir. 

Kadılara ulaşan bu belgelerin doğruluğu tespit edildikten sonra Şer‘iyye sicillerine aynen 

ya da özet olarak kaydedilirlerdi. 

2.3.2. Sadrazam, Beylerbeyi ve Kazaskerlerden Gelen Buyruldular 

Türkçe "buyurmak" mastarından yapılmış bir isim olan buyruldu, Şer‘iyye 

sicillerinde sadrazam, vezir, defterdar, kazasker, kaptan paşa ve beylerbeyi gibi yüksek 

rütbeli vazifelilerin, kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara gönderdikleri emirler için 

kullanılan bir terimdir.19 

Şer‘iyye sicillerindeki buyrulduların büyük bir kısmını; sadrazamların bazı 

hususlarda padişahın mutlak vekili olmaları hasebiyle kadı1ara gönderdikleri yazılı emirler 

ve kazaskerlerin yapmış oldukları kadı tayinine ait yazılı emirler oluşturmaktadır. Bunların 

dışında Şer‘iyye sicillerinde beylerbeyi ve sancak beylerine ait buyruldular da mevcuttur20 

Buyrulduların sonunda mutlaka tarih vardır ve ayın tarihi ve yılı rakamla yazılmaktadır.  

2.3.3. Tezkireler, Temessükler ve Diğer Kayıtlar 

Arapça “zikr” kökünden gelen “tezkire” kelime manası olarak “tezekküre vesile 

olan şey” demektir. Terim olarak ise üstten alta veya aynı seviyedeki makamlar arası 

yazılan ve resmi bir konuyu ihtiva eden belgeler demektir.21 Tezkireler, maksadı tam ve 

açık olarak anlatacak şekilde, fakat lüzumsuz teferruata girmeden sade bir dille kaleme 

alınırlardı. 

Arapça "mesek" kökünden gelen kelimenin lügat manası tutunma, yapışma ve 

sarılmadır. Terim olarak ise birden çok mana ifade eden temessükün Şer‘iyye sicillerinde 

                                                 
18  Akgündüz. a.g.e., s. 42. 
19  Kütükoğlu, a.g.e., s. 197. 
20  Akgündüz, a.g.e., s. 45. 
21  M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C III, s.491, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları, İstanbul 1993. 
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geçen manası şudur; miri arazilerde ve gayr-ı sahih vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine 

yetkili makam veya şahıslar tarafından verilen belgelerdir. Temessük kısa ve öz olarak 

tasarruf vesikası demektir.22 

Şer‘iyye sicillerinde yukarıda tanıtmaya çalıştığımız belge çeşitlerinin dışında da 

belge çeşitleri mevcuttur. Ancak biz burada 2/351 numaralı sicil defterini esas almaktayız 

ve incelemiş olduğumuz defterimizde vekâlet hücceti, idâne hücceti, vesâyet hücceti, isbât-ı 

veraset hücceti, nafaka hücceti, muhâla‘a hücceti, mubâya‘a hücceti, mübâya‘a-i eşya ve 

hibe ve nefy-i mülk hücceti, vâsi hücceti, sülüs-i vâsi, ibrâ hücceti, vakfiye hücceti gibi 

çeşitli hüccetler vardır. 

3. İSTANBUL BÂB MAHKEMESİ 

İdarî teşkilatımızı, iktisadî-sosyal hayatı ve en önemlisi hukuk tarihimizi 

aydınlatması bakımından önemli olan Şer‘iyye Sicilleri ile ilgili tek arşiv ‘İstanbul 

Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’ Bu arşivde İstanbul'daki yirmi yedi mahkemeye ait on 

bine yakın sicil muhafaza edilmektedir.23 Yirmi yedi mahkeme içinde en önemli 

mahkemelerden biri de İstanbul Bâb Mahkemesidir. Bu mahkemenin ilk hâkimleri İstanbul 

kadılarıydı. Nüfusun zaman içinde artması hukukî meselelerin de artması sonucunu 

doğurmuştu. İstanbul'daki mevcut mahkemelere Dâvud Paşa, Ahi Çelebi, Balaî 

Mahkemelerinin yanında davalarına İstanbul kadısı adına nâiblerin baktığı Bâb Mahkemesi 

de katıldı. 

Bâb nâibleri, İstanbul kadısının vekilleriydi. Kadılar, kazaları dâhilindeki 

nahiyelere nâibler tayin eder ve Şer‘î muameleleri ona gördürürdü. Mevâlî naibleri ise 

büyük kadılıkların maiyetlerinde görev yaparlardı ki Bâb Nâibleri bu guruba dâhildir. Bu 

nâibler şer‘i konularda ihtisas sahibi kişilerdi. Bu yüzden İstanbul kadısı, göreve 

başladığında sahalarında uzmanlaşmış Bâb Nâiblerini yerinde bırakır, yargılamanın sağlıklı 

yürümesini sağlarlardı.24 Davalara tüm mahkemelerde olduğu gibi Hanefi mezhebinin 

esaslarına göre bakılırdı. Fakat davacının dört mezhepten birine göre davaya bakılması 

isteğine nâib uymak zorundaydı. Gayr-ı Müslimlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklarının 

                                                 
22  Akgündüz, a.g.e., C. I, s. 48. 
23 Mehmet İpşirli, ’’Bab Mahkemesi’’, DİA, C. IV, s. 363. 
24 Uzunçarşılı, a,g,e, 1988: 117, 139, 142; İpşirli, a.g.e, s. 362; Necdet Sakaoğlu, “Bâb Naibliği”, Dünden 

Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, (yay. haz. Nuri Akbayır vd.), C. 1, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı ortak 
yayını, İstanbul 1994, 513. 
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Şer‘i mahkemelerde çözüldüğü görülmekle birlikte aksi durumlarda davada yetkisizlik 

karan verilir ve konu bir hakem kuruluna havale edilirdi.25 Bâb Mahkemesi'nde nâibden 

başka mahkeme harçlarından belirli oranlarda maaş alan kâtipler, muhzırlar, çavuşlar ve 

mübaşirler bulunurdu. Kâtipler Şer‘î konularda yüksek düzeyde bilgi sahibi olup dava ile 

ilgili iddia, savunma ve şahitlerin beyanlarını zabta geçiren kişilerdir.26 Muhzırlar, davaları 

ve davacıları mahkemeye çağıran,27 mübaşirler ise mahkemelerde celb ve tebliğ işlerinde 

kullanılan memurlardı.28 Çavuşlar, dava sonucunda alınan kararların uygulanması 

görevlerini yerine getirdikleri gibi bugünkü polisin ve savcının yapmış olduğu işlerden bir 

kısmını ifa ederlerdi.29 Bâb Mahkemesi'nin yetki alanı sur içi ile sınırlıydı. Bu mahkemeye 

ait beş yüz kırk dört sicili vardır. Bu siciller, İstanbul'un son yüz yılları için önemli bilgiler 

verir. İstanbul Bâb Mahkemesi, İkinci Meşrutiyet'ten sonra mahkemelerin birleştirilmesine 

kadar varlığını sürdürmüştür.30 

3.1. 2/351 NUMARALI DEFTERE DAİR BİLGİLER 

2/351 numaralı İstanbul Bâb Mahkemesi defteri halen İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye 

Sicillerinde bulunan İstanbul Bâb Mahkemesi'ne ait sicillerden bir tanesidir. Defter: “Fî 

gurre-i Zilka‘de, sene [1]331” tarihi ile başlamakta ve “10 C. sene [13]32 tarihi ile son 

bulmaktadır. Toplam altmış dokuz varak olan deftere birinci varaktan itibaren sayfa 

numarası ve hüküm verilmiştir. Defter toplam yüz otuz yedi hüküm 69 varak oluşmaktadır. 

Defterde sayfa numarası ve hüküm numarası verilmiştir. Orijinal numaralara sadık 

kalınmıştır. Defter 18x37 ebadında olup ebru kapaklıdır. Defterin kapağı üzerinde “Halil 

Efendi-zâde hafîdi devletlü inâyetlü Mehmed Said Efendi hazretlerinin zamanlarında olan 

Bâb Mahkemesi'nin ikinci hüccet sicilidir.” ibaresi yazmaktadır. Yazı şekli ta‘lik 

kırmasıdır. Aynı karakterler bütün defterde hâkimdir. Temiz durumdadır son dört varak 

eğik yazılmış olup okunmasına herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Bazı varaklarda 

ilave edilen derkenarlar düzeltme amaçlıdır. 

                                                 
25 İnalcık, a.g.e, 150-151. 
26 Akgündüz, a,g,e, 1988, s. 75; Sakaoğlu, a.g.e, 573. 
27 Pakalın, a,g,e, 1993b, s. 572. 
28 Pakalın, a,g,e, 1993b, s. 592. 
29 Pakalın, a,g,e, 1993b, s. 592. 
30 İpşirli, a,g,e, 362; Sakaoğlu, a,g,e, 513. 
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3.2. HÜKÜMLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

İmparatorluğun en uzun yüzyılı XIX. Yüzyılda, Osmanlı toplumunda bulunan bir 

toplumda cereyan eden günlük hâdiselerden bu deftere aksedenlerin, XVIII. yüzyılın diğer 

defterlerinde yer alanlarla, yani farklı tarihlerde verilen hükümlerle büyük ölçüde benzerlik 

arz ettiğini görmekteyiz. Elbette sürekli savaşlar ve siyasî-iktisadî buhranlarla yoğrulmakta 

bulunan bir toplumda geçim sıkıntısı veya genel bir bozgun havası sebebiyle ailevî 

geçimsizlikler, şahsi huzursuzluklar daha belirgin örnekler olarak sıkça zuhur eder. Ancak 

özellikle o dönemlerde toplumda değişmeyen ve kolayca değişmesi düşünülemeyen aile 

kurumunun her dalgalanmadan etkilendiğini söylemek doğru ve hatta mümkün değildir. 

Burada söz konusu olan; ticaret, aile geçimi ve mahalle arası komşuluk münasebetlerinde 

kişilerin şahsî karakterlerinin gereğini yapmaları ve bu sebeple aralarında zuhur eden 

anlaşmazlıkların mahkemeye aksedişidir. 

Defterde yer alan bu hükümlere göz attığımızda, eşya mübâya‘asının ve rehininin, 

vasiyetlerin, boşanmaların, nafaka bahalarının ekseriyetle var olduğunu görmekteyiz. Bu da 

bize toplumun sağlıklı bir şekilde hayatiyetini sürdürdüğünü söylemektedir. Nitekim bir 

taraftan gelecek endişesiyle tezgâhlar rehin bırakılıp emanet edilirken, diğer taraftan borçlar 

alınıp verilmekte ve eşyalar satın alınmaktadır. Ticaretin hemen hemen bütün unsurları 

canlılığını Osmanlı Devleti'nin bu oldukça karışık döneminde sürdürmektedir. Üstelik bazı 

boşanmalarda veya vasî tayinlerinde elden ele geçen mülk ve paraya baktığımızda, zengin 

bir yapıdan söz etmek bile mümkündür. 

Bu örnekler bize Osmanlı toplumunun aile yapısını ve zenginliğini kaybetmemiş 

olduğunu ortaya koymaktadır. Kimsesiz çocukların bakımına dair görülen davâlarda, onlar 

için harcanacak paranın en ince teferruatına kadar gösterilmesi ve her kuruşun hesabının 

yapılması, bu hassasiyeti de ayrıca gözler önüne sermektedir. 

 Vasî tayinleri ise toplumda var olan hayır işleme inancıyla geleceğe yapılan manevî 

yatırımları gösteren başka bir unsurdur. Ölümünün yaklaştığını düşünen yahut sahip olduğu 

maddî birikimini önceden değerlendirmek ve bu değerin kendi hayatında olduğu gibi 

arzusuna uygun şekilde sarf edilmesini isteyenlerin, özellikle paralarını üç-dört kısma 

ayırıp bu hisselerin hayır işlerine, fakir ve kimsesizlere ve dinî faaliyetlere harcanmasını 

kayıt altına almaları, toplumun dinamiklerinin canlılığına alâmet sayılabilir. 
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 Bugün kullanılmayan bir terim olan ve karşılıklı boşanma olarak adlandıra-

bileceğimiz muhâla‘a hükümlerinde; her iki tarafın birbirinin zimmetini temize çıkarmaları 

ve aralarında artık olmayan hüsn-i mu‘âşereti ayrılma safhasında göstermeleri ve bunu “her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrasını 

kabul eyledik” sözleriyle kayda geçirmeleri, günümüzde uzun süren boşanma davalarına 

mukabil dikkat çekici örneklerdir. Bu davalarda kadın, tehir edilmiş olan mihrini kuruşu 

kuruşuna eski kocasından, yani vaktiyle zevc-i dâhili olan kişiden almaktadır. 

Bunun haricinde, kadının kocasına devrettiği ve artık onun malı saydığı bir kısım 

çeyizlerin zenginliği ve gerçekte kullanım olarak kendisine daha yakışmakla birlikte bunları 

tamâmen eski kocasına devretmesi de oldukça dikkat çekicidir. Aşağıdaki hükümden 

aldığımız küçük bir bölüm bunu göstermektedir: 

“Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûre zevcim mezbûrun emvâl-i müşterâtı ve 

mârru'l-beyân bilezik ve çiçek ve altınlar ve yüzük ve küpeyi dahi emvâl-i mevhûbu ve hakk-

ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır.” (s. 13a) 

Muhâla‘a örneklerinden oldukça dikkat çekici olanlarından birisi de, hamilelik 

süresince kadının kendi malından harcamaya devam etmesine dair hükümdür. Kasım-

paşa'da Kulaksız Ahmed Kaptan Mahallesi'nde sâkine Şerife Nesîbe Hanım, kocası ile 

yaptığı anlaşmaya göre küçük oğlu İbrahim Edhem yedi yaşına gelinceye ve hâmile olduğu 

çocuğu doğuncaya kadar kendi malından harcamaya devam edecek ve şayet bu arada 

kocası vefat ederse bu dönemde harcadığı miktarı onun terekesinden geri alabilecektir: 

“kendi malımdan infâk ve iksâ edip eğer kable tamamü'l-müdde fevt olur ise 

nafaka-i bâkiye mütâlebesinden zimmetim beriye olmak üzere zevcim mezbûr ile 

muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda..” (s. 35a) 

 Defterde yer alan hükümlerden, kişilerin idarecisi bulundukları vakıflara 

zimmetlerinin olduğu, yani borçlandıklarını anlamaktayız. Bu açıklar tesbit edildiğinde kişi 

vakfa borçlandırılmakta ve bedeli kendisine ödettirilmektedir. Ancak bu arada sadece 

vakfın geliri manasındaki “galle” veya “müstegallât”ının harcamakla kalınmadığı, vakıf 
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kütüphanesinde yer alan bazı kaynak kitapların bile satılarak parasının yenildiğine şahit 

olmaktayız. Aşağıdaki vakıf idânesi başlıklı hüküm, buna örnektir: 

“Bir cild Dürer ve Gurer ve bir cild Dürru'l-muhtâr kitabları semeninden dahi iki 

yüz seksen sekiz guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin iki yüz seksen sekiz guruş 

zimmetimde”. (s. 13b) 

 Dönemin sosyal yapısını ortaya koyan başka bir unsur da, devrin eşrâf, ümerâ ve 

zenginlerinin yaptıkları hayırlarla kurdukları yahut destekledikleri vakıflardır. Bunlardan 

Karaman Valisi Vezir Abdullah Paşa'nın hanımının Aksaray'da Kâtib Camii'ne vakf 

eylediği kürsü buna işarettir. Burada okunacak Kurân-ı Kerim ve mevlid-i şerîf için belli 

bir miktar para vakfedilmiştir. (s. 13b) 

Belli bir gelire ulaştıktan sonra etrafındaki insanları düşünerek onların ihtiyaçları 

için para harcamak ve bunu bir vakıf vasıtasıyla gerçekleştirerek son derece güvenilir bir 

şarta bağlamak, o dönemin karakteristik vasıflarındandı. Meselâ Balkapanı tüccarlarından 

el-Hâc Mehmed Efendi'nin Vakfiye'si bu yolda atılan ciddî adımları ve bunun için 

gerçekleştirilen bir dizi resmî faaliyetleri ortaya koymaktadır. Vakfedilen eşya, para ve 

binalar, kişilerin manevî tatminlerine vasıta oldukları gibi, kendileri eliyle yapılan bu 

hayırlar, yaşayan birçok insana da fayda sağlamakta, böylece toplumda nîmetin bölüşümü 

yine toplum eliyle gerçekleşmektedir. (s. 25a) 

Vasiyy-i muhtâr nasbı vasıtasıyla belli bir miktar parasının defin ve borçlarına 

harcanmasını temine çalışan kişilerin, kalan paralarının da Müslümanların hayırlı işlerinin 

görülmesinde harcanması şart koştuklarını görmekteyiz: 

“Hîn-i vefâtımda kadr-ı ma‘rûf meblağ ile teçhîz ve tekfînim görülüp düyûn-ı 

müsbitem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ bâkî kalan terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i 

mezkûrdan elli guruş ıskât-ı salât ve keffâret-i savm ve yeminim için ba‘de'd-devr fukarâ-yı 

Müslimîne tasadduk eyleyeler. ” (s. 25b) 

 Eşya mübâya‘asında bugün bile benzerine zor rastlayacağımız, aile içi ticarî-insanî 

münasebet örnekleri görülmektedir. Nitekim Fatih Çarşamba Pazarı'nda oturan Şerîfe 

Sayide Hanım'ın eşyasını kayın validesine sattığına dair hüküm böyle bir alış-veriş 
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örneğidir. Belli bir müddet kullanılan kap-kacak gibi eşyaların mahkeme kanalıyla ailenin 

büyük bir ferdine, dört yüz kuruşa satılması ilginçtir. (s. 26a-26b) 

Yine aile içi eşya mübâya‘asında göze çarpan başka bir örnek de karı-koca arasında 

yapılanıdır. Birlikte oturdukları evin içerisinde mevcut eşyanın bir kısmını karısı Zehra 

Hatun'a satan Kadırgalı Bostanî Ali Ağa, bunların kullanım hakkından yüz kuruş karşılığı 

tamamen vaz geçmiştir. (s. 26b). Bu durum ticari bir takım kaygılardan dolayı ev 

eşyalarının korunması veya satışının engellenmesi gibi bir düşünceyi akla getirmektedir. 

3.3. KONULARINA GÖRE HÜKÜM TÜRLERİ 

3.3.1. Mübâya‘a Olunan Mal Veya Gedikler 

Defterde mevcut hükümler arasında, mübâya‘a konulu olanlar oldukça fazladır ve 

çok çeşitlilik arz ederler. Bunlardan başlıcaları; hüküm başlıkları ve i‘lâm sahipleriyle 

birlikte aşağıda yer almaktadır: 

3.3.1.1. Menzil mübâya‘ası 

Şehzade Sultan Mehmed Câmi‘-i Şerifi civarında Molla Hüsrev Mahallesi'nde 

Yorganî el-Hâc Abdullah Ağa'nın zevcesi Şerife'nin kayınpederi el-Hâc Hafız Mehmed 

Efendi, aynı mahallede taş tekneler sırasında, dâhilî olarak: Üst katında üç oda ve bir 

abdesthane ve tuvalet ve divanhâne ve alt kısmında bir oda ve bir matbah ve bir kömürlük 

ve odunluk ve tuvalet ve gasilhane ve bir su kuyusu ve bir kiler ve bir mikdar bağçe ve avlu 

ve orta kapı ve haricî olarak: Üst katta bir oda ve abdesthane ve tuvalet ve alt kısmında bir 

ahır ve tuvalet ve bir avlu ve sokak kapısını müştemil dört tarafı taş duvar ile çevrili bir 

menzilin arsası, mahalle-i mezbûre imam ve müezzinîne gallesi meşrûta eshâb-ı hayrâttan 

merhûm el-Hâc Ali Ağa Vakfı'na senede üç yüz seksen dört akçe ile satılmıştır (s. 14b-

15a). 

3.3.1.2. Anadolu'da han ve menzil mübâya‘ası 

Bolu sancağında Taraklı Borlu kasabası mahallâtından Karaali Mahallesi ahâli-

sinden olup İstanbul'da ikamet eden es-Seyyid Ali Ağa, Borlu'nun Tahıl Pazarı adlı yerinde 
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bir âdet hanın hisse-i şâyi‘alarını kardeşi el-Hâc Hasan Ağa'ya bin altı yüz elli kuruşa 

satmıştır. (s. 14a-14b). 

3.3.1.3. Sepetçi mübâya‘ası 

Sepetçi gediklerinden birisine mâlik olan Hasan Efendi ibn-i Mustafa, aylık beş 

kuruş eski kiralı iki kepenk bir bâb (adet) simitçi dükkânını, içindeki eşyalarıyla satmıştır 

(s. 68a). 

3.3.1.4. Sebzeci dükkânı mübâya‘ası 

Sebzeci Ali Molla ibn-i Ali'nin vârisleri, Aksaray civarında Yusuf Paşa Çeşmesi 

adlı yerde bir bâb sebzeci dükkânını, içerisindeki eşyalarla birlikte Ligori adlı zimmîye dört 

yüz kuruşa satmışlardır (s. 66b). 

3.3.1.5. Gemici mübâya‘ası 

Gemici esnafından es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i Mehmed, bir aded mükemmel ge-

mici tezgâhını bütün malzemesiyle Mehmed Emin Ağa'ya bin elli kuruşa satmıştır (65b). 

3.3.1.6. Turşucu gediği mübâya‘ası 

İstanbul'da Yenibahçe civarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan turşucu esnâfından 

Ahmed Usta ibn-i Osman, bir aded turşucu gediğini satmıştır (s. 53a). 

3.3.1.7. Bahçe mübâya‘ası 

Aksaray Koğacı Dede Mahallesi'nde otururken vefat eden Kâtib Mehmed Emin 

Efendi ibn-i Mehmed Said Efendi'nin varisleri, bahçelerini satmışlardır (s. 49a). 

3.3.1.9. Eşya mübâya‘ası 

Küçük Ayasofya civarında Hüseyin Ağa Mahallesi'nde oturan Mehmed Hamdi Nuri 

Efendi kızı Hafize Hanım, cariyesi Feleknâz'ı azad ederek eşyasını satmıştır (s. 37b). 
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3.3.1.10. Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Tütüncü gediği mübâya‘ası ile ilgili pek çok hüküm defterde yer almaktadır. 

Bunlardan birisini örnek olarak, kısaltılmış ve günümüz Türkçesine aktarılmış olarak 

veriyoruz: 

Küçük Langa civarında Kâtib Muslihiddin Mahallesi'nde oturan esbak Bağdad Kapı 

Kethudâsı Mehmed Refî‘ Efendi'nin kardeşi İbrahim bin Ali, Aksaray Sebili karşısında 

bakkal dükkânı bitişiğinde aylık on kuruş kiralıklı, bir odası olan sekiz kepenk tütüncü 

dükkânı, içerisinde gedik denilen gerekli malzemelerle birlikte İbrahim Beşe'ye bin kuruşa 

satmıştır (s. 16a). 

3.3.2 Tatlîk (Boşama-Boşanma) Ve Muhâla‘a Hükümleri 

Nikâh, yani evlilik; şahitler huzurunda ve evlenecek erkeğin kadına vereceği altın, 

gümüş, kâğıt para veya herhangi bir mal, yani belli bir miktar mehir karşılığında yapılan 

karşılıklı bir anlaşmadır. Ancak mehir, nikâhın şartı değil neticesidir. Bu sebeple mehir 

konuşulmasa, hatta mehir verilmeyeceği kararlaştırılsa bile şart bozulmakla birlikte olup 

nikâh geçerlidir ve kadına mehr-i misl verilir. 

Mehr-i misl, o beldede kadının dengi olan kadınların nikâhlarında tayin olunan 

mikdardır. Bu mikdar tesbit olunamıyorsa, kadının kız kardeşi, halası, amcakızı gibi baba 

tarafından en yakın kadın akrabasının (anne, teyze değil) mehirleri esas alınır. Mehir, 

evliliğin düzenli ve mutlu olarak devam etmesi, kadının hak ve hürriyetlerinin korunması, 

kötü niyetli erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir. Mehir parasını ödemek, ayrıca 

çocuklarına nafaka vermek, yeniden evlenmek için yeni mehir ödemek korkusundan dolayı 

erkek, zevcesini kolay kolay boşayamaz. Üstelik zevcesini boşayan erkeğe kimse kız 

vermek istemez.  

Mehir, ödeme zamanı bakımından iki kısımdır: Mehrin tamamı veya bir kısmının 

peşin verilmesi kararlaştırılmışsa buna mehr-i muaccel denir. Acele edilmiş mehir 

demektir. Mehrin tamamı veya bir kısmının sonra verilmesi kararlaştırılmışsa buna da 
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mehr-i müeccel denir. Vadeye bağlanmış mehir demektir. Ödeme tarihi belli ise bu tarihte; 

değil ise ölüm veya ayrılıktan hemen soma ödenir. Mehr-i misl, evliliğin sonunda ödenir31. 

3.3.2.1. Tatlîk (Boşamak) 

İstanbul'da Kırk Çeşme civarında Hüsâm Bey Mahallesi'nde sâkine el-Hâc Mehmed 

kızı Şerife Habibe Hatun, zevci Sarıkçı Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin'den, otuz beş kuruş 

mehr-i mü’eccel ile nafaka ve kisve bahası olan yirmi bir kuruşun toplamı elli altı kuruş 

mukabelesinde boşanmıştır (s. 4b-5a). Defterde tatlîk ile alâkalı pek çok hüküm örneği 

bulunmaktadır: Bk: s. 5b, s. 12a, vs. 

3.3.2.2. Husûs ile tatlîk (Özellikle boşamak) 

İstanbul'da Testereciler civarında Emin Bey Mahallesi'nde vaki‘ Ali kızı Nâile 

Hanım, Ser-Sâyebân-ı Hazret-i Şehriyârî Mustafa oğlu İbrahim Ağa'nın kendisini boşama-

sıyla, aralarında dört yüz elli kuruş mikdarı mehir ödemesinde anlaşarak ve sahip oldukları 

müşterek eşyanın bir kısmını tasarruf hakkı elde etmiştir (s. 51b). 

3.3.2.3. Muhâla‘a 

Muhâla‘a (hul‘), zevcesinin veya başkasının kendisine mal vermesi şartı ile 

boşanmak demektir. Bu, karı-koca arasında geçimsizlik, imtizaçsızlık meydana geldiğinde 

müracaat edilen bir çözüm yoludur. Kadının boşanmak istediği zaman da muhâla‘aya 

müracaat edilir. Böylece erkek ödediği mehri geri almak suretiyle zarara uğramaktan 

kurtulur. Kadın da arzusuna nail olur. Muhâla‘a, icap ve kabul ile gerçekleşir. Koca "Seni 

şu kadar bedelle hul‘ ettim" dese, zevce de kabul etse hul‘ (muhâla‘a) vâki olur32. 

İstanbul'da Hırka-i Şerif civarında Akseki Mahallesi'nde oturan es-Seyyid Ali'nin 

kızı Şerife Nimetullah, kocası Mehmed oğlu İbrahim Ağa'dan, elli kuruş mehr-i mü’eccel 

ile nafaka bahası karşılığında boşanmıştır (s. 12a). Defterde bu konuyla da alâkalı pek çok 

hüküm örneği mevcuttur. Bk. s. 12b, s. 14a, vs. 

 

                                                 
31  Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, Arı Sanat Yayınları, İstanbul 2008, s. 449. 
32  Buğra Ekinci, a.g.e., s. 456-457. 
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3.3.2.4. Bi'l-velâye muhâla‘a 

Davud Paşa Mahallesi'nde sâkine Ayşe, velisi olan Kapı Kethüdâsı Mehmed Ağa 

oğlu Musa Ağa velâyetiyle, yüz yetmiş kuruş ve belirtilen eşya mehri mukabelesinde 

imameci İsmail oğlu Mehmed Nuri ile evlendirilmiş ve bülûğa erdiğinde kocasıyla arala-

rında geçimsizlik olduğu takdirde velisinin kabul ettiği şartlarda mahâla‘a olunacağına dair 

ilâm verilmiştir (s. 38a). 

3.3.2.5. Boşanma sonrası kadar kendi malından infâk etmek üzere muhâla‘a 

Kasımpaşa'da Kulaksız Ahmed Kaptan Mahallesi'nde oturan es-Seyyid Mustafa kızı 

Şerife Nesîbe, boşandığı kocası es-Seyyid Mehmed üzerinde mehri olan doksan kuruşun, 

doğum yapıncaya ve ayrıca üç buçuk yaşındaki oğlu İbrahim Edhem yedi yaşını tamamla-

yıncaya kadar kendisine tahsisi için kocasıyla anlaştığını belirtmiş ve mahkemece onay-

lanan bu durum üzerine karı-koca anlaşarak boşanmışlardır (s. 35a). 

3.3.3. Nafaka Hükümleri 

Nafaka, insanın yaşayabilmesi için lâzım olan şey demektir. Bu da, taâm (yiyecek), 

kisve (giyecek) ve süknâdan (ev) ibarettir. Bu masraflar, şehrin âdetine, piyasaya ve akraba 

ve arkadaşlara göre ayarlanır. Zamana ve hâle göre değişir. Her memlekette başkadır. Koca 

karısına; baba, baliğ olmamış veya baliğ olsa bile sakat oğullar ile evlenmemiş kızlarına; 

çocuk, fakir anne ve babaya; ayrıca fakir ve çalışamayacak durumdaki mahrem akrabaya 

nafaka vermek vâcibdir.  

Koca, mehr-i muaccelini alarak evlilik mükellefiyetlerini yerine getirmeye başlamış 

bulunan zevcesine derhal nafaka vermekle mükelleftir. Zevcesi zengin veya gayrimüslim 

olsa bile, bunun nafakasını vermek, kocası üzerine farzdır. Karı-koca fakir iseler, fakir 

nafakası verilir. Zengin iseler, zengin nafakası vermesi lâzımdır. Zengin nafakasında, 

zevceye, ev işlerini yaptırması için bir hizmetçi de tutması lâzımdır. İkisinden biri zengin 

olup, öteki fakir ise, orta halli nafaka ve kisve bahası için verir. Fakir olan zevcin, zengin 

olan zevcesine, orta hallilere âdet olan nafakayı vermesi lâzımdır. Fakir nafakası verip, 

aradaki farkı, zengin olunca öder. 
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Nafaka alamayan kadın hâkime müracaat eder. Hâkim, cebrî icra yoluyla nafaka 

ödetir. Koca nafakadan âciz ise, kocasının yakın akrabasına, nafaka verdirtir. Bu da yoksa, 

beytülmâl (devlet hazinesi) nafakayı ödünç olarak verir. Bu da vermezse, kadın kendisine 

uygun işlerde çalışarak nafakasını temin edebilir. Hâkim, bunları da kocasına ödetir33. 

3.3.3.1. Takdir-i nafaka (Nafaka takdiri) 

İstanbul'da Cumartesi Pazarı civarında Molla İhveyn Mahallesi'nde sâkine es-

Seyyid Hüseyin kızı Şerife Habibe, eski kocası es-Seyyid Ali Ağa'dan günlük 56 akçe 

nafaka almağa hak kazanmıştır (s. 67a). 

 

3.3.3.2. Zamm-ı nafaka (Nafakaya zam) 

Mustafa kızı Zeliha, boşandığı kocası Mustafa Beşe'den aldığı günlük yirmi akçe 

nafaka, küçük kızı Emine'nin bakım masraflarını karşılamadığı için davâ açarak üzerine bir 

miktar akçe daha ilâve ettirmiştir (s. 50b). 

3.3.3.3. Nafaka-i haml (Hamilelik nafakası) ve Nafaka-i sağîre 

Cumartesi Pazarı civarında Molla İhveyn Mahallesi'nde oturan es-Seyyid Hüseyin 

kızı Şerife Habibe, kocası es-Seyyid Mustafa oğlu es-Seyyid Ali Ağa'dan hâmile iken 

ayrıldığından, çocuk doğuncaya kadar günlük kırkar akçe nafaka talebinde bulunmuş ve bu 

talebi hükme bağlanmıştır (s. 51a). Defterde, bu konuyla da alâkalı pek çok hüküm örneği 

mevcuttur. 

İstanbul'da Molla Şeref Mahallesi'nde oturan Ahmed kızı Şerife Rukıyye Hatun, 

kocası Mustafa oğlu İbrahim Edhem Ağa'dan olan küçük kızı Şerife Habibe'nin nafaka 

parası için mahkemeye müracaat etmiş ve eski kocasının günlük kırk sekiz akçe nafaka 

parası ödemesi hükme bağlanmıştır (s. 13b). 

Defterde bu konuyla da alâkalı pek çok hüküm bulunmaktadır. Bunlardan bir kaç 

örnek olarak şunları zikredebiliriz: 

                                                 
33  Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, s.450. 
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İstanbul'da Şehremini Abdal Mahallesi'nde oturan es-Seyyid Mehmed Ârif Efendi 

kızı Şerife Ayşe Hanım, kocası Yahya oğlu Ahmed efendi'den olma küçük oğlu Mehmed'in 

nafaka ve kisve bahası için babasından günlük doksan ikişer akçe talebinde bulunmuş ve 

mahkeme bu konuda uygun i‘lâmı kendisine vermiştir (s. 14a). 

İskender Paşa Mahallesi'nde oturan Hüseyin kızı Hatice, kocası Zecriye Kalemi 

kâtiblerinden Mehmed Ârif Efendi'den olan sekiz aylık kızı Emine'nin geçimi ve terbiyesi 

için nafaka bahası olarak günlük yüz akçe talebinde bulunmuş ve mahkeme kendisini haklı 

görerek bu meblağın Hatice Hanım'a ödenmesine karar vermiştir (s. 14b). 

İstanbul'da Hüseyin Ağa Mahallesi'nde oturan el-Hâc Ahmed kızı Şerife Habibe 

Hatun, kocası sırıkçı Hüseyin oğlu Mustafa Ağa'dan olma beş yaşındaki oğlu es-Seyyid 

Mehmed'in nafaka ve kisve bahası için babası Mustafa Ağa'dan kâfi mikdar nafaka bedeli 

taleb etmiş ve mahkeme günlük otuzar akçenin Şerife Habibe Hatun'a verilmesini hükme 

bağlamıştır (s. 14b). 

3.3.3.4. Oğulları üzerine nafaka takdiri 

Fatih Sultan Mehmed Câmi-i Şerifi civarında Pirinççi Sinan Mahallesi'nde oturan 

Ayşe bint-i Mustafa, büyük oğulları Ahmed Efendi ibn-i Osman ve çiftçi Mustafa Ağa ibn-i 

Osman'ın kendi vasîleri olduğunu ve kendisinin fakir ve güçsüz bulunduğunu belirterek, 

oğulları Ahmed Efendi ile Mustafa Ağa üzerine mahkemeden belirli bir para tahsisini talep 

etmiş ve Ayşe Hatun'un nafakası için oğullarının her birisi tarafından günlük on altışar 

akçeden toplam otuz iki akçenin annelerine ödemeleri hükme bağlanmıştır (s. 22b).  

3.3.3.5. Kayıp kocanın kayyım elinde olan mallarından küçük çocuğu ve 
karısına nafaka takdiri 

İstanbul'da Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mahallesi'nde oturan Mehmed kızı Zeliha, 

kayıp olan kocası es-Seyyid Osman bin Abdullah'dan olan küçük kızı Şerife Hanife ve 

kendisi için, kocasının malı olup mahkeme kararıyla yed-i emin olan es-Seyyid Hâşim 

Çelebi'ye teslim olunan iki yüz altmış sekiz kuruş otuz paradan belli bir miktarın kendisine 

verilmesini taleb etmiş ve mahkemece günlük kırkar akçe Zeliha Hatun'a tahsis edilmiştir 

(s. 24a). 
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3.3.4 Îcâr Ve İstîcâr (Kiraya Verme Ve Kiralama) Hükümleri 

İcâre, malûm bir menfaati, malûm bir bedel karşılığında satmak demektir. Bu 

menfaat, eğer bir malın kullanılması olursa bugünkü manâda kira akdi; eğer bir hizmet 

olursa icâre-i ademî, yani hizmet (iş) akdinden söz edilir. Şer‘î hukukta her ikisi de aynı 

hükümlere tâbidir. Kira akdi de, icâr-ı akar (gayrimenkul kirası), icâr-ı urûz (menkul 

kirası) ve icâr-ı hayvan (hayvan kirası) olmak üzere üç çeşittir. Bir sanat sahibine malzeme 

vererek bir şey yaptırmak onu ücret ile tutmak demektir. Bu menfaat satışının semenine 

kira (ücret); kiralanan mala damecûr denir34. 

3.3.4.1. Tütüncü dükkânı istîcârı 

İstanbul'da tütüncü esnafından Eğinli Sergiz veled-i Bedros, Esterpazarı Kapısı 

karşısındaki iki adet tütüncü dükkânını aylık 12'şer kuruşu kiralamıştır (s. 67b). 

3.3.4.2. Îcâr-ı Nasrâniyye (Hıristiyan birisini ücretle çalıştırmak) 

Küçük yaşta babası tarafından başka bir ailenin yanına verilen ve orada hizmet eden 

Serpuhi adlı Hıristiyan kadın, yaptığı hizmetlerine mukabil ücretini talep etmiştir (s. 41b) 

3.3.4.3. Ücretten ibrâ yine nefsini îcâr (Ücretten temize çıkmak ve ücretli 
çalışmak) 

Bir alacaklı, borçlusundaki alacağından vazgeçtiğim tek taraflı bir irade beyanı ile 

açıklamasına ibra denir. İbra, berî kılmak, beraat ettirmek, mesuliyetten kurtarmak 

demektir. İbra, umumî veya hususî olabilir. Yani bir kimseyi, bütün alacaklarından ibra 

edebildiği gibi, muayyen bir alacaktan da ibra edebilir. İbradan geri dönülemez. İbra ile 

kefalet de sona erer. İbra, mevcut ve geçmişteki haklar için muteber olur; gelecekteki 

haklar için muteber olmaz. İbradan sonra doğan bir hak talep edilebilir35. 

Gedikpaşa civarında Tatlıkuyu'da Esirci Kemal Mahallesi'nde el-Hâc Osman Ağa 

ibn-i Abdullah'ın menzilinde sâkine tahmînen on üç yaşında Hatice bint-i Abdullah, ücret 

ile hizmet ettiği el-Hâc Osman Ağa ve karısı Fatma Hanım'dan aylık yedişer buçuk kuruş 

on yedi aylık ücretini talep etmiş ve almaya hak kazanmıştır (s. 36b). 

                                                 
34  Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 524. 
35  Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 515. 
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3.3.5. Vasiyet Hükümleri 

3.3.5.1. Vasiyyet 

Tam edâ ehliyetini hâiz bulunmayan kimselerin (kâsırların) her türlü hukukî işlerini 

kanunî mümessilleri yürütür ki, bu kimse velî yahud vasîdir. Ehliyetsizlerin temsili iki 

şekilde olur: Birincisi evlendirmek, okutmak, tedavi ettirmek, işe verip sanat öğretmek, 

diyetini üstlenmek gibi kâsırın bizzat şahsı ile alâkalı olan işlerdir. İkincisi de münhasıran 

kâsırın mal varlığı ile alâkalı tasarruflardır. Birinci çeşit işlerde kâsırın temsiline velayet, 

ikinci çeşit işlerde kâsırın temsiline vesayet denir. 

Bir kimsenin velîsi, önce sırasıyla baba ve dedesidir. Baba ve dede, hukuk gereği, 

hem velî ve hem de vasîdir. Sonra soyundan en yakın erkek akrabası velîdir. Yani oğul, 

oğlun oğlu, erkek kardeş, bunun oğlu, torunu, amca, amcanın oğlu, amcanın torunu vs. 

şeklinde devam eder. Aynı derecede akrabadan yaşça büyük olanı velî olur. Velî uzakta ise 

yahud ehil değilse, meselâ âciz veya fâsık ise, sonraki velî olur. Soyundan yoksa velayet 

anne tarafından akrabaya intikal eder. Velî, hür, âkil, baliğ ve çocuk ile aynı dinden 

olmalıdır36. 

Defterde yer alan vasiyet hükümlerinde; sahip olunan mülkün, paranın ve gelirin, 

tayin edilen vasî tarafından ne şekilde ve nerelere harcanması gerektiğine dair açık bilgiler 

yer almaktadır. Defterde genellikle Müslümanların vasiyetleri yer almakla birlikte, birkaç 

Hıristiyanın da vasiyeti mevcuttur. Vasiyetlerin genel karakteri, malın ve paranın bir 

kısmının birinci derecede yakınlara tahsis edilmiş olmasıdır. Bir kısmı da hayır niyetiyle 

infaka ve ibadetlerinin kefâreti olarak fakirlere dağıtılmak için tahsis edilir. Bir örnek 

olması bakımından aşağıdaki hükme, ifadelerini bugünkü Türkçe ile karşılayarak yer 

veriyoruz: 

Niğde'nin Ürgüp kasabası ahalisinden olup İstanbul'da Cağala-zâde Sarayı 

civarında İmam Ali Mahallesi'nde Pancarcıoğlu Mustafa'nın kızı Şerife Hatice, vasi olarak 

atadığı Eminönü manavlarından Gümüş es-Seyyid Osman Ağa ibn-i Ali ve üzerine müdür 

atadığı Bağçekapusu'nda bulunan Kayıkhane Reisi es-Seyyid Mahmud Ağa ibn-i 

                                                 
36  Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku: s. 412. 
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Veliyüddin adlı kişilerin mahzarlarında şöyle belirtmiştir: Ben bundan önce Eminönü'nde 

bir adet manav dükkânı içerisinde mevcut ve esnaf arasında gedik malzemelerimi, üç bin 

beş yüz kuruşa başkasına satıp fiyatını alıp bu paranın iki bin kuruşunu bundan önce vefat 

eden büyük oğlum Süleyman'ın hacc-i şerîf edâsı için el-Hâc Yusuf adlı kişiye verip ve dört 

yüz kuruşuyla beş adet Mushaf-ı Şerîf satın alıp her birisini hediye edip, yedi yüz kuruşuyla 

aynı yerde beş adet su kuyusu açıp ve yüz kuruşunu dahi işbu târihe gelince yiyip içmek 

için harç ve sarf edip geride kalan üç yüz kuruşu ise, Allahu Teâlâ'nın emriyle vefat 

eylediğimde, evimin içerisinde mevcut eşyam olan üç minder ve iki çuka oturma ve ottan 

yapılmış sekiz yastık ve bir orta keçesi ve bir beledî döşek me‘a-çarşaf ve iki baş yastığı ve 

iki çift yorgan ve bir İstanbul şalı ve bir yarım kürk ve bir çift seccade ve bir sepet sandık 

ve bir bakır mangal ve bir leğen me‘a-ibrik ve iki pirinç şamdan ve iki tencere me‘a-kapak 

ve üç sahan me‘a-kapak ve bir sini ve bir tepsi ve bir çorba tası me‘a-kapak ve bir taba ile 

sair terekemi ve insanlara borcum olan hukûkumu vasim mezbûr Osman Ağa alıp ben koca 

sahibi olmadığımdan dolayı sünnet-i seniyye üzere techîz ve tekfînim görüp ispatlanmış 

borcum zuhur eder ise onu ödedikten sonra kalan terekemin üçte biri dağıtılıp bahsedilen 

üçte birin yüz elli kuruşu namaz borçlarıma, oruç kefaretime ve yemin ve nüzûrâtım için 

fakir Müslümanlara tasadduk olunsun. Vefatım gecesi birkaç hafız davet edilerek bir hatm-

i şerîf ve onun ardından tevhîd-i şerîf tilâvet ve sevâbını rûhuma hediye ettirilip bahsedilen 

üçte birin yüz elli kuruşu ile helva pişirilip dağıtıldıktan sonra hafızlara münasib mikdârı 

meblağ verilsin ve vefatımın kırkıncı günü lokma pişirilerek fakirlere yedirilsin ve 

bahsedilen üçte birden her ne fazla kalır ise bu miktar vasim es-Seyyid Osman Ağa eliyle 

hayır ve iyilik üzere harç ve sarf olunsun ve terekemin üçte ikisi vasim mezbûr eliyle 

vârislerime teslim olunsun diye vasiyyet ve bunu yerine getirmeğe es-Seyyid Osman Ağa'yı 

vasiyy-i muhtâr ve üzerine mezbûr es-Seyyid Mahmud Ağa'yı nâzır nasb ve tayin eyledim 

dedikde onlar dahi yazıldığı üzere tasdik ettiler. (s. 52a) 

Bu vasiyet bize, döneminin hayır anlayışına, sahip olunan mülkün aile ve hukuku 

olan insanlar arasında paylaşımına ve özellikle fakir-fukaranın bu hayırdan muhakkak pay 

sahibi oluşuna güzel bir örnektir. 
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3.3.5.2. Vesâyetten ibrâ (Vasinin borcunu ödemesi) 

İstanbul'da kaba hasırcı esnâfından Mehmed Esad, çocukluğunda es-Seyyid Ahmed 

Ağa'nın yanına şâkirdliğe girip çalışırken babası Mehmed Efendi ölünce tesviye-i umûruna 

es-Seyyid Ahmed Ağa tayin olunmuş ve kendisine intikal eden mirastan toplam altı bin altı 

yüz elli kuruş vasisine teslim edilmiştir. Vasisi de bu paranın dört bin altı yüz elli kuruşuyla 

Mehmed Esad için İstanbul'da Asma Altı adlı yerde bir tütüncü mağazası satın alarak kalan 

para olan iki bin kuruşu da kendisine teslim etmiş ve vasisi Ahmed Ağa'da her hangi bir 

alacağının kalmadığına dair hükmün ilâmı verilmiştir (s. 51a). 

3.3.5.3. Nasrânî (Hıristiyan) vasiyeti 

Defterde yer alan hükümler arasında, pek çok konuda olduğu gibi, vasiyet konusu-

nda da zimmîlere ait örnek hükümler yer almaktadır. Bir Müslüman ile gayrimüslim vasi-

yeti arasında mukayeseye imkân sağlamak bakımından böyle bir hükmün metnini günümüz 

Türkçesiyle veriyoruz: 

Manastır sancağının Sarıgöl kazâsına tâbi‘ Radoniş karyesi reâyâsından olup 

Yedikule'nin Bucakbağı semtinde Kostandi'nin bahçesinde oturan bahçıvan Taşo veled-i 

Yani, vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği Hacı Evhad Mahallesi'nde Yibo veled-i 

Stanko'nun; kendisi öldüğünde bütün terekesini idareye ve insanlarla alâkalı hukukunu 

korumaya, kefenleyip kabre koymaya, isbatlanmış borcu zuhur ederse onu ödedikten sonra 

kalan terekenin üçte birisini harcamaya ve bu miktardan elli kuruşunun mezar taşı ve 

kabristanına harcanmasına, yüz elli kuruş ile fakirlerin yedirilmesine, bu üçte bir paradan 

ne kadar kalır ise fazlasını vasisinin dilediği mahalle harcamasına izin vermiştir. Yine 

terekenin üçte ikisinin kız kardeşi Maseline'nin oğulları Hıristo ve Globe ve Petro evlâdı 

Yani zimmîlere verilmesine dair vasiyet ve bunu icra için Yibo zimmîyi vasiyy-i muhtâr 

nasb ve tayin eylemiştir (s. 20a). 

3.3.5.4 Husûsla vasiyyet 

Başkâtib İbrahim Ârif Efendi, Aksaray civarında Alem Bey Mahallesi'nde Nahılcı 

Sokağı'nda vâki‘ Samatya İskelesi Hamallar Kethüdâsı Halil Ağa ibn-i Hüseyin, zevcesi 
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olan Osman kızı Şerife Fatma Hatun'u, kendi vasiyetini yerine getirmeye mezun kılmış ve 

bu hususta taleb ettiği i‘lâm kendisine mahkeme-i şer‘iyye tarafından verilmiştir (s. 35b). 

3.3.6. Gediklere Dair Hükümler 

Gedik, “ticaret ve sanat yapabilmek salâhiyeti şeklinde tarif olunan gedik, vaktiyle 

esnafa mahsus bir şey iken bilâhire emlâka sirayet ettirilmiş, memlekette asırlarca sanayi ve 

ticaretin terakkisine, refah ve servet-i umumiyenin artmasına” sebep olmuştur37. Süleyman 

Sudi Efendi de gediği: “Gedik denilen şey âdetâ bir inhisar veya imtiyaz demekten ibarettir 

ki sahiplerinin işleyeceği işi başkaları işleyememek ve satacağı şeyi başkaları satamamak 

şartıyla taraf-ı hükûmetten verilen senedin icra-yı ahkâmı” suretinde de tarif eder38. 

Gedikler esnaf arasında alınıp-satıldıkça veya rehin veyahut fek (rehinden kurtarıl-

dıkça) ilk önceleri esnaf defterlerine kayıt ve işaretle iktifa edilmişse de sonraları alım-

satım ve rehin ve fek muameleleri esnaf kethüdaları vasıtasıyla icra olunarak ve esnaf def-

terlerine kayıt düşürülerek suretler almışlar ve bazıları şer‘î mahkemelerde tescil ettirerek 

hüccet-i şer‘iyye istihsal eylemişlerdir39. 

On yedinci asırdan itibaren kontrollü ekonominin icabı olarak ticarette inhisâr usulü 

kabul edilince, muayyen bir dükkânda sanat icra edebilme hakkından başka gedik hakkına 

bir de münhasıran o sanatı icra etme imtiyazı manâsı yüklenmiştir. Alet ve edevatı olmasa 

bile, ustalık hakkı devredildiği zaman yeni usta gedik sahibi sayılmıştır. Böylece gedik, 

zamanla, mal üzerindeki irtifak hakkı olmaktan başka, bir de ticarî imtiyaz hâlini almış; 

gedik hakkı sahibi, hem mülk veya vakıf dükkânın kiracısı, hem de o sanatı icra edebilme 

imtiyazının sahibi hâline gelmiştir. Bu hak, ferağ yoluyla satılabilmekte, rehin 

edilebilmekte ve vârislere geçebilmektedir. Dükkân satılırsa gedik hakkı ile satılırdı40. 

3.3.6.1. Hamam gediği fekki (Hamam gediğini rehinden kurtarma) 

Hüseyin kızı Fatma, Ümmügülsüm Hatun'a verdiği iki yüz kuruş borç karşılığında 

İstanbul'da Taş Kasab civarında Safa Hamamı içerisinde mevcut yirmi peştamal ve yirmi 

                                                 
37  M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, İstanbul 1983, 3. baskı, s. 656. 
38  Pakalın, a.g.e.,s. 256. 
39  Pakalın, a.g.e., s. 657. 
40  Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 424. 
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sıkma ve on çift nalın ve yedi tütün çubuğu ve on bir minder ve bir baş tahtasını rehin 

olarak almışken, Ümmügülsüm Hatun söz konusu parayı temin edip kendisine verince, 

hamamın içindeki eşyaları ona teslimle gediğin rehini kaldırılmıştır (s. 50b). 

3.3.6.2. Kahve gediği fekki 

Bir mal veya eşya üzerindeki rehni kaldırmak demektir. Defterde, bu başlık altında 

pek çok hüküm yer almaktadır. Bunlardan birisi şu şekildedir: 

Mehmed kızı Şerife Selime, kocasından aldığı beş yüz kuruşu, faizi olan yüz seksen 

kuruş ilâveyle altı yüz seksen kuruş olarak İstanbul'da Hasan Paşa Hanı bitişinde olan bir 

âdet kahveci dükkânı içerisindeki "âlât-ı lâzıme"nin yarısını rehinden kurtararak kocasına 

teslim etmiştir (s. 46a). 

3.3.6.3. Tütüncü gediği rehni 

Rehin vermek, bir sebepten dolayı, bir şeyi hapsetmek, alıkoymak demektir. 

Hukukta ise, bir borcu tevsik ve teyid etmek için, borç karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda 

veya başka âdil bir kimsede, emanet bırakmak demektir. Borç ödenince mal iade olunur; 

ödenmezse rehin verilen kimse bu malı alıkoymaya veya gerekirse satıp alacağını almaya 

hak kazanır41. Defterde yer alan rehin hükmü örneklerinden birisi şu şekildedir: 

İstanbul'da tütüncü esnafından Samakolu Manol oğlu Zahari, Hüseyin Beşe'den dört 

yüz kuruş borç karşılığı tütüncü gediğini rehine bırakmış, daha sonra borcunu ödeyince 

rehin kaldırılmıştır (s. 38b). 

3.3.7. Gayrimüslimlerle İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi 

Defterimizde, gayrimüslimlerle alâkalı daha çok ticari ilişkilerle ilgili hükümler 

bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alanların başlıcası gedik olmakla birlikte diğer hüküm 

türlerdi şunlardır: 

Gedik mübâya‘ası, vasiyyet, eşya mübâya‘ası, tatlîk vs. Bunlara dair örnekler, ilgili 

yerlerde verilmiştir. 

                                                 
41  Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 487. 
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Kadıköyü'nde Mısır'a giden ve Kahire'de vefat eden tütüncü Eğinli Şahabet veled-i 

Gabril zimmînin verâseti davası gedik mübâya‘asına örnek gösterilebilir. Gabril'in karısı 

Ünmide bint-i Arakil ve kızları, bu tütüncü gediğini satarak elde edilen hisseleri mahkeme 

vasıtasıyla paylaşmışlardır. (s. 27a) Tütüncü gediğine dair başka hükümler de defterde yer 

almaktadır. (27b-28b-29a) Bu hükümler, aynı zamanda tütüncülük mesleğinin zimmîler 

arasında yaygın bir meslek olduğunu da bize göstermektedir. Tütüncü gediği dışında 

çörekçilik gediği (s. 35b) ve dülbendçilik-çite tezgâhları (68b-69a) gediği gibi başka 

türlerin de gayrimüslimlerin sahip oldukları gedikler arasında yer aldığını defterden 

anlamaktayız. 

3.3.8. Muhtelif Hüküm Örnekleri 

3.3.8.1. Eşyanın Korunması 

Rüstem Paşa Câmi‘-i Şerifi altında sabuncu ve tenbakücü dükkânları arasında bir 

tütüncü dükkânı içerisinde mevcut ve esnaf arasında gedik denilen lüzumlu aletlerin 

mâlikesi Kostantiniyye bint-i Yanaki'nin kiracısı Kayserili Kiryako veled-i Yorgi bir 

müddettir dükkânını kapayıp kaçtığından ve kesin olarak kaybolduğu anlaşıldığından, söz 

konusunu dükkân, mahkeme, kethudâ, yiğitbaşı ve ustalar marifetiyle açılarak içerisinde 

sahibinin mevcut eşyâsı ve malzemesinin ziyan olmaması için gerçek fiyatlarıyla birisine 

satıp bedellerini dükkân sahibi ortaya çıkıncaya kadar korumak üzere yed-i emine verip 

dükkânın kendisine teslim olunmasını isteyen Kostantiniyye'nin zevci ve tarafından vekîl-i 

şer‘îsi tütüncü Yanaki veled-i Yorgaki zimmî ile Kethudâ Ömer Ağa ve Yiğitbaşı es-

Seyyid Abdullah Çelebi ve isimleri kayıtlı Müslümanlar hazır oldukları hâlde dükkânın 

kilidi açılarak içerisinde mevcut bulunan kayıp sahibinin eşyası gerçek fiyatıyla birisine 

satılıp bedeli, kendisi ortaya çıkıncaya kadar hıfz-ı emîn ve mu‘temed ve müstakîm olduğu 

ihbâr olunup mahkemeden kayyım nasb ve tayin olunan Mehmed Şakir Ağa ibn-i el-Hâc 

Memiş Ağa'ya koruması için teslim edilen defterin müfredatı aşağıda yer almaktadır (s. 

43a): 

Fî 17 Ra. Sene [1]232 [4 Şubat 1817]. 

Kaplamış tütün 

Kıyye : 104 

Basma tütün 

Boğça : 1 

Köpük tütün 

Boğça : 11 

Dizi tütün 

Kıyye : 55 
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Billûr kâse me‘a kapak : 3 aded, 1800 para 

Kâğıd deste : 5 aded, 120 para 

Sandalye : 2 aded, 200 para 

Pirniç sağîr maşa : 9 aded, 60 para 

Kömür : 80 para. 

Cem‘an yekûn : 1351,5 guruş, 4 para. 

Yalnız bin üç yüz elli bir buçuk guruş dört paradır. 

3.3.8.1.2. Vekâlet hücceti 

Vekillik her dönemde mevcut ve hangi şartlarda olacaksa bunların kaydı gerekli 

hususlardandır. Defterde buna dair yer alan örnekler Osmanlı Devleti'nin hukuk anlayışına 

ışık tutacak niteliktedir. Aşağıdaki hüküm bu örneklerdendir: 

Firarî bakkal Dimitri veled-i Yani adlı zimmînin vekili Anatosti veled-i Yani, 

müvekkili Dimitri'nin, esbak Medine-i Münevvere Kadısı el-Hâc Mehmed Sadık Efendi'ye 

sattığı belli bir miktar bakkal emtiası bedelinden sekiz yüz guruş alacağı olduğunu belir-

terek bunu mahkemede taleb eder. Mahkeme şahitlerinin de huzurunda zimmînin alacağını 

kabul eden Medine-i Münevvere kadısının vekilleri, Dimitri zimmîye belirtilen miktarı 

öderler. Kaçak bir zimmî bakkalın, alacağını vekili vasıtasıyla Medine-i Münevvere kadı-

sından tahsil etmesi, o dönem için hukukun üstünlüğünün bariz örneklerindendir. (s. 67b-

68a). 

3.3.8.1.3. Vakıfdan idâne (Vakıfdan borç almak) 

Para : 110 

 11.440 

Kıyye : 24 

Para : 90 

 21.260 

Kıyye : 86 

Para : 172 

 14.792 

Para : 100 

 5.500 

Kumarlı tütün 

Kıyye : 99 

Para : 93 

 9.207 

Demirli tütün 

Kıyye : 90 

Para : 75 

 6.750 

Kenevir parçası tütün 

Boğça : 2 

Kıyye : 19,5 

Para : 90 

 1.755 

Tenbakü 

Kıyye : 1 

 200 
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Vakıf, insanlık tarihi kadar eski bir müessesedir. Kur'an-ı Kerîm, ilk mabedi bina 

edenin, Hazret-i Âdem olduğunu bildiriyor. Bu mabet Mekke'deki Kâbe’dir ve dünyadaki 

ilk vakıf eseri budur. Yine Kur'an-ı Kerîm'de bildirildiği üzere (Bakara: 127) Hazret-i 

İbrahim, Büyük Tufan'da yıkılan bu mabedi, oğlu Hazret-i İsmail ile beraber yeniden inşa 

ettiği gibi; vefat etmeden önce Filistin'in Halîl şehrindeki arazisini vakfedip, mahsûlünden 

gelen gidenlere ziyafet verilmesini de vasiyet etmişti42. 

Vakıf, Osmanlı toplumunda hayır yapmanın ve cemiyet meseleleriyle ilgilenmenin 

en sahih ve samimi yolu kabul edilmiştir. Mülkün ve kudretin gerçek sahibi olarak Allah'ıa 

gören ve onun inayetiyle sahip olduğu bir kısım imkânını Allah'ın kullarına ihsan ve infak 

eden bu zihniyet, akla gelebilecek pek çok konuda vakıf tesis etmeyi veya mevcut bir vakfa 

mülk, para ve benzeri tasarruflarını vakfetmeyi gerekli kılmıştır. 

Muhtaç insanların vakıflardan istifade yolları çeşitli şekillerde olur. Barınmak, 

yemek-içmek ve vakıftan borç almak buna örnek gösterilebilir. Aşağıdaki hüküm, vakıftan 

borç almaya dair bir hüküm örneği olup, günümüz Türkçesine aktarılmıştır: 

Aksaray civarında Murad Paşa-yı Atik Mahallesi'nde Horhor Çeşmesi karşısında 

oturan kahveci es-Seyyid el-Hâc Ömer Ağa, vüzerâdan eyâlet-i Karaman ve livâ-i Akşehir 

Mutasarrıfı Abdullah Paşa'nın kızı olup vefat eden Ahmed Çavuş Ağa kızı Şerife Ayşa 

Hanım'ın sağlığında ve Aksaray civarında Kâtib Camii'nde vaz‘ eylediği kürsi ve mevlid-i 

şerif tilâveti için vakf eylediği sekiz yüz kuruş ve kendisinin vefatının ardından kocasının 

mallarından zam ve ilhâk eylediği iki yüz kuruşla yekûn bin kuruş vakfedilmiş nakidin 

hüccet ile mütevellîsi olan Sadr-ı Rumeli es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidin Efendi ibnü'l-

merhûm İbrahim Efendi, vakfın nükudu olup ellerinde olan söz konusu bin kuruşu vezir 

hazretlerinin re’yiyle kendisine borç olarak verdiğini ve bu tarihten itibaren üç sene 

müddetle tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine vakfın mal-ı mevhûbundan es-Seyyid 

Zeynelâbidin Efendi'den satın aldığım bir cild Dürer ve Gurer ve bir cild Dürru'l-muhtâr 

kitabları bedelinden dahi iki yüz seksen sekiz kuruş ile cem‘an bin iki yüz seksen sekiz kuruş 

vakfa edâsı ve kazâsı borcum olarak sahihan deynimdir (s. 13b). 

                                                 
42  Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 341. 
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3.3.8.1.4. Tevliyet kasr-ı yedi (Vakıf idareciliğinden vaz geçmek) 

Vakıf işleriyle uğraşmak için gerekli üstün ahlakî meziyetler yanında zamanını vak-

fa samimi olarak tahsis etmek de gerekmektedir. Gerek vakfedilen mal veya paranın idaresi 

sırasında, gerekse vakfın muhatap olduğu insanlar hususunda haksız bir işe bulaşmak kor-

kusu, vakıf idarecilerini diken üzerinde oturtmuştur. Aşağıda günümüz Türkçesiyle verilen 

hüküm de buna örnek gösterilebilir: 

Vüzerâdan Karaman Valisi olan Abdullah Paşa'nın vefat eden hanımı Ahmed Çavuş 

Ağa kızı Şerife Ayşe Hanım, İstanbul'da Aksaray civarında Kâtib Câmi-i Şerifi'ne koyduğu 

kürsi ve mevlid-i şerîf tilâveti için vakfeylediği nükûdun bâ-hüccet bilfiil mütevellîsi Sadr-ı 

Rumeli Mehmed Zeynelâbidin Efendi, kendisinin başkaca işleri olup söz konusu tevliyeti 

idareden âciz kaldığını belirterek bu tevliyeti hüsn-i rızâ ile her bakımdan doğru ve 

güvenilir bir kişi olduğu Müslümanların şehâdetleriyle belirtilmiş es-Seyyid el-Hâc Ömer 

Ağa'ya devrettiğini ve onun da kabul edip gerekli hizmetini usulüne uygun edâya taahhüd 

söz verdiğini söyleyerek mahkemeye tasdik ettirmiştir. Es-Seyyid el-Hâc Ömer Ağa, vakfın 

nükûd-ı mevkûfesi olan cem‘an bin kuruşu sâbık mütevellî es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidin 

Efendi'nin işbu tarihten bir gün önce hüccet ile kendisine teslim ettiğini ve bu şekilde vakfın 

nükûdundan bir kuruşun bile eski mütevellî üzerinde kalmadığını mahkemede ikrar etmiş ve 

bu hususda hüküm verilmiştir (s. 13b). 

3.3.8.1.5. Terzi dükkânı küşâdı (açılması) 

Defterde yer alan bu hüküm, Osmanlı toplumunda mekân ve paranın insanların 

hizmetinde kullanılması için devletin yaptığı müdahaleye güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Benzer başka örnekleri de görülen aşağıdaki hükümde, sahibi tarafından kapalı bir vaziyette 

tutularak terk edilen bir terzi dükkânı mahkemenin görevlendirdiği güvenilir kişiler 

nezaretinde açılıp içerisindeki eşyalar zarar görmeden satılmış ve parası, sahibi gelinceye 

kadar muhafaza edilmek üzere yed-i emine verilmiştir. 

İstanbul'da Mahmud Paşa Câmi-i Şerifi civarında Parmakkapı'da bir terzi dükkâ-

nını ortak olarak kiralayan zimmî Sinan ile Hıristiyan Şehnaz'ın bu şekilde kiracısı olan 

tenbakücü es-Seyyid Osman'ın uzun bir müddetten beri dükkân kapalı bir vaziyette bıra-

karak terk ve firar etmesi ve bu durumun kesinlik kazanması üzerine söz konusu dükkân 
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mahkeme kararı ve şahitler nezaretinde açılarak içerisinde mevcut olan kaçak sahibinin 

eşyasının telef olmaması için bir talibine satılması kararı alınmıştır. Bu satış sonucunda 

elde edilen para, kayıp sahibi ortaya çıkıncaya kadar muhafaza edilmek maksadıyl yed-i 

emine verilmek üzere kâtib Süleyman Efendi, Sinan zimmî ile Şehnaz Nasrâniyye'nin kanunî 

vekili Sinan oğlu Straki veled-i Ohannes ve isimleri yazılı Müslümanlar hâzır oldukları 

hâlde dükkânın kilidi açılıp içerisindeki eşya birisine satılıp kayıp sahibinin hâli belli 

oluncaya kadar emin ve mutemed ve müstakim olduğu bildirilen ve mahkemece kayyım 

nasb ve tayin olunan Halebli Güloğlu es-Seyyid Mehmed Hâşim Çelebi ibn-i es-Seyyid el-

Hâc Abdullah'a koruması maksadıyla 11 Muharrem 1232 (1 Aralık 1816) tarihinde teslim 

olunan aşağıdaki defterdir: 

Tenbakü : 110 para 

Fîh : 60 

 160 guruş 

Hurda tenbakü : 25 para 

Fîh : 126 

 78,5 guruş, 10 para 

Biri sağ ve dördü şikset billûr 

kâse me‘a nargile 

Bir mikdar kâğıt 15 guruş 

Kebir : 1 Terazi : 1 Teneke huni : 1 Kalbur : 1 

Cem‘an yekûn : 268,5 guruş, 10 para. 

Yalnız iki yüz altmış sekiz buçuk kuruş on paradır (s. 20a). 

3.3.8.1.6. Ecr-i misilden eşya teslimi (Ücret yerine mal verilmesi) 

Defterde yer alan dikkat çekiçi hüküm konularından birisi de, Eyüp semtinde Çeşme 

Mahallesi'nde oturan Tafar bint-i Serkiz adlı ücretle çalışan Nasrâniyyenin, on sene müd-

detle hizmet edip daha sonra ayrıldığı Turfanda ve Margarita adlı Nasrâniyyelerden hak 

ettiği ücretin karşılığı olarak bu kişilerin mallarından bir kısmının kendisine verilmesidir. 

Toplam bin kuruşluk alacağa mahsûben kendisine şu mallar teslim edilmiştir: 

Bir zümrüd küpe ve üçü Sivasî ve dördü İstanbul şalîsi ve biri işleme cem‘an sekiz 

anteri ve sekiz şalî cebe ve bir kürk ve üç şalvar ve üç fes ve üç bohça ve iki döşek ve üç 

yorgan ve beş çatma yasdık ve bir hırka. (s. 20b) 

3.3.8.1.7. Ahz u kabz 

Mercan civarında bulunan Zincirli Han sarraflarından Sakızlı Istırati Pedro Kati-

yos'un, Boğdan Voyvodası Aleksanderi Kalimaki'nin İstanbul'daki kâhyası Yorgaki'ye, sen-
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ed mukabilinde teslim ettiği müşterek paraları olan kırk beş bin beş yüz kuruşu, bir müddet 

sonra aralarındaki anlaşmayı feshederek bu paranın yarısını geri almak üzere açtığı davâ, 

ahz u kabz hükmüne örnek teşkil etmektedir. (s. 34b) 

Tanzimattan sonra Şer‘iyye mahkemelerinin görevleri, evlenme, boşanma, vasȋ 

tayini ve miras taksimi gibi konularla sınırlandırılmıştır. Defterimizde mubaya‘a-i eşya, 

mubâya‘a-i eşya ve hibe ve nefy-i mülk başlılıkları pek çok kayıt bulunmaktadır. Bu 

kayıtlara göre kararlarda adı geçen halkının kullandığı ev eşyalarını, giyecekleri ve ziynet 

eşyalarını tespit etmeye çalıştık. Kişilerin sahip oldukları eşyalar, şahısların zengin ve fakir 

olmasına göre değişmektedir.  

 

Tablo-1: Mübaya‘a-i Eşya Kayıtlarına Göre Erkek-Kadın Giysileri 

ERKEK GİYSİLERİ KADIN GİYSİLERİ 

Basma 
şalvar 

gömlek kuşak çuka fes 

 

 

 

Ferace 

 

Gömlek 

 

yemeni 

 

çuka 

 

ferace 

Şal bürüncek şalvar Basma 
şalvar 

hırka 

Gömlek don çarşaf Samur 
kürk 

yaşmak 

Yemeni tafta 
kürk 

çorap Basma 
şalvar 

bez 
gömlek 

 

Tablo-2: Mübaya‘a-i Eşya Kayıtlarına Göre Mutfak ve Banyo Kullanım 

Eşyaları 

MUTFAK EŞYALARI BANYO EŞYALARI 

Mangal Nühâs (bakır) takatuka, 
Çorba 
tası, 

Nühâs hamam tası 

Tencere sahan güğüm çorba tası fincan, hamam leğeni 

Tabak saç, maşrapa zarf Sim çamaşır leğeni 

billûr kâse kazan kâse kadayif tepsisi Havlu 

tava, Sini el leğeni leğen  hamam takımı 

 
Peştamal 

Silecek 
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hamam havlusu 

 

 

Tablo-3: Mübaya‘a-i Eşya Kayıtlarına Ev İçi Döşemesine Ait Eşyalar 

EV İÇİ DÖŞEMESİNE AİT EŞYALAR 
Minder penbe memlû 

minder 
yün memlû 
minder 

Kıbrıskârî 
yorgan 

mısır çarşafı 

çarşaf ceyyit yorgan tenor yorgan döşek döşek şiltesi 

döşek çarşafı memlû şilte beledi döşek basma İngiliz 
basması şilte 

basma şalvar basma entari Sandalye yastık beledi yastık 

çetme yastık cemiyet 
yastık 

Perde venedik-kârî 
kapı perdesi 

Kaliçe orta 
keçesi 

 

Tablo-4: Mübaya‘a-i Eşya Kayıtlarına Göre Ziynet Eşyaları 

ZİYNET EŞYALARI 

altın koyun 
saati 

cilâlî saat hilâlî saat hilâlî koyun 
saati 

sîm koyun 
saat 

markobet saat elmas iğne elmas askı yüzük lâl yüzük 

elmas yüzük altın yüzük yakut yüzük küpe elmas küpe 

zümrüt küpe altınlı broş    

 
Tablo-5: Mübaya‘a-i Eşya Kayıtlarına Göre Diğer Ev Eşyalar 

DİĞER EV EŞYALARI 
pirinç 
şamdan 

ayna kebir 
ayna 

çuka bohça sepet sandık 

sağir 
sandık 

seccade çekmece sedef-kârî 
çekmece 

iskemle ceviz 
iskemle 

sedef-
kârî 
iskemle 

dolap mum 
tepsisi 

kadayif 
tepsisi 

kebir tepsi kahve 
tepsisi 

kenarlı 
tepsi 

kağıd 
fener 
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Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kadın ve erkek giysilerinin dikildikleri kumaş türleri, 
alaca43, basma, çuka44, penbe, tafta45, bürüncek, kadife, kutni46 ve kaşmirdir47. 

Çeşitli kumaşlardan dikilmiş kadın ve erkek giysileri şunlardır: fistan, çorap, 

gömlek, ferace, yaşmak, yazma, entari, şal, kürk, softur. 

Yüksek gelir düzeyinde olan insanların evinde tablolarda belirtilen eşyaların hemen 

hepsine, orta gelir düzeyine sahip insanların evinde ise pek azına rastlanmaktadır48. Gelir 

düzeyi yüksek kişilerin evinde çeşit, sayı ve kalite bakımından daha iyi eşyalar 

bulunmaktadır. Mesela zengin kişiler evlerinde döşeme malzemesi olarak halı kullanırken, 

orta gelirli veya düşük gelirli olanlar orta keçesi kullanmaktadır. Yine varlıklı kimselerin 

ziynet eşyaları arasında elmaslı, altınlı broşlara, yüzüklere, iğne ve küpelere rastlanırken 

orta ve düşük gelirli kişilerin takılarında bu özelliklere rastlanmaktadır. Kullanılan 

eşyaların çeşitliliği günlük hayatı kolaylaştırmak için pek çok alternatifin olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo-6: Defterde yer alan Müslüman kişi isimleri 

 

Şerife Habibe bint-i Mehmed, Şerife Emine ibnetü es-Seyyid Mustafa, Hüseyin usta 
bin Mehmed Ali, İbrahim Ağa bin Veliyüddin, İbrahim Odabaşı, el-Muhzır, Hasan Çelebi, 
el-Muhzır, Mahmud Çelebi, el-Muhzır, Sultan Mehmedli Halil Ağa, Uzun Çarşılı Hasan 
Usta, Ayasofyalı el-Hâc Ömer Ağa, Sarıkezlli es-Seyyid Mehmed Usta, İsmail Usta, 
Yiğitbaşı Halil Usta, Kethudâ Hasan Ağa, Mehmed Efendi ibn Osman, Mustafa Ağa ibn 
Mustafa, Ebû Bekir Ağa ibn el-Hâc Mehmed, Yağlıkçı es-Seyyid Osman Ağa ibn Süleyman, 
Sâfî karyeli Osman Beşe, Geyveli Ali Ağa, Bezzaz Mehmed Şükrü ağa, es-Seyyid Mehmed 
Şakir Ağa, Kastamonu tüccârından Gayretli-zâde es-Seyyid Mehmed Ağa, Evliyâ-zâde tâbi‘i 
MehmedAğa, el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır, Molla Emin, el-Muhzır, Ömer Çelebi, el-Muhzır, 
Salih Odabaşı, el-Muhzır, Arapgir[li] Hüseyin, el-Muhzır, İbrahim Odabaşı, el-Muhzır, 
İsmail Çelebi, el-Muhzır, Mehmed Emin Çelebi, el-Muhzır, Molla Ahmed bin Süleyman, 
Muhzır İbrahim Odabaşı ibn Osman, Ebe-zâde Mehmed Emin Efendi, Berber es-Seyyid 

                                                 
43  Genellikle fes rengi ve lacivert zemin üzerine sarı çizgili bir kumaş, pamuklu, alaca ve ipekli alaca 

diye ikiye ayrılır. Bkz. Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim Tabirleri, İstanbul 1995, c.II, s.473. 
44  Has yünden sık dokunmuş dayanıklı kumaş. Daha çok erkek giyiminde kullanılır. Bkz. a.g.e., s.486. 
45  Elbise ve bazı döşemelerde kullanılan sık dokunmuş parlak iplikli kumaş. Bkz. Abdülaziz Bey, a.g.e, 

c. II, s. 490. 
46  Adını pamuk anlamına gelen kutundan almıştır. Dilimizde pamuklu kumaşa denir. Kadın entarisi 

dikiminde, yatak ve yorgan yüzünde, ev içi döşemelerde ve perdede de kullanılırdı. Bkz. a.g.e, s. 522 
47  Elbiselik kalınca kumaş, erkek kumaşı olarak bilinmekle birlikte kadınlarda kaşmirden çarşaf 

yaptırırlardı. Bkz. Abdülaziz Bey, a.g.e, s. 515 
48  Bkz. Meşihat Arşivi, Üsküdar Şer‘iyye Sicili, s. 155, Numara 339, Bkz. Meşihat Arşivi, 

Üsküdar Şer‘iyye Sicili, s.84, Numara 188 
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Nuri, Yazıcı-ı Miyâne Mehmed Sa‘îd Efendi ibn Mehmed Sa‘îd Ağa, Duhân tüccârından 
Solakbaşı-zâde es-Seyyid Mustafa Ağa ibn es-Seyyid Mehmed Hâtem Efendi, Eşrâf-ı 
kuzâtdan Kâlânî Mehmed Emin Efendi ibn Hasan, Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi, 
Şehreminli Mustafa Efendi ibn Ali, Kethudâ Ömer Ağa ibn Osman, AliAğa ibn İbrahim, 
Pirinçci Mehmed Ağa ibn-i Ahmed, Bukasıcı Süleyman Ağa ibn-i Mustafa, Uzun Ömer 
Çelebi el-Muhzır, Tütüncü Mehmed Emin Ağa, Tarakçı oğlu Abdullah, Vekîli Tâhir Ağa, 
Kethudâ es-Seyyid Salih Ağa, Mumcu Halil Beşe el-Muhzır, Müezzinbaşısı Mustafa Efendi, 
Müezzin-i Ûlâ Mehmed Efendi, Ahmed Nazif Ağa İbn-i el-Hâc Mustafa Ağa, Enderûn-ı 
Hümâyûn'dan muhreç Feyzullah Efendi, Pazarbaşı Vekîli es-Seyyid Mehmed Emin Ağa, 
Mütevellî es-Seyyid Osman Ağa, İmam Hüseyin Efendi, Ali Baba el-Muhzır, Zu‘amâdan 
Mustafa Ağa ibn-i Mehmed, es-Seyyid İsmail Efendi ibn-i es-Seyyid Hasan, Eşrâf-ı kuzât-ı 
kirâmdan es-Seyyid Mehmed Ârif Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Emin, Eşrâf-ı kuzât-ı 
kirâmdan es-Seyyid Mehmed Salih Efendi ibn-i Abdurrahman, Mehmed Tâhir Ağa, Ayazma 
Kapısı'nda Osman Ağa, Hatice bint-i Abdullah, Zeyneb bint-i Abdullah, Balıkçı es-Seyyid 
Hasan Ağa, , Çukadar el-Hâc Mehmed Ağa, Eyyûbî Salih Usta, Saraç-zâde Mustafa Efendi, 
Selim Şakir Efendi, Sâfî Mustafa Efendi, Pazarbaşı vekili el-Hâc Kadri Efendi, Şişman 
İsmail el-Muhzır, Tüccardan es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa ibn es-Seyyid el-Hâc Halil, 
Duacı el-Hâc Abdi Efendi, Mehmed Efendi ibn Veliyyüddin, Nalçacı Mustafa Beşe ibn 
Mustafa, Vâlid-i mâcid-i hazret-i şehriyârî cennet-mekân Sultan Abdülhamid Han 
hazretlerinin beşinci kadın hazretlerinin kethüdâsı Osman Ağa ibn Abdülmennan, Haremeyn 
Müftüsü ketebelerinden ve Anadolu kuzâtından Mehmed Efendi ibn Hüseyin, Davudpaşa 
İskelesi Kethudâ vekili Mehmed Sadık Ağa ibn Hüseyin, Ağabahçesi ustalığından muhreç 
Ahmed Ağa ibn Mehmed, Kör Mustafa, Haremeyn Müftüsü ketebelerinden ve Anadolu 
kuzâtından Mehmed Efendi ibn Hüseyin, Kalaycı Mustafa Ağa ibn Mehmed,  

Mehmed Efendi ibn Abbas, Sepetçi Mahmud Beşe ibn Hüseyin, Sepetçi Hüseyin Ağa, 
Zenneci es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn Veliyüddin, Mehmed Necib Ağa kethüda, Sıdkı İbrahim 
Ağa, Haffâf, Hafız Mehmed Şakir Ağa, Şamdancı Osman Efendi, Mehmed Ağa, Enderûn-ı 
Sadr-ı âlî agavâtından, Esirci Halil ağa, Süleyman, Alemdar, Tophaneli es-Seyyid Süleyman, 
El-Hâc İsmail, Kastamonulu, Molla Ali, Tâbi-i Kethüda, es-Seyyid Hafız Mahmud Efendi 
ibn es-Seyyid Sarraç, Halil Ağa ibn Süleyman, Koltukçu, Dîvân-ı Âlî çavuşlarından Mehmed 
Sadık Çavuş ibn Süleyman el-Mübâşir, es-Seyyid Rûşen ibn Abdülaziz, Saka, el-Hâc 
Hüseyin ibn el-Hâc Abdülvahhab, es-Seyyid Mehmed Kâşif ibn eş-Şeyh Abdülhâlık, es-
Seyyid Abdülkadir ibn el-Hâc Ali, Sandal Bezzâzistânında sâkin el-Hâc Hâfız Mehmed 
Tâhir Efendi, Sandal Bezzâzistânında sâkin el-Hâc Hüseyin Efendi, Emin Ağa ibn-i Hüseyin, 
Bezzazistâni Hâfız Mustafa Ağa ibn-i Ahmed, Pirinççi es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-
Seyyid Mustafa, Pirinççi el-Hâc Ahmed Ağa, Cerrahzâde Ömer Efendi ibn-i Mehmed Said, 
es-Seyyid Ömer Efendi ibn-i es-Seyyid Halil, Bezzazistâni Mehmed Şâkir Ağa ibnü'l-mezbûr 
Hâfız Mustafa, Tiryaki İbrahim Çelebi, el-Muhzır, Destgâhcılar Kethudâsı Mustafa Ağa ibn-i 
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Hüseyin 

Saraçhanebaşı'nda Ömer Usta, Arabzâdeli Hafız Mustafa Ağa, Kapukethüdâsı İbrahim 
Ağa el-Mübaşir, Kapukethüdâsı el-Hâc Mehmed Emin Ağa, Ali Ağa ibn Yakub, İbrahim 
Odabaşı ibn Osman, el-Muhzır, Yorganî el-Hâc Abdi Ağa ibn Ahmed, Yorganî es-Seyyid el-
Hâc Ahmed Ağa ibn el-Hâc Hüseyin, Mehmed Usta, Üçüncü Sekbanlar Ustası, Bandırmalı 
Mustafa Ağa ibn Ali, Şehreminli Mustafa Efendi ibn Ali, Kaymakçıoğlu Salih Ağa ibn 
Osman, Dizdâriye Mahallesi İmamı Mehmed Salih Efendi, Divân-ı Hümâyûn Kalemi 
küttâbından İsmail Müşrib Efendi, Muhzır Osman Çelib, Simkeş es-Seyyid Hafız Ahmed 
Efendi, Kapan tüccarından Mehmed Ağa, İmam Abdullah Efendi ibn Abdurrahman,  
Mühtedi Osman Ağa, Zeyrekli Ahmed Usta ibn Resul, Ayasofyalı Hacı Mehmed Usta ibn 
Mehmed, Nişancılı Osman Usta ibn Ali, İsmail Efendi, Defterhane kâtiplerinden, İplikçiler 
Yiğitbaşısı Hasan Ağa ibn Ali, Kasîdeci es-Seyyid Hafız 

Kahveci es-Seyyid el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i Ali, Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc 
Mahmud Ağa ibn el-Hâc Mehmed, Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc Ömer Ağa ibn Mahmud, 
Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc Mehmed Emin Ağa ibn Mehmed, Kapan-ı asel tüccarından 
el-Hâc Salih Ağa ibn Ali, Kapan-ı asel tüccarından es-Seyyid Hasan Ağa ibn Osman, Kapan-
ı asel tüccarından el-Hâc Davud Ağa ibn El-Hâc Ali Çelebi el-Muhzır, Kapan-ı asel 
tüccarından es-Seyyid el-Hâc Ahmed Alemdar, El-Hac Mustafa Alemdar ibn el-Hac 
Hüseyin, Tiryaki İbrahim Çelebi El-Muhzır, Yorgânî Mehmed Raşid Ağa el-Muhzır, Kassâm 
Kâtibi Feyzullah Afîf Efendi ibn el-Hâc Osman,  Es-Seyyid Halil Bey, Kuzât-ı Mısriyye'den 
Çavuş es-Seyyid Ali Efendi ibn Mustafa, İmam es-Seyyid el-Hâc Osman Efendi ibn es-
Seyyid Mehmed, Umdetü'l-meşâyihi'l-izâm Câmi‘u'l-hedâyâ Şeyh Faziletlü el-Hâc Abdullah 
Efendi, Hattat Hafız Halil Hamid Efendi, Eşrâf-ı kuzât-ı kirâmdan es-Seyyid Hasan Refet 
Efendi, Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi kitâbetinden es-Seyyid Mehmed Şerîf Efendi, Anadolu 
kuzâtından es-Seyyid İsmet Necib Efendi, Bostânî Mustafa Ağa ibn İsmail, Yiğitbaşı es-
Seyyid Abdullah Çelebi ibn el-Hâc Ali, Dîvân-ı Alî çavuşlarından Bostancı Emin Çavuş el-
Mübaşir, Feyzullah Ağa ibn Murad, Mehmed Memiş Ağa ibn Ahmed, Mustafa Efendi ibn 
Feyzullah, Bandırmalı es-Seyyid Mustafa Ağa, İmam Mehmed Efendi ibn İsmail, Türbedâr 
es-Seyyid İbrahim Ağa ibn es-Seyyid Ahmed, Mehmed Sadık Efendi ibn el-HâcAli, Bağlı-
zâde Ahmed Efendi, Başhacı Mustafa Ağa ibn el-Hâc Osman 

 

Tablo-7: Defterde Yeralan Gayr-i Müslim kişi isimleri 

Karabet veled-i Ohannes, Tatos veled-i Mardiros, Samatyalı Lifdori, Sandalcı Panko 
Zimmî, Sandalcı Yorgi Zimmî, Şöhret oğlu Agop Zimmî, İstati, Kapıoğlanı Nikola 
Kostandi, Kâhya Manol veled-i Andon, Agop veled-i Simon, Manil veled-i Artin, Avadis, 
Keresteci, Artin, Mahalle-i mezbûr Kâhyası, Bedros, Kuyumcu, Avannes zimmî, Keresteci, 
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Bakkal-ı diğer Tanaş veled-i Manol, Bakkal Yani veled-i Tahaş, 

 

Tablo-8: Defterde Yeralan Yer ve Mahalle İsimler 

Sun‘ullah Efendi Mahallesi, Çelebi oğlu Alâeddin Mahallesi'nde, mimar Sinan 
mahallesi, Asmalı Mescid Mahallesi, Eski Ali Paşa Mahallesi, İbrahim Paşa Mahallesi, 
Karabaş Mahallesi, Bağ-ı Yûnus Mahallesi, Topkapı dahilinde Bâyezid Ağa Mahallesi, 
Kaliçeciler köşkü kurbünde Molla Şeref Mahallesi, Yenibağçe kurbünde Akşemseddin 
Mahallesi, Mahmiye-i İstanbul'da Uzun Yusuf Mahallesi, Kırk Çeşme kurbünde Hüsâm 
Bey Mahallesi, vilâyet-i Anadolu'da Van kasabasında Arak Mahallesi, Karagümrük 
kurbünde Atikali Paşa Mahallesi, Kumkapı kurbünde Muhsine Hatun Mahallesi, Küçük 
Ayasofya kurbünde Hüseyin Ağa Mahallesi,  Kumkapı haricinde Kürkçübaşı Süleyman 
Ağa Mahallesi, İstanbul'da Hoca Paşa Mahallesi'nde Han Sokağı, NakkaşPaşa kurbünde 
Ördek Kasab Mahallesi, Drağman kurbünde Tercüman Yunus Mahallesi, Yenibağçe 
kurbünde Gececi Peri Mahallesi, Debbağ-zâde el-Hâc Hasan Mahallesi, Sulu Manastır 
kurbünde Koca Mustafa Paşa Mahallesi, Gedikpaşa kurbünde Tatlıkapı nâm mahalde Esirî 
Kemâl Mahallesi, Medine-i Hazret-i Ebî Eyyüb el-Ensârî radıye anhu Rabbuhü'l-Bârî 
mahallâtından Abdülvedûd Mahallesi, vilâyet-i Rumeli'nde Ohri sancağında Debre-i Bâlâ 
kasabasında Bayram Bey Mahallesi 

Çarşamba Pazarı civârında Tevkî‘î Cafer Mahallesi, Kadırga Limanı kurbünde 
Bostancıbaşı Ali Ağa Mahallesi,  Çıkrıkçı Kemal Mahallesi, Küçükpazar arkasında 
Kazgancı Mahallesi, Yenibahçe kurbünde Keçeci Pîri Mahallesi, Gedikpaşa kurbünde 
Emin Sinan Mahallesi', Haseki Sultan kurbünde Nevbahar Mahallesi, Cağala-zâde Sarayı 
kurbünde Cezerî Kâsım Paşa Mahallesi, İdris Köşkü nâm mahalde Zeyneb Hatun 
Mahallesi, Kırkdört Kapısı kurbünde Kemalpaşa Mahallesi, Şeyh Ebu'l-vefâ kurbünde Sarı 
Bâyezid Mahallesi, Aksaray kurbünde Gureba Hüseyin Ağa Mahallesi, Saraç İshak 
Mahallesi, Zincirlikuyu kurbünde Atik Ali Paşa Mahallesi, Davudpaşa Mahallesi, 
Edirnekapısı dâhilinde el-Hâc Muhyiddin Mahallesi, Eğrikapı dâhilinde Çakır Ağa 
Mahallesi', Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri Câmi-i 
Şerifi kurbünde Nişanci Mehmed Paşa Mahallesi, Kırkdört Kapısı civârında Balaban Ağa 
Mahallesi, Koska kurbünde Kızıltaş Mahallesi, Hocapaşa kurbünde Karakî Hüseyin Çelebi 
Mahallesi, Üsküdar'a tâbi Anadoluhisarı karyesi mahallâtından Muhtar Sinan Mahallesi, 
Mahrûsa-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Kasımpaşa'da Kulaksız Ahmed Kaptan Mahallesi, 
Aksaray kurbünde Âlim Bey Mahallesi, Azablar kurbünde Hoca Halil Atar Mahallesi, 
Gedikpaşa kurbünde Tatlıkuyu nâm mahalde Esirci Kemal Mahallesi, Ekşi Kara Tut 
kurbünde Baba Hasan Alemi Mahallesi, Laleli Çeşme kurbünde Mesih Paşa Mahallesi, 



 49

Emir Buhari kurbünde Hoca Hayreddin Mahallesi, İstanbul'da Atpazarı kurbünde Manisalı 
Mehmed Paşa Mahallesi, Kumkapı kurbünde Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Samatya 
kurbünde Mirahor Mahallesi, Sultan Ahmed Hân aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri 
Câmi‘-i Şerîfi kurbünde Fîrûz ağa Mahallesi, Lütfü Paşa Mahallesi, Destereciler kurbünde 
Emin Bey Mahallesi, İstanbul'da Mahmud Paşa-yı Velî Câmi‘-i Şerîf kurbünde Cezerî 
Kasım Paşa Mahallesi, Cağala-zâde Sarayı kurbünde İmam Ali Mahallesi, Ebu'l-Vefâ 
kurbünde Hoca Teberrük Mahallesi, Kapan-ı Dakîk dâhilinde Papazoğlu Mahallesi, 
Kabasakal kurbünde Akbıyık Mahallesi, Gedikpaşa kurbünde Esirci Kemal Mahallesi, 
Şehzâde Sultan Mehmed hazretleri Cami-i Şerîfi kurbünde Molla Hüsrev Mahallesi, 
Gedikpaşa kurbünde Dîvânî Mîr Ali Mahallesi, Ağa Yokuşu nâm mahalde Yakub Ağa 
Mahallesi, İstanbul'da Bâb-ı Âsafî civarında Fatma Sultan Mahallesi, Bâb-ı Âsafî kurbünde 
Acem Ağa Mahallesi, Kumkapı kurbünde Tavâşî Süleyman Ağa Mahallesi, Maslak 
kurbünde Şeyh Ferhad Mahallesi,  

Cuma Pazarı kurbünde Koca Mustafapaşa Mahallesi, kurbünde Hoca Kadın 
Mahallesi, mahrûse-i Galata'ya muzâfe Tophane'de Çukurçeşme Mahallesi, Şehremini 
kurbünde Deniz Abdal Mahallesi, Hasan Halife Mahallesi, Aksaray kurbünde Azeb 
Hüseyin Ağa Mahallesi, Hocapaşa kurbünde Elvan-zâde Mahallesi, Sultan Selim kurbünde 
Hatib Muslihüddin Mahallesi, Şehzâde Sultan Mehmed hazretleri câmi‘-i şerifi kurbünde 
Kalenderhane Mahallesi, Cumartesi pazarı kurbünde Molla İhveyn Mahallesi, Çatladıkapı 
dâhilinde Nahılben Mahallesi, Gedikpaşa kurbünde Ali Hatib Mahallesi, Ankara Mahallesi, 
Muslî kurbünde Şeyh Vefâ Mahallesi, 
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II. BÖLÜM 

 

2/351 NOLU BÂB MAHKEMESİ ŞERİYYE SİCİLİ METNİ TRANSKRİBİ 

 

 

Halil Efendi-Zâde Hafîdi 

Devletlü inâyetlü Mehmed Said Efendi hazretlerinin zamanlarında olan Bâb 

Mahkemesi'nin ikinci hüccet sicilidir. 

Fî gurre-i Zilka‘de, sene [1]231 [23 Eylül 1816] 

Kevâkibîzâde devletlü kerâmetlü efendimiz hazretlerinin Bâb Mahkemesi hüccet-i 

şer‘iyye sicilinin evvelki sicil mahfûzlarıdır. 

[İç kapak] Saray-ı Atîk civârında Bakkal Mûsâ Ağa dükkânı, el-yevm manav fekki: 

Fî 15 Za. Sene 1231 [7 Ekim 1816] 

[1a] 1231-1232 seneleri i‘lâmât hücec-i istanbul Bâb-ı Niyâbet. [1b] Devletlü, 

inâyetlü atûfetlü Halil Efendi-zâde hafîdi Mehmed Said Efendi'nin Bâb Mahkemesi'nde 

Nâ’ibü'ş-şer‘ olan faziletlü el-Hâc Ali Efendi'nin hüccet-i sicilidir. 

Yâ Fettâh Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm Yâ Razzâk 

Eşyâ mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Kırk Çeşme kurbünde Sun‘ullah Efendi Mahallesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Habibe bint-i Mehmed nam hatun, meclis-i 

şer‘-i şerîf-i enverde validesi kezâlik zâtı mu‘arrafe bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Emine ibnet-i 

es-Seyyid Mustafa nâm hatun mahzarıyla ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip eşyâ-yı 

memlûkemden bir rızâ’î şal ve biri nîm ve biri gocuk iki nâfe kürk ve biri basma ve biri 

çiçekli ve ikişer şalı cem‘an dört anteri ve bir hırka ve üç yorgan me‘a çârşab ve ucu hilâlî 

ve ucu bez cem‘an altı gömlek ve üç çârşab ve iki don ve üç havlu ve on yasdık ve dört 

minder ve iki çift mak‘ad ve bir şilte ve üç döşek ve üç baş yasdığı ve bir leğen me‘a ibrik 

ve bir kebîr leğen ve bir taba ve on sahan me‘a kapak ve bir ta‘am sinisi ve iki kadayif 

tepsisi ve iki şorba tası ve bir lenger ve iki tencereyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile vâlidem mezbûre Şerife Emine 
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Hatun'a iki yüz kuruşa bey‘ ve temlîk ve yine yedimde emvâlim olan bir çift elmas başlı 

altun bilezik ve biri kabakar resminde ve biri gül resminde iki elmaşlı çiçek ve bir lâl yüzük 

ve bir çift zümrüd göbermi dahi vâlidem mezbûre Şerife Emine Hatun'a hibe-i sahîha-i 

şer‘iyye ile hibe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

meclis-i hibede ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr iki yüz kuruş mutâlebesinde müte‘allik-ı da‘vâdan vâlidem mezbûre 

Şerife Emine Hatun'un zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. 

Fîmâ ba‘d eşyâ-yı muharrere-i mezkûre ve evânî-i nühâsiye vâlidem mezbûre Şerife 

Emine Hatun'un emvâl-i müşterâtı ve zikr olunan bilezik ve çiçek ve küpe dahi emvâl-i 

mevhûbesi ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır, 

dedikde gıbbe['t-tasdîk mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî gurre-i Zilka‘de sene [1]231 / [23 Eylül 1816] 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı ,el-Muhzır Hasan Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

[2a] İdâne, vekâlet-i devriye, şekerci gediği rehni 

Mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân 

hazretleri Câmi-i Şerifi kurbünde Mimar Sinan Mahallesi'nde Kamerli Mescid civarında 

sâkine şekerci esnâfından Hüseyin usta bin Mehmed Ali nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-

i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka mısır tüccârından Uzulî el-Hâc İbrahim Ağa bin Veliyüddin 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrir-i ani'l-kelâm edip mahmiye-i mezbûrda 

Alaca Hamam kurbünde Çelebi oğlu Alâeddin Mahallesi'nde leblebici Sefâ’î karşısında 

kâ’in ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb şekerci dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik 

ta‘bîr olunur iki kazgan ve iki mermer taş ve yüz şişe ve elli billûr kâse ve bir Trabzonû 

dirhem ve sâir âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘i benim yedimizde iştirâken ve şâyi‘an 

emvâlimiz olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik olduğum nısf hisse-i şâyi‘a-i 

mezkûremi mezkûrun zikr-i âtî bana idâne edeceği meblağ mukābelesinde mezbûr el-Hâc 

İbrahim Ağa yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve 

teslim ve kabul eyledikden sonra mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa malından üçbin kuruş bana 

idâne ve teslim ben dahi istidâne ve kabz ve semeni târih-i kitâbdan üç sene tamâmına 

değin mü’eccel ve mev‘ûd ve yine mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa'nın malından ve yedinden 

bi-safka-i vâhide iştirâ ve kabz eylediğim iki marbic şal ve iki cilâlı saat semenlerinden 

dahi bin üç yüz elli kuruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an dört bin üç yüz elli kuruş 
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mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa'ya zimmetimde vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynim 

oldukdan sonra mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûrede on nısf 

hisse-i şâyi‘a-i mezkûremi yine bana i‘âre ve teslim, ben dahi isti‘âre ve kabz etmemle ol 

vechile nısf âlât-ı muharrere-i mezkûre rehin olmak üzere yedimde âriyet olup lâkin benim 

içün ecel-i mezkûr hulûlünde edâ-i rehin birle fekk-i rehn müyesser olmaz ise nısf âlât-ı 

lâzıme-i muharrere-i mezkûreyi semen-i misliyle âhara bey‘e ve semeni kabza ve 

makbûzundan deynim olan meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr dört bin üç yüz elli kuruş alacağına 

takâsen ikrâr birle fazla kalır ise fazlasını bana teslim ve husûs-ı mezkûra mütevakkıf ol 

dahi umûrun küllîsine azeltüke fe-ente vekîlî mefhûmu üzere azl ve in‘izâlden masûn ve 

ikd-ı rehinde meşrûta vekâlet-i devriye-i sahiha-i şer‘iyye ile mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa'yı 

vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim, dedikde ol dahi vekâlet-i mezbûreyi kabul 

ve merâsimini vaktinde kemâ yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu. 

Fî 29 L. Sene [1]331 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sultan Mehmedli Halil Ağa Ayasofyalı el-Hâc Ömer Ağa Sarıkezli es-Seyyid Mehmed Usta 

Uzun Çarşılı Hasan Usta İsmail Usta Yiğitbaşı Halil Usta Kethudâ Hasan Ağa 

İdâne şekerci gediği 

Mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Hân aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân 

hazretleri Cami-i Şerifi kurbünde Mimar Sinan Mahallesi'nde Kamerli Han Mescidi 

civârında sâkin şekirci esnâfından Mehmed Efendi ibn-i Osman nâm kimesne Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka parmaklıkçı Mustafa Ağa ibn-i Mustafa nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Alaca 

Hamam kurbünde Çelebi oğlu Alâeddin Mahallesi'nde Leblebici Hanı karşısında kâ’in 

ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb şekerci dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr 

olunur iki kazgan ve iki mermer taş ve yüz şişe ve elli billûr kâse ve bir tıraz ve me‘a 

dirhem vesâir âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘i âharın ve nısf-ı şâyi‘i benim 

yedimizde iştirâken ve şâyi‘an emvâlimiz olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik 

olduğum nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûremi mezbûrun zikr-i âtî bana idâne edeceği meblağ 

mukābelesinde mezbûr Mustafa Ağa yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer irtihân ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra mezbûr Mustafa Ağa 

malından iki bin guruş bana idâne ve teslim, ben dahi istidâne ve kabz ve semeni târih-i 
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kitâbda iki sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine mezkûreteynden min haysü'l-

mecmû‘ iki bin altı yüz guruş mezbûr Mustafa Ağa'ya zimmetimde vâcibü'l-edâ ve 

lâzımü'l-kazâ [2b] sahîhan deynim oldukdan sonra mezbûr Mustafa Ağa âlât-ı lâzıme-i 

muharrere-i mezkûrede olan nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûreyi yine bana i‘âre ve teslim, ben 

dahi isti‘âre ve kabz etmemle ol vechile nısf âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûre rehin 

olmak üzere yedimde âriyetdir, dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 2 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sultan Mehmedli Halil Ağa Uzun Çarşılı Hasan Usta Ayasofyalı el-Hâc Ömer Ağa İsmail Usta 

Sarıgezli es-Seyyid Mehmed Usta Yiğitbaşı Hâli Usta Kethüda Hasan Ağa ve gayruhum 

Beş kıt‘a değirmen mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Dîvân Yolu'nda Süleyman Paşa Hanı civârında Asmalı 

Mescid Mahallesi'nde vâki‘ Ser-tabbâhîn-i hâssa esbak merhûm Hüseyin Efendi 

kayınvâlidesi Nefîse Kadın'ın menzilinde misâfir iken zikr-i âtî sağîrin babası ve velîsi ve 

min kabli'ş-şer‘ vasiyy-i mansûbu silâhşorân-ı hâssadan sâbıkan Geyve a‘yânı Ebû Bekir 

Ağa ibn-i el-Hâc Mehmed nâm kimesne zevce-i menkûhası olup zâtı Bezzazistânî Mehmed 

Tâhir Ağa ibn-i Abdullah ve Ömer Ağa ibn-i Halil nâm kimesneler tarifleriyle mu‘arrafe 

olan Şerife Nefise Hanım ibnet-i Abdurrahman ile kebîr oğulları es-Seyyid Mustafa Ağa 

hâzırân oldukları hâlde Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde rikâb-ı hümâyûn solaklarından bâ‘isü 

hâze'l-kitâb es-Seyyid İbrahim Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hâc Ebî Bekir mahzarında bi'l-

vesâye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip vilâyet-i Anadolu'da Hüdâvendigâr sancağında 

Gölpazar-ı Bursa kazâsı civârında Göynük Suyu'nda İğdeli Yaka nâm mahalde kâ’in bir 

sakf tahtında vâki‘ beş ocak, beş çift taş değirmenin kapu tarafında olan iki ocak iki çift taş 

değirmeni oğlum hâzır-ı mezbûr es-Seyyid Mustafa Ağa'nın ittisâlinde olan iki ocak iki çift 

taş değirmeni validesi zevcem hâzıra-i mezbûre Şerife Nesîbe Hanım'ın ve nihâyetinde 

vakıf değirmene muttasıl beşinci bir ocak bir çift taş değirmeni vasîsi olduğum oğlum es-

Seyyid Mehmed Emin'in bâ-hüccet yedlerinde her biri müstakıllen mülkleri olmağla bu 

def‘a zevcem ve kebîr oğlum hâzırân-ı mezbûrân mâlikler oldukları zikr olunan ikişer ocak 

ikişer çift taş değirmenlerini bey‘ murad etmeleriyle ben dahi vasîsi olduğum sağîr-i 

merkûm es-Seyyid Mehmed Emin'in mâlik olduğu mârru'z-zikr bir ocak bir çift taş 

değirmeninin hâsılı harcına vefâ etmeyip bekāsı muzır olmağla değirmen-i mezkûr dahi 
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me‘an bey‘ u semeni istirbâh ve istiğlâl olunmak sağîr-i mezbûr hakkında evlâ ve enfa‘ 

olduğu zeyl-i sahifede muharrerü'l-esâmî Müslimîn ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'-lenver zâhir ve 

nümâyân olmağın ber-vech-i muharrer bey‘e kıbel-i şer‘den me’zûn olmamla beni bi'l-

vesâye ve zevcem ve kebîr oğlum hâzırân-ı mezbûrân bi'l-asâle mârru'z-zikr değirmenler 

bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile el-yevm semen-i misli idüği bi'l-ihbâr 

mütehakkık olan dört bin kuruşa mezbûr es-Seyyid İbrahim Efendi'ye bey‘ ve temlîk ve 

mahallinde zabt ve tasarrufa tarafımızdan bi'l-asâle ve bi'l-vesâye mezbûru taslît 

eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr dört bin kuruşu müşterî-i mezbûr bize def‘ ve teslim, biz dahi 

yedinden bi'l-asâle ve bi'l-vesâye tamamen ve kâmilen ahz u kabz eyledik. Ba‘de'l-yevm 

mârru'l-beyân beş kıt‘a değirlenler cemî‘ müştemilâtıyla mezbûr es-Seyyid İbrahim 

Efendi'nin mülk-i müterâsı ve hakk-ı sarfı olup zevcem ve oğlum mezbûrûnun aslâ ve kat‘â 

alâka ve medhalleri kalmamışdır dedikde mukırr-ı mûmâileyh Ebû Bekir Ağa'yı cemî‘-i 

kelimât-ı meşrûhasında mezbûr es-Seyyid İbrahim Efendi ile hâzırân-ı mezbûrândan her 

biri tahkik ve tasdik ve hâzırân-ı mezbûrân ber-vech-i muharrer mebî‘lerini ikrâr ve i‘tirâf 

etmeleriyle mâ-huve'l-vâki‘ [bi'l-ibtiğâ sebt ve imlâ olundu]. 

Fî gurre-i Ra. Sene 1231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sâfî karyeli Osman Beşe Geyveli Ali Ağa Yağlıkçı es-Seyyid Osman Ağa ibn-i Süleyman 

Debbağ es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa Kastamonu tüccârından Gayretli-zâde es-Seyyid Mehmed Ağa 

Bezzaz Mehmed Şükrü Ağa Evliyâ-zâde tâbi‘i MehmedAğa ve gayruhum 

[3a] Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Eski Ali Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Şerife Fatma ibnet-i es-Seyyid Mahmud nâm hatun meclis-i şer‘-i şerif-i 

enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Câmeşûycı Ahmed Beşe ibn-i Hasan nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Ahmed Beşe yüz guruş mehr-i 

mu‘accel ve altmış beş kuruş mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla mihreyn-i mezkûreyn cem‘an yüz altmış beş 

guruş ile nafaka iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi 

üzerlerime olmak üzere zevcim mezbûr Ahmed Beşe ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile 

hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul ancak hukûk-ı 

zevciyyete müte‘allika da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz 
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ber-vech-i muharrer âharın ibrasını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a 

bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 6 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Molla Emin, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-Muhzır Arapgir[li] Hüseyin, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Nafaka-i sağîrân 

Mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Silivrikapusı dâhilinde İbrahim Paşa 

Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife 

Habibe bint-i Ahmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı es-Seyyid 

İsmail Ağa ibn-i İbrahim nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 

edip mezbûrun firâşından hâsıllar ve benden mütevellidler ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve 

terbiyemde olan sulbî oğulları altı yaşında es-Seyyid İbrahim ve dört yaşında es-Seyyid 

Ahmed nâm sağîrânın malları olmayıp nafaka ve kisveye ihtiyâcları olmağla sağîrân-ı 

mezbûrânın nafakaları içün babaları mezbûr es-Seyyid İsmail Ağa üzerine kıbel-i şer‘den 

kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi-istihsān matlûbumdur dedikde, gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

sağîrân-ı mezbûrânın nafakaları içün babaları mezbûr es-Seyyid İsmail Ağa üzerine bi't-

terâzî târih-i kitâbdan beherine kırk dörder akçeden ikisine cem‘an yevmî seksen sekizer 

akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîrân-ı mezbûrânın nafaka ve 

kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyelerine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-

zafer babaları mezbûr es-Seyyid İsmail Ağa üzerine rucû‘a vâlideleri ve hâdıneleri mezbûre 

Şerife Habîbe Hatun'a izin vermeğin, mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 3 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Karagümrük kurbünde Karabaş Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Havvâ bint-i Mustafa nâm hatun, Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 
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enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Tâhir Ağa ibn-i Ali nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm edip mezbûr Mehmed Tâhir Ağa zevc-i dâhilim 

olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla firkatinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh 

olan elli bir guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine 

ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Mehmed Tahir Ağa 

ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i 

mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve sâir cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve 

her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır Molla Emin, el-Muhzır 

İsmail Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Selim Hân aleyhi'r-rehmetü ve'l-gufrân hazretleri 

Câmi-i Şerîfi kurbünde ve Bağ-ı Yûnus Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Halebli Ayşe bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Halebli tenbaküci el-Hâc İsa ibn-i el-Hâc 

Mehmed nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-merâm edip mezbûrun 

firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkın istisāne hâlâ mücerred terbiyemde olan 

beş yaşında sulbî oğlu Ali nâm sağîrin malı olmayup nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile 

muhtâc olmağla sağîr-i mezbûrun nafakası içün mezbûr el-Hâc isa üzerine kıbel-i şer‘den 

kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdîr olunmak [3b] bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

sağîr-i mezbûrun nafaka bahası içün babası mezbûr el-Hâc üzerine bi't-terâzî târih-i 

kitâbdan be-her yevm seksen sekizer akçe karz ve takdîr buyurup meblağ-ı makrûz-ı 

mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve 

lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babas ımezbur el-Hâc İsa üzerine rucû‘a vâlidesi ve 

hâzınesi mezbûre Ayşe Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 7 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Mehmed Emin Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır 
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Tütüncü mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Topkapu dâhilinde Bâyezid Ağa 

Mahallesi'nde sâkine iken işbu târihden on beş gün mukaddem fevt olan kahveci Bostânî 

Mun'ak oğlu Mustafa Ağa ibn-i Ahmed'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Nâile bint-

i Ömer nâm hatun ile li-ebeveyn kız karındaşı oğlu kahveci İbrahim İbiş Ağa ibn-i Hüseyin 

ve li-ebeveyn kız karındaşı kızları Hafîze bintü'l-mezbûr Hüseyin ve Şerife Âmine bint-i 

es-Seyyid İbrahim nâm hatunlara münhasıra ve tashih mes’elesi on altı sehimden olup 

sihâm-ı mezbûrenin dört sehmi zevcesi mezbûre Nâile Hatun'a ve altı sehmi kız karındaşı 

oğlu merkûm İbrahim İbiş Ağa'ya ve üçer sehmi kız karındaşı kızları mezbûretân Hafîze ve 

Şerife Âmine hatunlardan her birine isâbeti tahakkukundan sonra zâtları ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan mezbûrât Nâile ve Hafîze ve Şerife Âmine hatunlar Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde bâ‘isü'l-vesîka mezbûr İbrahim İbiş Ağa mahzarında her birleri bi'l-verâse ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm edip mârru'l-beyân Topkapu Çarşusı'nda Ahmed Paşa-yı Veli Türbe-i 

sa‘âdetleri ile etmekçi furunu beynlerinde kâ’in maden kaleminde mûrisimiz müteveffâ-yı 

mezbûrun ismine mukayyed şehriyye üç guruş kirâ-yı kadîmelü iki kepenk bir bâb tütüncü 

dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme 

mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında ile'l-vefat müstakıllen yedinde emvâli olup 

ba‘de vefâtihî ber-mûceb-i tashîh-i mezkûr bizimle mezbûr İbrahim İbiş Ağa'ya mûris 

olmağla mezbûretân Hafîze ve Şerife Âmine hatunlar gedik-i mezkûrda ber-tashîh-i 

merkûm mâlikeler olduğumuz üçer sehimden altı sehim hisse-i şâyi‘amızı yüzer guruşdan 

iki yüzer guruşa ve zevce-i mezbûre Nâile Hatun: Ben dahi dört sehim hisse-i şâyi‘amı yüz 

elli guruşa tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ve safka-i vâhide ile vech-i meşrûh üzere mezbûr İbrahim İbiş Ağa'ya bey‘ ve temlîk ve 

teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul eyledikden sonra semenleri olan meblağayn-ı mezkûreyn cem‘an üç yüz elli guruş 

müşterî-i mezbûr İbrahim İbiş Ağa bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden minvâl-i muharrer 

üzere tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-

cümle gedik-i mezkûr hususuna müte‘allika âmme-i de‘âvîden tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d mârru'l-beyân dükkân derûnunda 

mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin mecmû‘u mezbûr İbrahim İbiş 

Ağa'nın irsen ve şer‘an emvâl-i mahzı ve hakk-ı sarfı olup bizim aslâ ve kat‘â alâka ve 

medhalimiz kalmamışdır, dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 
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Fî 2 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Molla Ahmed bin Süleyman Muhzır İbrahim Odabaşı ibn-i Osman 

Berber es-Seyyid Nuri Yazıcı-ı miyâne Mehmed Said Efendi ibn-i Mehmed Said Ağa 

Duhân tüccârından Solakbaşı-zâde es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed Hâtem Efendi 

Ebe-zâde Mehmed Emin Efendi Eşrâf-ı kudâtdan Kâlânî Mehmed Emin Efendi ibn-i Hasan 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah 

Çelebi 

Şehreminli Mustafa Efendi ibn-i 

Ali 

Kethudâ Ömer Ağa ibn-i 

Osman 

Tütüncü mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Kırkdört Kapusı kurbünde Molla Kestel Mahalesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan tütüncü Arnabud Osman Ağa zevcesi demekle arîfe 

Cemile Hatun ibnet-i el-Hâc Osman Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka 

Osman Beşe ibn-i Ömer nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edip zikr 

olunan Kırk Dört Kapusı karşusında berber ve manav dükkânları beynlerinde kâ’in maden 

kaleminde mukayyed ve mu‘teber iki kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde 

beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur [4a] akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin müstakılleten 

yedimde mülkün olan lâzıme-i ma‘lûmemi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Osman Beşe'ye 

iki yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki 

yüz guruş müşterî-i mezbûr Osman Beşe bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen 

ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz 

ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d sâlifü'l-beyân gedik ta‘bîr 

olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme mezbûr Osman Beşe'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

olup benim kat‘â alâkam ve madhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 13 L. Sene 1231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Şehremini Mustafa Efendi Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi Kethudâ Ömer Ağa 

Menzil mübâya‘ası 
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Mehmiye-i İstanbul'da Kaliçeciler köşkü kurbünde Molla Şeref Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Ayşe bint-i Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde kezâlik zâtı mu‘arrafe işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Zâhide ibnet-i es-Seyyid 

Halil nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Tûtî 

Latif Mahallesi'nde kâ’in el-yevm bir tarafdan kudâttan Ahmed Efendi menzili ve bir 

taraftan serhad ağası Hasan Ağa menzili ve bir tarafdan benim âhar menzilime ve taraf-ı 

râbi‘i tarîk-i âm ile mahdûd ve fevkānî üç bâb oda ve bir sofa ve âbdesthâne ve memşâ ve 

tahtânî bir bâb oda ve kenif ve matbah ve bi’r-i mâ ve bir mikdar bağçe ve sokak kapısını 

müştemil bir bâb mülk-i menzilin nısf-ı şâyi‘i li-ebeveyn er karındaşım işbu hâzır bi'l-

meclis berber Mehmed Râşid Ağa'nın ve nısf-ı şâyi‘-i âharı akd-i âti'z-zikrin sudûruna 

değin benim yedimizde iştirâken ve şâyi‘an mülkümüz olmağla hâlâ ben menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda ber-vech-i muharrer mâlike olduğum nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûremi bi-cümletin 

mâ-yeştemilühû ve yahvîhi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûre Şerife Zâhide hatuna üç yüz guruşa bey‘ ve 

temlîk ve vech-i lâyıkı üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temlik ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç yüz 

guruşu müşteriye-i mezbûre Şerife Zâhide hatun bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika 

âmme-i de‘âvîden tarafeynden her birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât 

eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı şâyi‘i cemî‘-i müştemilâtıyla 

mezbûre Şerife Zâhide Hatun'un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â 

alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fî 29 L. Sene 1231 

 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Ali Ağa ibn-i İbrahim 

Menzil mübâya‘ası mezkûr 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Akşemseddin Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Zâhide bint-i es-Seyyid Halil nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka berber Mehmed Râşid Ağa ibn-i Ali nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Yenibağçe kurbünde 
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Tûtî Latif Mahallesi'nde kâ’in el-yevm bir taraftan kudâttan Ahmed Efendi menzili ve bir 

taraftan serhad ağası Hasan Ağa menzili ve bir taraftan mezbûr Mehmed Râşid Ağa'nın 

hemşiresi işbu hâzıratün bi'l-meclis Ayşe Hatun menzili ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âm ile 

mahdûd fevkānî üç bâb oda ve bir sofa ve âbdesthane ve memşâ ve tahtânî bir bâb oda ve 

kenif ve bir matbah ve bir bi’r-i mâ ve bir mikdar bağçe ve sokak kapısını müştemil bir bâb 

mülk menzilin nısf-ı şâyi‘i mezbûr Râşid Ağa'nın ve nısf-ı şâyi‘-i âharı akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin benim yedimizde iştirâ ve şâyi‘-i mülkümüz olmağla hâlâ ben menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda ber-vech-i muharrer mâlike olduğum nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûremi 

bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Mehmed Râşid Ağa'ya üç yüz 

altmış guruşa bey‘ ve temlîk ve vechi lâyıkı üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz [4b] u kabul eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr üç yüz altmış guruşu müşterî-i mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına 

müte‘allika âmme-i de‘âvîden tarafeynden her birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun mecmû‘u cemî‘-i müştemilâtıyla 

mezbûr Mehmed Râşid Ağa'nın emlâk-i mahzı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â 

alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 29 L. Sene 1231. 

• İşbu hüccet, bin iki yüz otuz iki senesi Cemâziye'l-âhiresinin yirmi birinci günü 
hâmiş olmuşdur: Fî 21 C. Sene 1231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi ibn-i 

Mahmud el-Muhzır 

İbrahim Çelebi ibn-i 

Mehmed el-Muhzır 

Ali Ağa ibn-i 

İbrahim 

İsmail Çelebi 

ibn-i Ahmed 

el-Hâc Ali Çelebi ibn-i 

Ahmed el-Muhzır 

İdâne 

Zahireci tâifesinden Papas oğlu Tegodoş veled-i Andon ve şerîki Kiryako veled-i 

İpsali nâm zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde zikr-i âtî sağîrenin pederi ve 

velisi işbu bâ‘isü'l-vesîka el-Hâc Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Ahmed nâm kimesne 

mahzarında her birimz ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr el-Hâc Hâfız Mehmed 

Efendi sulbiye kızı sekiz yaşında Fatımatü'z-Zehrâ nâm sağîrenin menzil bedeli olup 

yedinde olan iki bin üç yüz guruşu bize idâne ve teslim biz dahi bi'l-ma‘iyye istidâne ve 
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kabz ve semeni târih-i kitâbdan bir sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine sağîre-i 

mezbûrenin mal-ı mevhûbundan pederi ve velisi mezbûr yedinden iştirâken iştirâ ve kabz 

eylediğimiz göğezli çubuklu bir şal semeninden dahi iki yüz yetmiş altı guruş ki ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem‘an iki bin beş yüz yetmiş altı guruş zimmetimizde sağîre-i mezbûreye 

edâsı vâcib deynimiz olup ve her birimiz âharın zimmetine lâzım gelen meblağa dahi 

tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabul kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl ve zâminiz 

dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 24 L. Sene 1231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Pirinçci Mehmed 

Ağa ibn-i Ahmed 

Bukasıcı Süleyman Ağa ibn-i Mustafa es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 

Uzun Ömer Çelebi, el-Muhzır Ahmed Çelebi, el-Muhzır 

Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Uzun Yusuf Mahallesi'nde sâkine bâ‘isetü'l-vesîka Fatma 

bint-i Es‘ad nâm hatun tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi'l-

ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifân es-Seyyid Halil Ağa ibn-i İbrahim ve Hasan Ağa ibn-i Süleyman 

nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan sandalcı es-Seyyid Mehmed bin Mustafa Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin sâbıkan damadı Mehmed Salih Efendi ibn-i 

Mehmed Çavuş mahzarında bi'l-vekâle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr 

Mehmed Salih Efendi'nin firâşından hâsıla ve müvekkilem mezbûrenin kızı gâ’ibetün ani'l-

meclis Emine bint-i Ahmed nâm hatundan mütevellide sulbiye kızı tahminen iki buçuk 

yaşında Ayşe Sıddîka nâm sağîre anası gâibe-i mezbûrenin bi-hakkı'l-hızâne hacr ve 

terbiyesinde gâibe-i mezbûre nefsini sağîre-i merkûmeye ecnebîye tervîc ve ol vechile 

hakk-ı hızâne kendüden sâkıt ve ceddesi müvekkilem mezbûreye intikal edip ve sağîre-i 

mezbûrenin malı olmayıp nafaka ve kisveye muhtâce olmağla sağîre-i mezbûrenin nafakası 

için babası mezbûr Mehmed Salih efendi üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz 

ve takdir olunmak müvekkilem mezbûrenin bi'l-hızâne matlûbudur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

sağîre-i mezbûrenin nafakası içün babası mezbûr Mehmed Salih Efendi üzerine bi't-terâzî 

târih-i kitâbdan be-her yevm altmış akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı 

mezkûru sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarf ve 

lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr Mehmed Salih Efendi üzerine rucû‘a 
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ceddesi ve hâzınesi müvekkile-i mezbûre Fatma Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-

taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 29 L. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Tütüncü Mehmed Emin Ağa Tarakçı oğlu Abdullah Emin Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Kırk Çeşme kurbünde Hüsâm Bey Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Habibe bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-vesîka Sarıkçı Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mustafa Ağa zevc-i 

dâhilim olup târih-i kitâbdan günü beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun 

aleyh olan otuz beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka iddet-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i 

süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde ta‘yîn olunan yirmi bir guruş ki cem‘an elli 

altı guruş [5a] işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve ibditâ-i zevciyyet işbu târih-i kitâba gelince 

sâir beynimizde cereyan eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ ve hukûk-i ma‘lûme ve mechûleye 

müte‘allika mutlaka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 6 Za. Sene [1]231. 

 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı el-Muhzır 

Çift ve hâssa destgâhı 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çift ve hâssa ve 

emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnâfın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları iki ayaklıklı 

destgâhlardan bir aded destgâha bâ-hüccet mâlik olup vilâyet-i Anadolu'da Van 

kasabasında Arak Mahallesi'nde mütemekkin iken işbu târihden altı ay mukaddem hâlik 
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olan Ovet veled-i Bağdaser zimmînin verâseti mahalle-i mezbûrede mütemekkinler zevce-i 

metrûkesi Maryem bint-i Agop Nasrâniyye ile anası Sus Anber bint-i Kemagıl 

Nasrâniyyeye ve sulbî kebîr oğlu Avanis zimmîye ba‘de'l-inhisâr verese-i mersûmûn 

Avanis zimmî ile Maryem ve Sus Anber Nasrâniyeler taraflarından destgâh-ı mezkûru 

semen-i misliyle âhara bey‘e ve semenini kabza ve makbûzunu kendülere îsâl için işbu 

hâzır bi'l-meclis poliçeci Bogos veled-i Karabet zimmîye teslim vekil olduğu kazâ-i 

mezbûre ahâlisinden bu esnâda Âsitâne-i Aliyye'ye şahsı mersûmetânı bilir berber Kelâmî 

nâm-ı diğer Agop veled-i Mıhtar ve Karabet veled-i Avadis zimmîler şehâdetleriyle sâbit 

olan Aleksan veled-i Serkiz zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine esnâf-ı 

merkûmeden olup bir aded destgâha mâlik olan hâmilü'r-rakîm Avanis veled-i Arnap 

zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkillerim 

mersûmûnun mûrisleri hâlik-i mersûmun sağlığında ile'l-helâk yedinde müstakıllen mülk ve 

hakkı olup ba‘de helâkihî müvekkilerim mersûmûna mevrûs olan bir aded destgâh-ı 

mezkûru tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Avanis zimmîye yüz guruşa bi'l-vekâle bey‘ ve 

temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz u kabul eylediğinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz guruşu mersûm bana 

def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve 

müvekkillerim ahz u kabz mersûmûnun emirleri üzere hâzır-ı mezbûr poliçeci Bogos 

zimmîye vermemle mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât 

ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm destgâh-ı 

mezkûrda vekillerim mersûmûnun aslâ ve kat‘â alâka ve medhalleri kalmayıp mersûm 

Avanis zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde mersûm Avanis zimmî 

ile hâzır-ı mesfûrdan her biri mukırr-ı vekîl-i mersûmu tasdik ve hâzır-ı mersûm meblağ-ı 

mezkûr yüz guruş verese-i mersûmûna îsâl ve teslim etmek için vekîl-i mersûmdan kabzını 

ikrar ve itiraf etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 4 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Vekîli Tâhir Ağa Kethudâ es-Seyyid Salih Ağa ve gayruhum 

Zamm-ı nafaka 
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İşbu hüccetin sâhibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Havvâ bint-i Ahmed nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism gemici es-

Seyyid Mehmed Beşe ibn-i Hasan nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-

merâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed Beşe ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken 

mezbûrun firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve 

terbiyemde olan sulbiye sağîre kızı Şerife Hatice'nin nafakasına bâ-hüccet-i şer‘iyye be-her 

yevm elli ikişer akçe karz ve takdir etmiş idi. Lâkin meblağ-ı makrûz-ı mezkûr sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisvesine kâfi ve vâfî olmamağla meblağ-ı makrûz-ı mezkûr üzerine 

kıbel-i şer‘-i münîrden kadr-i ma‘rûf mikdarı meblağ zam olunmak matlûbumdur dedikde, 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi 

hazretleri dahi mukaddemâ takdir olunan be-her yevm elli ikişer akçe üzerine bi't-terâzî be-

her yevm sekiz akçe dahi zamla cem‘an sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için 

mezbûr es-Seyyid Mehmed Beşe üzerine târih-i kitâbdan be-her yevm altmış akçe karz ve 

takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sâir 

levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer [5b] babası 

mezbûr üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Havvâ Hatun'a izin vermeğin mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 8 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, 

el-Muhzır 

Salih Odabaşı el-

Muhzır 

Molla Emin el-

Muhzır 

Ahmed Çelebi, 

el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı 

el-Muhzır 

Nafaka-i sağîrân 

Mahmiye-i İstanbul'da Karagümrük kurbünde Atikali Paşa Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Hatice bint-i İbrahim nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Mehmed Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-merâm edip mezbûr Mehmed Ağa ile zevciyyet 

beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıllar ve benden mütevellidler ve bi-

hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbî oğlu üç yaşında Mustafa ve sulbiye kızı 

altı aylık Ayşe nâm sağîrâtın malları olmayıp nafaka ve eşedd-i ihtiyâc ile muhtâclar 

olmalarıyla sağîrân-ı mezbûrânın nafakaları için babaları mezbûr Mehmed Ağa üzerine 

kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur 

dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb 



 65

efendi hazretleri dahi sağîrân-ı mezbûrânın nafakaları için bi't-terâzî babaları üzerine târih-i 

kitâbdan be-her yevm kırkar akçeden ikisine cem‘an yevmî seksen akçe karz ve takdir 

buyurup meblağ-ı makrûz-ı mecmû‘-ı mezkûru sağîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve ve 

sâir levâzım-ı zarûriyyelerine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer 

babaları mezbûr Mehmed Ağa üzerine rucû‘a vâlideleri ve hâzıneleri mezbûre Hatice 

Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 7 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 

Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 

el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

Ahmed Çelebi, el-

Muhzır 

Mumcu Halil Beşe 

el-Muhzır 

Nafaka ale'l-gâ’ib 

Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı kurbünde Muhsine Hatun Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı Mü’ezzin-i Ûlâ Mehmed Efendi ibn-i Hasan ve Müezzinbaşısı Mustafa Efendi ibn-i 

Mehmed tarifleriyle mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Fatma bint-i Ahmed nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip zevc-i dâhilim olan 

çamaşırcı Osman Beşe ibn-i Süleyman nâm kimesne târih-i kitabdan üç ay mukaddem beni 

ve firâşından hâsıl ve benden mütevellid sulbî sağîr oğlu es-Seyyid Mehmed'i bilâ-nafaka 

ve lâ-minfak-ı şer‘î terk ve müddet-i sefer-i ba‘îd olan diyâr-ı âhara gidip harçlık dahi 

göndermeyip ol vechile nafakaya ihtiyacımız olmağla zevcim gâib-i mezbûr üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak matlûbumdur dedikde hakikat-i hâl 

minvâl-i muharrer üzere olup zikr-i âtî meblağ kadr-i ma‘rûf olduğu mu‘arrifân-ı 

mezbûrânın ve sâir zeyl-i vesikada muharreru'l-esâmî Müslimînin alâ-tarîkı'ş-şehâde 

ihbârlarıyla mütehakkık olmağın gıbbe't-tahlîfi'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ 

lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Şerife Fatma Hatun ile oğlu sağîr-i 

merkûmun nafakaları için gâib-i mezbûr üzerine târih-i kitâbdan be-her yevm altmış akçe 

karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru kendi ve sağîr-i mezbûrun nafaka ve 

sâir levâzım-ı zarûriyyelerine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve vakt-i zaferde 

gâib-i mezbûr üzerine rucû‘a mezbûre Şerife Fatma Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-

taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 9 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Müezzinbaşısı 
Mustafa Efendi 

Müezzin-i Ûlâ 
Mehmed Efendi 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Karagümrük kurbünde Atikali Paşa Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Hatice bint-i İbrahim nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-merâm edip mezbûr Mehmed Ağa zevc-i dâhilim 

olup târih-i kitâbdan bir gün mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kūdun aleyh olan altmış guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka iddet-i ma‘lûmem ve 

me’ûnet-i süknâm mukabelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan yirmi dört guruş ki 

cem‘an seksen dört guruş işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târihe 

gelince sâir beynimizde cereyan eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ ve hukûk-i ma‘lûme ve 

mechûleden müte‘allika [6a] âmme-i de‘âvî kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 7 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır 

Ahmed Çelebi, el-Muhzır Mumcu Halil Beşe, el-Muhzır 

 

Eşya mübâya‘ası ve hibe 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçük Ayasofya kurbünde Hüseyin Ağa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Emine bint-i İbrahim nâm hatun Meclis-

i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı kasab ustalarından işbu bâ‘isü'l-vesîka el-Hâc Mehmed 

Ağa ibn-i Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip yedimde emvâlim 

olan iki minder ve on iki kadife yasdık ve beş minder şiltesi ve iki döşek şiltesi ve yedi 

yorgan ve üçü işleme ve üçü Sivasî ve üçü İstanbul şalîsi cem‘an dokuz anteri ve bir şalî 

cebe ve bir çuka ferâce bir Acem şalî ve on üç sahan me‘a kapak ve iki nühâs mangal ve iki 
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lenger ve üç naye ve bir leğen me‘a ibrik ve üç sini ve yedi fincan me‘a tombak zarf ve iki 

kebîr âbdest leğenimi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa'ya üç bin guruşa bey‘ ve 

temlîk ve yine yedimde emvâlim olan iki elmas yüzük ve bir elmas zehkirimi dahi hibe-i 

sahîha-i şer‘iyye ile yine mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa'ya hibe ve temlik ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve Meclis-i Hibe'de ittihâb ve temellük ve 

tesellüm e kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç bin guruş 

mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa'nın zimmetini kabulü hâvî 

ibrâ ve ıskât eyledim. Fîmâ ba‘d eşya ve muharrere-i mezkûre ve evânî-i nühâsiye mezbûr 

el-Hâc Mehmed Ağa'nın emvâl-i müşterâsı ve zikr olunan yüzük ve zekhir dahi emvâl-i 

mevhûbesi ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır 

dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 15 Za. Sene 1231 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı 
el-Muhzır 

Arapgirli Hüseyin 
el-Muhzır 

Molla Emin el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı el-
Muhzır 

Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Kumkapı haricinde Kürkçübaşı Süleyman 

Ağa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife 

Ayşe bint-i Hüseyin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı keserci es-

Seyyid Ali Beşe ibn-i es-Seyyid İbrahim nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Ali Beşe ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken 

mezbûrun firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve 

terbiyemde olan sulbiye kızı Şerife Nefise nâ sağîrenin malı olmayıp nafaka ve kisveye 

eşedd-i ihtiyac ile muhtâce olmağla sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için babası 

mezbûr es-Seyyid Ali Beşe üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir 

olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dadikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve 

bahası için babası mezbûr es-Seyyid Ali Beşe üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her 

yevm otuz ikişer akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 
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istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr es-Seyyid Ali Beşe üzerine rucû‘a vâlidesi ve 

hâzınesi mezbûre Şerife Ayşe Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır  Salih Odabaşı el-Muhzır  İbrahim Odabaşı el-Muhzır  

Premedi kazâsı menzil ve bağ mübâya‘ası  

Fi'l-asl vilâyet-i Rumeli'nde Avlonya sancağında Premedi kazâsına tâbi‘ … karyesi 

ahâlisinden olup hâlâ Âsitâne-i Aliyye'de mütemekkin sebzeci tâ’ifesinden İliya veled-i 

Dolo nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde hâmilü'r-rakîm tavukçu Anastaş veled-i 

Atam nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip karye-i mezbûrede vakif 

bir tarafı dere ve bir tarafı kenisa ve bir tarafı arsa-i hâliye ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âm ile 

mahdûd tahtânî iki bâb oda ve bir saman hane ve bir ahırı müştemil bir bâb menzil ve 

menzil-i mezkûr karşısında vâki‘ eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireyi hâvî ma‘lûmü'l-

hudûd ve bir bâb bağçe ve karye-i mezbûre civarında kâ’in eşcâr-ı müsmire ve gayr-i 

müsmireyi hâvî kürûmî mülk [6b] bir dönüm bağ akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin irsen 

yedimde mülk ve hakkım olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik olduğum menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr ile bağçe ve kürûmî mülk bağı bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi 

tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile mersûm Anastaş zimmîye dört yüz kırk guruşa bey‘ ve temlîk ve mahallinde zabt 

ve tasarrufa tarafımdan mersûmu taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr dört yüz kırk guruşu 

müşterî-i mersûm yedinden tamâmen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûr tağrîr ve gabnına 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile 

bağçe ve kürûmî mülk bağ cemî‘-i müştemilâtıyla mesfûr Anastaş zimmînin emlâk-i 

müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 12 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı el-Muhzır 
Ahmed Çelebi, el-

Muhzır 
Osman Çelebi, el-

Muhzır 
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Cağala-zâde Sarayı kurbünde vâki‘ hamamının rehni 

Sebzeci Metev veled-i Hristo, bağçevan Viko veled-i Yuvan, tavukçu Epser veled-i 

Hristo, bağçevan İliya veled-i Dolo, işbu hüccetin sahibesi Fatma Hatun ibnet-i el-Hâc 

Yusuf'un sadrî kebîr oğlu ve tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi 

ârifân Ahmed Nazif Efendi ibn-i el-Hâc Mustafa Ağa ve Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc Ahmed 

şehâdetleriyle sâbit olan Kazganî Mehmed Necib Ağa ibnü'l-merhûm el-Hâc Mustafa Ağa 

nam kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism işbu bâ‘isü'l-

vesîka Mecr‘ali Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip derûn-ı hüccet-i mezkûrda tasrîh ve beyân olunduğu üzere müvekkilem 

vâlidem mezbûrenin merkûm Ali Ağa zimmetinde cihet-i karz ve semen-i mebî‘den alacak 

hakkı olan cem‘an dört bin dokuz yüz altmıy guruşu mezbûr Ali Ağa müvekkilem vâlidem 

mezbûre için bana edâ ve teslim ben dahi mukābelesinde mezbûrun malı olup müvekkilem 

vâlidem mezbûrenin yedine rehin vaz‘ eylediği mahmiye-i İstanbul'da Cağala-zâde Sarayı 

kurbünde vâki‘ Yeni Hamam demekle ma‘rûf Çifte Hamâm derûnunda mevcûde bâ-defter-i 

müfredât eşyâ-yı ma‘lûmeyi rehniyyetten fek ve tahlîs birle merkûm Ali Ağa'ya bi-a‘yânihâ 

teslim ve her birimiz âhar yedinden bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ahz u kabz etmemizle min-ba‘d 

meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûrdan müvekkilem vâlidem mezbûrenin merkûm Ali Ağa yed ve 

zimmetinde bir akçe ve bir habbe hakkı ve alacağı ve eşyâ-i mezkûrede dahi kat‘an alâka 

ve madhali kalmayıp ke'l-evvel mezbûr Ali Ağa'nın mülk-i mahzı ve hakk-ı sarfıdır, 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 22 Za. Sene 1231. 

• Asıl hüccet târihi: Fî 27 L. Sene 1229. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-
Muhzır 

Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc Ahmed 
Ahmed Nazif Ağa İbn-i el-Hâc 

Mustafa Ağa 

Arsa mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Hoca Paşa Mahallesi'nde Han Sokağı'nde sâkine olup zâtı 

Ali Paşa-yı Atik Câmi‘-i şerifi İmamı es-Seyyid Hafız Mustafa Efehdi ibn-i es-Seyyid 

Mehmed ve sudûr-ı kirâm zevi'l-ihtirâmdan Halil Hamid Paşa-zâde faziletli, atûfetli 

Mehmed Ârif Beyefendi hazretlerinin kapıcılık hizmetinde olan es-Seyyid Mustafa Ağa 

ibn-i Halil nâm kimesneler tarifleriyle mu‘arrafe olan merhûm Bezzâzistânî Mustafa Ağa 
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zevcesi demekle arîfe Rukıyye bint-i Osman nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

eshâb-ı hayrâttan merhûm Kirili Mehmed Paşa Vakfı kâtibi bâ‘is-i hâze'l-kitâb el-Hâc 

Ahmed Vâmık Efendi ibn-i el-Hâc Mustafa nâ kimesne mahzarınra ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Sadefciler kurbünde Mimar Hayreddin Mhallesi'nde 

Karababa Sokağı'nda vâki‘ bir taraftan kethudâ-yı sadr-ı âlî sâbık Mustafa Efendi 

Mühürdarı es-Seyyid Ahmed Efendi menzili arsası ve bir taraftan merhûm el-Hâc Mehmed 

Ağa veresesi menzili ve bir taraftan Dergâh-ı Mu‘allâ kapıcıbaşılarından merhûm Yeğen 

İbrahim Ağa hemşiresi Nefise Hanım menzili arsası ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âm ile mahdûd 

derûnunda bir kârgîr mahzen ve bir bi’r-i mâyı hâvî bir bâb muhterik menzilin arsası eshâb-

ı hayrâttan merhûm Keçyay-ı İbrahim Çelebi Vakfiyesi'ne de üç yüz altmış sekiz akçe 

mukâta‘a-i kadîme ile benim taht-ı tasarrufumda ve üzerinde olan enkâz-ı mevcûdesini akd-

i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakıllen yedimde mülk ve hakkım 

olmağla hâlâ ben enkâz-ı mevcûde-i memlûke-i mezkûreyi cemî‘-i müştemilâtıyla 

tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile mûmâileyh el-Hâc Ahmed Vâmık Efendi'ye altı yüz otuz guruşa bey‘ ve temlîk ve 

arsasını dahi bâ-re’y-i mütevellî [7a] meccânen ferâğ ve tefvîz ve kabul eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr altı yüz otuz guruş müşteri efendi-yi mûmâileyh [silik] def‘ 

ve teslim ben dahi yedinden dahi tamâmen ve kâmilen ahz u kabz etmemlem mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d sâlifü'l-beyân arsa üzerinde olan enkâz-ı mevcûde 

cemî‘-i müştemilâtıyla mûmâileyh el-Hâc Ahmed Vâmık Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarfı ve arsası dahi dâhil-i havza-i tasarrufu olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve 

medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi ibn-i Mahmud 
el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı el-Muhzır  
Enderûn-ı Hümâyûn'dan muhrec 

Feyzullah Efendi 

Aksaray'da manav gediği mübâya‘ası 

Vilâyet-i Anadolu'da Konya sancağında Nevşehir kazâsına tâbi‘ Karain karyesinde 

sâkin iken işbu târihden otuz sene mukaddem veft olan Yanık Yusuf Beşe ibn-i Mustafa bin 

Abdurrahman'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Deli Yusuf nâm 

hatun ile sulbî kebîr oğulları Kasım ve Mustafa'ya münhasıra ve tashih meselesi on altı 
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sehimden olup sihâm-ı mezbûreden iki sehim zevcesi mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a ve 

yedişer sehmi oğulları mezbûrândan her birine ihtiyacı tahakkukundan sonra verese-i 

mezbûrûn taraflarından zikr-i âtî gedik âlâtının nısf-ı şâyi‘ini taleb ve da‘vâ ve sulh-ı ibrâya 

ve bedel-i sulhü kabz birle makbûzunu kendülere îsâl ve teslime vekil olduğu zât-ı 

mezbûreyi Kazgan karye-i mezbûre ahâlisinden bu esnada Âsitâne-i Aliyye'ye gelen Deccal 

Ali oğlu es-Seyyid Mehmed Ali ve Kara Mazak oğlu Mahmud Beşe ibn-i Ali nâm 

kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i es-Seyyid Yusuf nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Dergâh-ı Âlî yeniçerileri hâseki mütekā‘idlerinden 

ve manav ustalarından işbu bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Ali Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed nâm 

kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da 

Aksaray Çarşısı'nda Kâtib Câmi‘-i Şerifi karşısında Kızıl Nalın nâm mahalde lüleci ve 

sarraf dükkânları beynlerinde kâ’in üç kepenk bir bâb manav dükkânı mezbûr es-Seyyid Ali 

Ağa'nın bâ-temessük mütevellî bi'l-icâreteyn müstakıllen taht-ı tasarrufunda ve dükkân-ı 

mezkûr derûnunda mevcûde beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin 

nısf-ı şâyi‘i dahi mezbûr es-Seyyid Ali Ağa'nın ve nısf-ı şâyi‘-i âharı müvekkilem 

mezbûrenin mûrisleri müteveffâ-yı mezbûrun hayatında ile'l-vefât yedlerinde iştirâken ve 

şâyi‘an emvâlleri olup ba‘de vefâtihî veresesi müvekkilem mezbûrûna ber-tashih-i mezkûr 

mûris olup lâkin mezbûr es-Seyyid Ali Ağa'nın bin yüz doksan altı senesinden beri dükkân-

ı mezkûrda sâkin ve gedik-i mezkûru müstakıllen zabt ve tasarruf etmekle gedik-i 

mezkûrun nısf-ı şâyi‘inden keff-i yed birle müvekkilem verese-i merkūmûn için bana 

teslime mezbûra tenbîh olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur diye da‘vâya tasaddî eylediğimde 

ol dahi cevabında dükkân-ı mezkûr derûnunda olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin yüz doksan 

altı senesinde bi-kazâ’i'llâhi Te‘âlâ vukû‘ bulan harîk-i kebîrde mukaddem müteveffâ-yı 

mezbûr ile bi'l-münâsafe yedimizde iştirâken emvâlimiz olup lâkin harîk-i kebîr-i mezkûrda 

dükkân-ı merkûm ile gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme müstakıllen benim 

mülkümdür deyüp ol vechile beynimizde ba‘de vukû‘i'l-münâza‘a beynimiz tevfîk ve ıslâh 

olunup mezbûr es-Seyyid Ali Ağa rızâsıyla müvekkilem verese-i merkūmûn için bana 

malından üç yüz guruş def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen 

ahz u kabz edip bi'l-cümle dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûre hususuna ve hukûk-ı sâire-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i 

de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birmiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i 

şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın 

ibrâsını kabul eyledik dedikde mezbûr es-Seyyid Ali Ağa dahi mukırr-ı mezbûru cemî‘ 

kelimât-ı meşrûhasında tasdik ve tahkik etmeğin mâ-huve'l-vâki‘ [sebt ve imlâ olundu].  
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Fî 17 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Hasan Çelebi, el-Muhzır Mahmud el-Muhzır Ahmed Çelebi, el-Muhzır İsmail Çelebi, el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı el-Muhzır Pazarbaşı Vekîli es-Seyyid Mehmed Emin Ağa Yazıcı Musa 

Mukâta‘alı menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da NakkaşPaşa kurbünde Ördek Kasab Mahallesi'nde sâkin es-

Seyyid Osman Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

bâ‘isetü'l-vesîka Zeyneb bint-i Abdullah nâm hatunun zevci ve tarafından zikr-i âtî hususu 

tasdika vekîl-i şer‘îsi İsmail Beşe ibn-i Şaban nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mahalle-i mezbûre câmi‘-i şerifi derûnunda kâ’in bir taraftan Ahmed 

Efendi menzili ve bir taraftan Emine Hatun menzili ve bir taraftan İsmail Ağa menzili ve 

bir taraftan Sarraçbaşı Mustafa Ağa Vakfı'ndan menzil arzasıyla mahdûd, derûnunda iki 

bâb oda ve bir sofa ve bir kenif ve bir bi’r-i mâ ve sokak kapısını müştemil bir bâb menzilin 

arsası câmi‘-i şerîf-i mezkûr… sına da otuz akça mukâta‘a ile taht-ı tasarrufumda üzerinde 

olan ebniye-i [7b] mevcûde-i mezkûresi akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i 

şer‘iyye müstakıllen yedimde mülk ve hakkım olmağla hâlâ ben menzim-i mahdûd-ı 

mezkûrun üzerinde olan ebniye-i mevcûde-i mezkûresi bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve 

kâffetü'l-hukûk ve't-terâfuk Tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatun'a üç yüz 

altmış guruşa bey‘ ve temlîk ve arsasını dahi bâ-re’y-i mütevellî meccânen ferâğ ve tefvîz 

ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabz u kabul 

eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç yüz altmış guruşu müşteriye müvekkile-i 

mezbûre bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip 

mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i de‘âvîden müvekkile-i mezbûre 

Zeyneb Hatun'un zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. 

Fîmâ ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrun üzerinde olan ebniye-i mevcûde-i mezkûresini bi-

cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatun'un mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve arsası dâhil-i havza-i tasarrufu olup benim aslâ ve kat‘â alâka 

ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 22 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 



 73

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mehmed Sâdık Ağa es-Seyyid Mustafa Ağa 

Mütevellî es-Seyyid Osman Ağa İmam Hüseyin Efendi ve gayruhum 

Nafaka-i icmâl 

Mahmiye-i İstanbul'da Drağman kurbünde Tercüman Yunus Mahallesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerifi Emine ibnet-i es-Seyyid 

Hüseyin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı basmacı es-Seyyid Ahmed 

Beşe ibn-i Osman nâm kimesne mahzarınde takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-merâm edip 

mezbûr es-Seyyid Ahmed Beşe ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından 

hâsıl hamlim olmağla vaz-ı haml ile iddetim münkazıye oluncaya değin nafakam için 

mezbûr es-Seyyid Ahmed Beşe üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir 

olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ 

lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Şerife Emine Hatun'un vaz‘-ı haml ile 

iddeti inkızâsına değin nafakası için mezbûr es-Seyyid Ahmed Beşe üzerine bi't-terâzî 

târih-i kitâbdan be-her yevm otuz akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru 

kendi nafaka ve sâir levâzım-ı zarûriyyesine harv ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 

inde'z-zafer mezbûr es-Seyyid Ahmed Beşe üzerine rucû‘a mezbûre Şerife Emine Hatun'a 

izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 21 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır Ali Baba, el-Muhzır 

Hasan Çelebi, el-Muhzır Hüseyin Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı el-Muhzır 

Vasiyyet 

Mahmiye-i İstanbul'da Murad Paya-yı Velî kurbünde sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan İslâm Ağa zevcesi Şerife Zelihe 

ibnet-i es-Seyyid İbrahim nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zikr-i âtî vesâyâsını 

tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği Rumeli kudâtından bâ‘isü'l-vesîka Hafız 

Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Nuri mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i ani'l-kelâm edip ben 

bi-emri'llâhi Te‘âlâ vefat eylediğimde cemî‘-i terekemi ve zimem-i nâsda olan hukûkumu 

zevcim mezbûr Hafız Mustafa Efendi ahz u kabz edip ve ben zât-ı zevc olmadığım ecilden 

sünnet-i seniyye üzere techîz ve telkîn ve levâzım-ı vaktim görüp duyûn-ı müsbitem zuhur 
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eder ise ba‘de'l-edâ bâkî kalan terekemin sülüsünü ifrâz edip sülüs-i mezkûrdan iki yüz 

guruşu ıskât-ı salât-ı fâ’item ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzûrâtım için ba‘de'd-devr 

fukarâ-i Msülimîne tasadduk eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan elli guruş ile seng-i mezâr-ı 

kûfegi ve tamir-i kabrime harc ve sarf eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan iki yüz guruş ile li-

vechi'llâhi Te‘âlâ münasib ve muhtac olan mahalde bir bi’r-i mâ hafr eyleye ve yine sülüs-i 

mezkûrdan yüz guruş hediyeli bir kıt‘a Mushaf-ı Şerif iştirâ ve müstehakkīnden bir 

kimesneye verile ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise fazla-i mezkûreyi vasim 

mezbûr vücûh-ı birr u hayra harc ve sarf eyleye ve sülüsân-ı terekem, veresem beynlerinde 

alâ-karzi'llâhi'l-alîmi'l-hakîm tevzi ve taksim oluna deyü vasiyyet ve tenfîzine merkûm 

Hafız Mustafa Efendi'yi vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eyledim dedikde ol dahi vesâyet-i 

mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâ yenbağî edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-veka‘a 

[bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 14 Za. Sene [1]231. 

 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Zu‘amâdan Mustafa Ağa ibn-i Mehmed es-Seyyid İsmail Efendi ibn-i es-Seyyid Hasan 

Eşrâf-ı kudât-ı kirâmdan es-Seyyid Mehmed Ârif 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Emin 

Eşrâf-ı kudât-ı kirâmdan es-Seyyid Mehmed 
Salih Efendi ibn-i Abdurrahman 

Dülbend ve çeneci destgâhı 

[8a] Âsitâne-i aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çene ve 

hâzıne emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnâfın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları iki 

ayaklıklı destgâhlardan iki kıt‘a hüccet ile iki aded destgâha mâlik olan Avanis ve veled-i 

[silik] zimmî tarafından bundan akdemce Van kasabasına azîmeti esnâsında destgâh-ı 

mezkûrlar ile âlât-ı lâzımelerini bey‘e ve semenini kabza ve makbûzundan dâyini Çalakdar 

oğlu Haçadur zimmîye edâya vekîl eylediği Tatos veled-i Mardiros ve Karabet veled-i 

Ohannes zimmîler şehâdetleriyle sâbit olan Marsih veled-i Bedros zimmî Meclis-i Şer‘-i 

hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden olup beş aded destgâha mâlik olan 

hâmilü'r-rakîm Karabet veled-i Avadik zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip müvekkilim mersûmun akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin yedinde mülkü 

olup beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunur Başmuhâsebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dâhil iki 

aded destgâhı ben bi'l-vekâle ber-vech-i âtî murâd eyledikde esnâfımızın ber-vech-i 



 75

muharrer mutasarrıf oldukları destgâhların bey‘ u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr 

ve rehin ve istiğdâl hüccetleri İstanbul Mahkemesi'nden gayrı mehâkimde tahrîr ve takrîr ve 

bir aded destgâh yüz guruşdan ziyâde semen ile bey‘ u şirâ olunmak bi-emr-i âlî memnû‘ 

olmağın şurût-ı müstahsene-i marzıyyesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme kethudâsı 

ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle mârru'z-zikr iki aded destgâhını yüz guruşdan iki yüz 

guruşa ve âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmelerini dahi üç yüz yetmiş guruşa tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile vech-i meşrûh üzere bi'l-vekâle mersûm Karabet zimmîye bey‘ ve temlîk ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

eyledikden sonra semenleri olan cem‘an beş yüz yetmiş guruşu müşterî-i mesfûr bana def‘ 

ve teslim ve ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve deyn-i 

mezkûr için zimmî gâib-i mesfûra edâ eyledim. Fîmâ ba‘d zikr olunan iki aded destgâh ile 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmede müvekkilem mersûmun kat‘â alâka ve medhali kelmayıp mersûm 

Karabet zimmînin emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olmağla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm 

ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın asâleten 

ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 25 L. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Tâhir 
Ağa 

Karabet veled-i 
Ohannes 

Tatos veled-i 
Mardiros 

Kethudâ es-Seyyid Mehmed Salih 
Ağa 

Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Gececi Peri Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isü'l-vesîka Hadice bint-i Mehmed nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı el-Hâc Ömer bin Halil nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-merâm edip mezbûrun firâşından hâsıl ve benden 

mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan tahminen yedi aylık sulbî oğlu 

Halil nâm sağîrin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce olmağla 

sağîr-i mezbûrun nafakası için babası mezbûr el-Hâc Ömer üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i 

ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-

şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri sağîr-i 
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mezbûrun nafakası için babası mezbûr el-Hâc Ömer üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-

her yevm otuz ikiyer akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i 

mezbûrun nafak ve kisve vesâir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr el-Hâc Ömer üzerine rucû‘a vâlidesi ve hızânesi 

mezbûre Hatice Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 21 Za. Sene [1]231. 

• Asıl hüccet Davud Paşa Mahkemesi'nden. Târihi: Fî 27 Z. Sene [1]230. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Ömer Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı el-
Muhzır 

 

Zamm-ı nafaka 

İşbu hüccetin sahibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Hatice bint-i Mehmed 

nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism el-

Hâc Ömer bin Halil nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-merâm edip 

mezbûr el-Hâc Ömer ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve 

benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye kızı Emine 

nâm sağîrenin nafakasına bâ-hüccet-i şer‘iyye be-her altışar guruş karz ve takdir olunmuş 

idi. Lâkin meblağ-ı makrûz-ı mezkûr kadr-i ma‘rûfdan ekal olup sağîre-i mezbûrenin 

nafakasına kâfi ve vâfî olmamağla meblağ-ı makrûz-ı mezkûr üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i 

ma‘rûf mikdarı meblağ zam olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-

şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

mukaddemâ takdir olunan be-her şehr altışar guruş üzerine bi't-terâzî be-her şehr iki guruş 

dahi zamla cem‘an sağîre-i mezbûrenin nafakası için mezbûr el-Hâc Ömer üzerine târih-i 

kitâbdan be-her şehr sekiz guruş karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-

i mezbûrenin nafaka kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre 

Hatice Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 21 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı el-
Muhzır 

Molla Emin el-
Muhzır 

Ali Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı el-
Muhzır 

[8b] Nafaka-i mezbûre 

Mahmiye-i İstanbul'da Debbağ-zâde el-Hâc Hasan Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Zübeyde bint-i Mehmed Sadık nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı mahalle-i mezbûre imamı Mahmud Efendi 

ibn-i es-Seyyid Hafız Mehmed nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri ani'l-

merâm edip mezbûr es-Seyyid Mahmud Efendi ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken 

mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr-i terbiyemde 

olan sulbî sağîr oğlu es-Seyyid Mehmed'in malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac 

ile muhtac olmağla sağîr-i mezbûrun nafakası için babası mezbûr es-Seyyid Mahmud 

Efendi üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ ve takdir olunmak bi'l-hızâne 

matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve 

hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafakası için babası mezbûr es-Seyyid 

Mahmud Efendi üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm seksener akçe karz ve 

takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sâir 

levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası 

mezbûr es-Seyyid Mahmud Efendi üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Zübeyde 

Hatun'a izin verilmeğin ma-vekaa bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 24 Za. Sene 1231 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mhamud Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

Mehmed Emin 
Çelebi, el-Muhzır 

Bostan fekki 

İşbu hüccetin sahibi teberdâr el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bağçevân tâifesinden derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism işbu 

hamilü'r-rakîm Sarafim veled-i Yamandi zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip derûn-ı hüccette tafsil ve beyân olunduğu üzere mersûm Sarafim zimmî 

zimmetinde alacağım olan altı yüz guruşu ve işbu târihe gelince ilzâm olunan … müctemi‘ 

ma‘lûmü'l-mikdar meblağı bana edâ ve teslim ben dahi mukābelesinde muayyen olan 

mahmiye-i İstanbul'da Mevlevihane Yenikapısı hâricinde Merkez Efendi Tekyesi ittisâlinde 
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kâ’in bir bâb bostan derûnunda mevcûde âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeyi ba‘de'l-fek mersûm 

Sarafim zimmîye devir ve teslim ve her birimiz âhar yedinden tamâmen ahz u kabz edip 

min-ba‘d meblağ-ı mezkûrdan mersûm Sarafim zimmî zimmetinde bir akçe ve bir habbe 

hakkım ve alacağım kalmayıp ve bostan-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik âlât-ı 

lâzımesinde dahi kat‘â alâkam ve medhalim yokdur. Ke'l-evvel mersûm Sarafim zimmînin 

malı ve hakk-ı makbuzudur, dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fi 24 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

İsmail Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

Nısf şiruğhane gediği 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ şiruğancı esnâfından Yorgi veled-i Sava nâm zimmî 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu malı aldığım Abraham veled-i Yuvan nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Sulu Manastır 

kurbünde Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde vâki‘ bir taraftan Eksa Nasrâniyye menzili ve 

bir taraftan Sima Nasrâniyye veresesi menzilleri ve bir taraftan tarîk-i hâs ve bir taraftan 

tarîk-i âm ile mahdud döner mebî‘an yüz elli zirâ‘ arsa üzerine mebnî bir bâb mülk 

şiruğhane ile derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘i âharın ve nısf-ı şâyi‘-i âharı akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin 

benim yedimizde iştirâken ve şâyi‘an bâ-hüccet-i şer‘iyye mülk ve hakkımız olmağla hâlâ 

ben zikr olunan şiruğhane hane ile derûnunda olan gedik âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesinde ber-

vech-i muharrer mâlik olduğum nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûremi bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-

levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Abraham zimmîye bin guruşa bey‘ 

ve temlîk ve vech-i lâyıkı üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin 

guruş müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz elyledim. Fîmâ ba‘d mârru'l-beyân şiruğhane ile derûnunda mevcud gedik âlât-ı 

lâzımesinin nısf-ı şâyi‘i mersûm Abraham zimmînin bey‘ u şirâsı ve hakk-ı sarfı olup 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamağla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her 
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birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik, dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 23 Za. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Ayazma Kapısı'nda Osman Ağa Yazıcı Molla Osman Silivri Kapısı'nda zâbıta 

Samatyalı Lifdori zimmî Yedikule'de Mosayil Silivri Kapısı'nda zâbıta 

[9a] Eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Tatlıkapı nâm mahalde Esirî Kemâl 

Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Zeyneb bint-i Abdullah nâm 

hatun, Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde kezâlik zâtı mu‘arrafe işbu bâ‘isetü'l-vesîka Hatice 

bint-i Abdullah nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip eşyâ-i 

memlûkemden sekiz beledî yasdık ve üç minder ve üç mak‘ad ve bir orta gecesi ve üç 

İstanbul şalîsi anteri ve iki basma şalvar ve bir çuka ferâce ve bir nafa kürk ve dört yorgan 

ve bir döşek ve dört sahan me‘a kapak ve bir tas ve bir leğen me‘a ibrik ve bir kebîr leğen 

ve bir tepsi ve bir mangal ve üç kahve ibriği ve iki taba ve üç tenceremi tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûre Hatice Hatun'a iki yüz 

elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki 

yüz elli guruş mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan mezbûr Hatice Hatun'un zimmetini 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Fîmâ ba‘d eşyâ-yı muharerre-i mezkûre ve evânî-i 

nühâsiye mezbûre Hatice Hatun'un emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve 

kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 28 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Balıkçı es-Seyyid Hasan 
Ağa 

Ali Ağa ibn-i Hasan 
Balıkçı es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i es-Seyyid 

Hüseyin 

Kahveci es-Seyyid el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i Ali İbrahim Odabaşı el-Muhzır ve gayruhum 

Kahve ve tütüncü gediği ve îcârı 
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Medine-i Hazret-i Ebî Eyyüb el-Ensârî radıye anhu Rabbuhü'l-Bârî mahallâtından 

Abdülvedûd Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Emine bint-i 

Ahmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka kahveci es-Seyyid 

İsmail Çelebi ibni-i es-Seyyid Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrir-i 

ani'l-kelâm edip mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Ayvansaray Kapısı haricinde vâki‘ 

ma‘lûmü'l-hudûd ve derûnu kahve ve bîrûnu tütüncü olan bir bâb dükkân derûnunda 

mevcûde maden kaleminde mukayyed gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme 

müstakılleten benim yedimde emvâlim olmağla hâlâ ben dükkân-ı mezkûr derûnunda 

mevcûde gedik ta‘bîr olunur mâlike olduğum âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeyi bin iki yüz otuz bir 

senesi Zilhicceti'ş-şerîfesi gurresinden itibar ile aded-i şuhûr beyân olunmaksızın be-her 

mâh yirmi üçer guruş kira mukābelesinde işbu mezbûr es-Seyyid İsmail Çelebi'ye îcâr ve 

teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve tesellüm ve kabul ettikten sonra 

gedik âlât-ı lâzımesi mezbûrun taht-ı icâresinde olduğu müddette icâresi olan be-her mâh 

yirmi üç guruşa bi'l-emr ve'l-kabul işbu hâzır bi'l-meclis kalafatçı Ahmed Usta ibn-i 

Mehmed kafîl ve zāmin oldu. Ve bu kerre mezbûr es-Seyyid İsmail Çelebi ile hâzır-ı 

merkûm Ahmed Usta'dan her biri mukırre-i mezbûreyi cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında 

vicâhen tasdik ve şifâhen tahkik ve hâzır-ı merkûm ber-vech-i muharrer kefil ve zāmin 

olduğunu ikrar ve itiraf etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı 
el-Muhzır 

Şehreminli Mustafa 
Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid 
Abdullah Çelebi 

Kethudâ Ömer 
Ağa 

ve 
gayruhum 

Çekmece-i Sağîr nâhiyesinde tarla vesâire 

Fi'l-asl vilâyet-i Rumeli'nde Ohri sancağında Debre-i Bâlâ kasabasında Bayram Bey 

Mahallesi ahâlisinden olup mahmiye-i İstanbul'da Saraçhane başı kurbünde vâki‘ habbâz 

furununda sâkine habbâz taifesinden Mehmed Ağa bin Abdülkerim ibn-i Süleyman nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘is-i hâze'l-kitâbü'l-müstetāb Hâcegân-ı Divân-ı 

Hümâyûn'dan hâlâ Hâssa Kasabbaşısı izzetlü es-Seyyid Hasan Efendi ibnü'l-merhûm 

Ahmed Ağa'nın Hazinedârı ve tarafından husûs-ı âti'l-beyânı tasdika vekil olduğu Ali Ağa 

ibn-i Abdurrahman ve Mehmed Şükrü Ağa ibn-i el-Hâc Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle 

sabit olan Ahmed Raşid Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip havâss-ı refî‘a kazâsına muzâfe Çekmece-i Sağir nâhiyesine tâbi‘ Tahte'l-kal‘a 

karyesinde vâki‘ Gül Mehmed Yurdu demekle arîf her biri lede'l-ahâli ve'l-cîrân ma‘lûmü'l-
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hudûd bir bâb mülk-i menzil arsası ve bir kebîr anbar ve bir samanhane ve bir ahur ve bir 

matbah ve bir sundurma ve harman yeri akd-i âti'z-zikrin sudûruna [değin] bâ-hüccet-i 

şer‘iyye şirâ-i müstakıllen benim yedimde mülk ve hakkım ve kare-i mezbûre sınırı 

dahilinde mevâzi‘-i adîdede kâ’in her biri lede'l-ahâli ve'l-cîrân ma‘lûmü'l-hudûd ve'l-kat‘ 

tarlalar dahi yedi kıt‘a temessük mantûkınca bâ-tapu müstakıllen taht-ı tasarrufumda 

olmağla hâlâ ben emlâk-ı [9b] muharrere-i mezkûreyi bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve 

kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile müvekkil-i mûmâileyh es-

Seyyid Hasan Efendi'ye iki bin altı yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve arazi-yi mezkûreyi dahi 

bin dokuz yüz guruş bedel ile bin dokuz yüz guruş bedel mukābelesinde bâ-ma‘rifet-i 

sahib-i arz yine müvekkil-i efendi-yi mûmâileyhe ferâğ ve tefvîz ve teslim eylediğimde 

onlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve tefevvüz ve kabul 

eylediklerinden sonra semen ve bedel cem‘an dört bin beş yüz guruş müvekkiller efendi-yi 

mûmâileyh es-Seyyid Hasan Efendi bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-vekâle bi't-

tamam ve'l-kemal ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle 

ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın asâleten ve vekâleten 

ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d emlâk-i muharrere-i mezkûre cemî‘-i müştemilâtıyla ve 

mevcud nataslar dahi mûmâileyh es-Seyyid Hasan Efendi'nin emlâk-i müşterâtı ve hakk-ı 

sarfı ve arazi-i mezkûre dahi dâhil-i havza-i tasarrufu olup benim gerek karye-i mezkûrede, 

gerek emlâk ve gerek arazi ve gerek mevcud nataslarda aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmadığından mâ‘adâ eğer ba‘de zaman karye-i mezbûre emlâk ve arazi-i muharrere-i 

mezkûreye dair yedimde hücec ve temessükât vesair evrâk zuhur eder ise kat‘â amel ve 

itibar olunmasın dedikde, gıbbe't-tasdîkı'l-mu‘teber mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-ibtiğâ sebt ve imlâ 

olundu. 

Fî 24 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Ağa ibn-i 
Süleyman 

Murad Paşa hatibi 
İbrahim Efendi 

Dergâh-ı Âlî gediklilerinden 
Osman Ağa 

Dergâh-ı Âlî 
gediklilerinden Ali Ağa 

Eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Saraçhanebaşı kurbünde Mahallesi'nde sâkin habbâz 

tâifesinden Mehmed Ağa ibn-i Abdülkerim nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 



 82

zevcesi olup zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Hatibe bint-i İbrahim 

nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i mezbûrede vâki‘ zevcem 

mezbûre ile me‘an sâkin olduğum menzil derûnunda mevcud yedimde emvâlim olan dört 

minder üç mak‘ad ve on iki beledî yasdık ve dört sahan me‘a kapak ve bir leğen me‘a ibrik 

ve bir kadayif tepsisi ve bir şorba tası ve bir taba ve bir setre iki yorgan ve bir döşek me‘a 

şilte ve iki baş yasdığı ve bir nühâs mangalımı tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûre Hatibe 

Hatun'a yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğmide ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûru yüz elli guruş mutâlebesinde müte‘allika da‘vâdan mezbûre Hatibe Hatun'un 

zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskāt eyledim. Fîmâ ba‘d eşya-i muharrere-i mezkûre 

mezbûre Hatibe Hatun'un emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve 

medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî an Zilhicceti'ş-şerîfe li-sene ihdâ ve selâsîn ve mi’eteyn ve elf [2 

Zilhicce sene 1231]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi 
el-Muhzır 

İsmail Çelebi el-
Muhzır 

Hüseyin Çelebi el-
Muhzır 

Kâtib el-Hâc Mehmed Efendi'nin vasî hücceti 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan Kâtib Süleyman Efendi, mahmiye-i İstanbul'da Karagümrük 

kurbünde Hatice Sultan Mahallesi'nde vâki‘ Anadolu kazâsı eşrâfından ve İstanbul Bâb 

Mahkemesi ketebelerinden el-Hâc Mehmed Efendi ibnü'l-merhûm Gerdos kasabası 

Müftüsü el-Hâc Mehmed Efendi'nin menziline varıp zeyl-i vesîka muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde mezbûr el-Hâc Mehmed Efendi 

meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda zikr-i âtî vesâyâsını teyakkununda vasiyy-i muhtâra nasb ve 

tayin eylediği rebîbesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Nefise bint-i 

Zekeriyya nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben bi-emrillâhi Te‘âlâ 

vefat eylediğimde cemî‘-i tereki ve zimem-i nâsda olan hukûkumu rebîbem, vasim mezbûre 

Nefise Hatun ahz u kabz edip Sünnet-i Seniyye üzere benim techîz ve tekfînim görüp 

duyûn-ı müsbetem zuhur eder ise ba‘de'l-edâ bâki kalan terekemin sülüsü ifrâz ve sülüs-i 

mezkûrdan yüz guruş ıskāt-ı salât-ı fâ’item ve kefâret-i savm ve yemin ve nüzûrâtım için 
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ba‘de'd-devr fukarâ-i Müslimîne tasadduk oluna ve yine sülüs-i mezkûrdan ellişer guruş 

hediyeyi iki kıt‘a Mushaf-i Şerîf iştirâ ve talebe-i ulûmdan müstehak bir kimesneye verile 

ve yine sülüs-i mezkûrdan rebîbem vasim mezbûre Nefise Hatun senedi nefsi için altı yüz 

guruş ahz u kabz [10a] ve umûruna harc ve sarf eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan yüz elli 

guruş ile münasib ve muhtac olan mahalde bir bi’r-i mâ hafr oluna. Ve sülüs-i mezkûrdan 

her ne fazla kalır ise fazla-i mezkûreyi vasim rebîbem mezbûre Nefise Hatun kendi yediyle 

vücûh-ı birr u hayra harc ve sarf eyleye ve sülüsân terekemi vilâyet-i Anadolu'da Burmalı 

Fay kazâsında sâkin li-eb ammî-zâdem Ali Ağa'nın oğulları diğer Ali Efendi ile 

karındaşlarına îsâl ve irsâl eyleye ve bu vasiyyet tenfîzine rebîbem mezbûre Nefise Hatun'u 

vasiyy-i muhtâre nasb ve tayin eyledim, dedikde ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbaği edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin 

vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mezbûre mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le 

Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ 

olundu]. 

Fî 4 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Hüseyin Ağa ibn-i Ahmed  Kalaycı İbrahim Ağa ibn-i Hasan 

Anadolu kudâtından es-Seyyid Ahmed Rıza Efendi ibn-i 
es-Seyyid Mehmed Emin 

Mehmed Hidayetullah Efendi ibn-i 
Süleyman Efendi 

Ahz u kabz  

Vilâyet-i Anadolu'da Kayseriyye sancağında İncesu kasabasında Mahallesi 

Bulgurcu ahâlisinden olup mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Kumkapı dâhilinde Bali 

Paşa Mahallesi'nde sâkin Osman Ağa ibn-i Bektaş nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde hâlâ kule-i zemin mukâta‘ası mültezimi bâ‘isü'l-vesîka Halebli el-Hâc Abdülkerim 

Ağa ibn-i el-Hâc Tarr nâm kimesne mahzarında İstanbul'da Yenihan'da mütemekkin sarraf 

tâifesinden Paşa oğlu Sağım veled-i Simon zimmînin yazıcısı ve tarafından husûs-ı âtîde 

vekîl-i sabitü'l-vekâlesi Nikfos veled-i Mardiros hem zî-hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip zîr-i sâye-i hem-vâye-i nezâret-i Sadâret-penâhîde âsûde evkāfdan Sadr-

ı a‘zam-ı esbak merhûm Merzifonî Kara Mustafa Paşa hazretlerinin hayavânında sâlifü'z-

zikr İncesu kasabası derûnunda kâ’in inşâsına muvaffak oldukları câmi‘-i şerîf ve hayrât-ı 

sâiresi müddet-i medîde tamir olunmadığından tamire muhtaç olmağla vakf-ı 

müşârunileyhin velâyet ve meşrûtiyet üzere mütvellîsi silâhşorân-ı hâssadan gâ’ib ani'l-
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meclis es-Seyyid Mustafa Beyefendi hayrât-ı mezkûreleri tamir için sene-i sâbıkada bi-

nefsihî kasaba-i mezbûreye azîmet murad edip lâkin vakf-ı müşârunileyhin vergisi malı 

olmadığına mebnî iyâb ve zihâb mesârifi için müvekkil-i mîr-i mûmâileyhe on iki bin guruş 

iktizâ edip ve sâlifü'l-beyân İncesu kasabası vakf-ı mezbûr mukâta‘asından olmağla 

mukâta‘a-i mezbûreyi mütevellî-i gâible mûmâileyh bin iki yüz otuz bir senesine mahsûben 

on iki bin guruşa bana ilzâm edecek oldukda ben dahi Dergâh-ı Âlî yeniçerilerinin 

miyânelerinden Altmış Dört Cemaatin ortası gâ’ib ani'l-meclis Abdullah Usta'dan sekiz bin 

guruş ve âhar kimesnelerden dahi dört bin guruş ki cem‘an nefsim için istidâne ve kabz 

eylediğim on iki bin guruşu mütevellî-i gâ’ib mîr-i mûmâileyhin emriyle ber-vech-i peşin 

vakf-ı müşârunileyhin sarrâfı Valide Hanı'nda mütemekkin gâ’ib ani'l-meclis Hamal oğlu 

Manas zimmîye verdiğimden sonra mütevellî-i gâ’ib mîr-i mûmâileyh kasaba-i mezbûreye 

bi-nefsihî azîmet edeceği vakte kadar vakf-ı müşârunileyhin bazı umûrunu tanzim için bâ-

mektub icâleten beni irsâl, ben dahi kasaba-i mezbûreye varıp mütevellî-i gâ’ib-i 

mûmâileyhin gelmesine muntazır iken mütevellî-i gâ’ib-i mîr-i mûmâileyh geldiğinden 

başka mukâta‘a-i mezbûreyi sene-i merkûmeye mahsûben âhara ilzâm birle zabt ve ta‘şîr ve 

ol vechile ben medfû‘umu istîfâ edemeyip gadr-i küllî olmağla ben dahi bu def‘a Âsitâne-i 

Aliyye'ye gelip meblağ-ı merkûm on iki bin guruş ile iyâb ve zihâb mesârifimi mütevellî-i 

gâ’ib-i mîr-i mûmâileyhden mutâlebe eylediğimde mütevellî-i gâ’ib-i mîr-i mûmâileyh dahi 

meblağ-ı mezkûrun sekiz bin guruşunu emrimle sarrâf-ı mesfûr Manas zimmî yediyle 

gâ’ib-i mezbûr Abdullah Usta'ya ve iki bin beşyüz guruşunu oğlu kezâlik gâ’ib ani'l-meclis 

es-Seyyid Mehmed Said Bey yediyle bana edâ ve teslim edip bâkîsi olan bin beşyüz 

guruşun bin kuruşu ile mütevellî-i gâ’ib-i mîr-i mûmâileyh müvekkil-i mersûm Sağım 

zimmîden ve beş yüz guruşu ile oğlu gâ’ib-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Said Bey'den 

almak üzere beni cümlemiz bir meclisde hazır olduğumuz hâlde kabulümüzü hâvî havâle-i 

sahîha-i şer‘iyye ile mukaddemâ havâle ettikden sonra meblağ-ı muhtâlün-bih-i mezkûr beş 

yüz guruşu dahi gâ’ib-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Said Bey ve müvekkil-i mesfûr Sağım 

zimmînin bi-hükmi'l-havâle deyni olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu dahi işbu mezbûr 

Abdülkerim Ağa rızâsıyla bana edâ ve teslim ben dahi vech-i meşrûh üzere meblağ-ı 

mezkûreyi bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz ve istîfâ eyledim dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 16 Ramazan sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 



 85

Mahmud Çelebi ibn-i 
Mahmud, el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi ibn-i 
Ahmed, el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı ibn-i 
Osman, el-Muhzır 

ve gayruhum 

[10b] Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Seydi Bey Mahallesi'nde sâkine, zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Emine bint-i es-Seyyid Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-

i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı berber es-Seyyid Ali Beşe ibn-i es-Seyyid Ali nâm 

kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Ali Beşe 

ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun akrabasından hâsıl ve benden mütevellid 

ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ mücerred terbiyemde olan sulbî sağîr oğlu es-Seyyid Mustafa'nın 

malı olmayıp nafaka ve kisveye ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i mezbûrun nafakası için 

babası mezbûr es-Seyyid Ali Beşe üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve 

takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafakası için 

babası mezbûr es-Seyyid Ali Beşe üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm otuz 

ikişer akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisve vesair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer 

babası mezbûr es-Seyyid Ali Beşe üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Şerife 

Emine Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır 

Hüseyin Çelebi, el-Muhzır Emin Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Nafaka-i mahal 

Mmahmiye-i İstanbul'da Seydi Bey Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Emine bint-i es-Seyyid Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-

i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı berber esnafından es-Seyyid Ali Beşe ibn-i es-Seyyid Ali 

nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Ali 

Beşe ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl hamlim olmağla 

vaz‘-ı haml ile iddetim münkazıya oluncaya değin nafakam için mezbûr es-Seyyid Ali Beşe 

üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak matlûbumdur dedikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi 

hazretleri dahi mezbûre Şerife Emine Hatun'un vaz‘-ı haml ile iddeti inkızâsına değin 



 86

nafakası için mezbûre es-Seyyid Ali Beşe üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm 

sekiz akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru kendi nafaka ve sair 

havâyic-i zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mezbûr es-

Seyyid Ali Beşe üzerine rucû‘a mezbûre Şerife Emine Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a 

[bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 18 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

eş-şâhidûne's-sâbıkūn 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Divâne Ali Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Emine ibnet-i es-Seyyid İbrahim nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka Dergâh-ı Âlî dâme mahfûfin be'l-

me‘âlî yeniçerilerinin Yirmi Beş[inci] Cemaati'nin yoldaşlarından el-Hâc Süleyman Ağa 

ibn-i İsmail nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr el-Hâc 

Süleyman Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan yetmiş guruş mehr-i mü’eccelim ile 

nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerine me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime 

olmak üzere mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i 

muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu 

târih-i kitâba gelince sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müteallike âmme-i de‘âvîden 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ıskât ve her birimiz 

ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde mezbûr el-Hâc Süleyman Ağa 

dahi mukırra-i mezbûre Şerife Emine Hatun'u cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında tasdik ve 

tahkik etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 13 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi ibn-i 
Mahmud, el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

Halil Ağa ibn-i 
Mahmud 

İsmail Alemdar 
ibn-i Mehmed 

[11a] Eşya mübâya‘ası ve hibe 
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Mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Kumkapı dahilinde Nişancı İbrahim Paşa 

kurbünde Çoban Çavuş Mahallesi'nde mütemekkine şahsı mu‘arrafe Biricik bint-i Mikayil 

nâm Nasrâniyye Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde sadriye kızı hâmiletü'r-rakîm 

Duhume bint-i Artin nâm Nasrâniyyenin zevci tarafından husûs-ı âtîde tasdika vekîl-i 

şer‘îsi kürkçü Arakil veled-i Arsin nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip mahalle-i mezbûrede vâki‘ kızım müvekkile-i mersûme ile me‘an mütemekkine 

olduğum menzil derûnunda mevcûde eşyâ-i memlûkemden üç minder ve iki mak‘ad ve on 

yasdık ve üç döşek me‘a çarşab ve beş yorgan me‘a çarşab ve dört baş yasdığı ve biri 

sincab ve biri nafe iki kürk ve biri çiçekli ve biri mahbethâne ve biri İstanbul şalisi cem‘an 

üç anteri ve üç şâlî caba ve üç şalvar ve beş kürk me‘a don ve beş uçkur ve üç baş yemenisi 

ve iki fes ve dört tencere me‘a kapak ve sekiz sahan me‘a kapak ve bir bakraç ve bir leğen 

me‘a ibrik tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile kıazım müvekkile-i mersûme Sohume Nasrâniyyeye beş 

yüz guruşe bey‘ ve temlîk ve yine yedimde emvâlim olan bir altun yüzük ve etrafı elmaslı 

bir çift zümrüd küpe dahi hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile kızım müvekkile-i mersûmeye hibe ve 

temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i murarrer meclis-i hibede îhâb ve temellük 

ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikden [sonra] semeni olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruş 

mutâlebesinde müte‘allika da‘vâdan kızım müvekkile-i mersûmenin zimmetini kabulü hâvî 

ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûre kızım müvekkile-i 

mersûme Sohume Nasrâniyyenin emvâl-i müşterâtı ve mârru'l-beyân yüzük ve küpe dahi 

emvâl-i mevhûbesi ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî gurre-i Z. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi ibn-i Mahmud, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi ibn-i Ahmed, el-
Muhzır 

İsmail Çelebi ibn-i Ahmed, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi ibn-i Mehmed Ali, 
el-Muhzır 

Bir bâb mülk-i menzil ve vakıf arsa ferâğı 

Mehmiye-i İstanbul'da Fethiye kurbünde Kâtib Muslihüddin Mahallesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Fatma bint-i Ömer nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde Divân-ı Âlî çavuşlarından bâ‘is-i hâze'l-kitâb Gedikpaşalı es-Seyyid İbrahim Ağa 

ibn-i es-Seyyid Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i 
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âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakılleten yedimde mülk ve hakkım 

olup mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan Fatma Hatun menzili ve bir taraftan İsmail 

Efendi menzili ve bir taraftan keresteci Asadur zimmî menzili ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âm ile 

mahdûd fevkānî bir bâb köşk ve sofa ve tahtânî üç bâb oda ve bir sofa ve bir kenif ve bir 

matbah ve bir memşâ ve bir kömürlük ve müştemilât-ı saire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk-

i menzilimi bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden 

icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr 

es-Seyyid İbrahim Ağa'ya yedi yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve ittisâlinde vâki‘ her biri 

bâ-temessük-i mütevellî taht-ı tasarrufumda olup eshâb-ı hayrâttan merhûm Kazabadî 

Ahmed Efendi kerîmesi merhûme Safiyye Hanım'ın İstanbul'da Debbağ Yunus Mescid-i 

Şerifi'nde vaz‘ eylediği eczâ-i şerife ve minber-i latifesi vakfı müstegıllâtından terbî‘an elli 

zirâ‘ ve Yenibağçe kurbünde Akşemseddin Mahallesi Câmi‘-i Şerifi'nde imam olanlara 

galle ve tevliyeti meşrûta vakıf müstegallâtından derûnunda bir bi’r-i mâ’i müştemil 

terbî‘an yüz elli zirâ‘ ve İstanbul'da Molla Şeref Mahallesi'nde vâki‘ Yeniçeri Ağası esbak 

merhûm Abdullah Paşa nâm sahib-i hayrın mektebine hoca ve halife ve sıbyânı için eshâb-ı 

hayrâttan merhûm el-Hâc Süleyman Ağa Vakfı müstegallâtından terbî‘an dört yüz yirmi 

beş zirâ‘ arsaları dahi hüsn-i rızâ ve tayyib-i hâtırım ve ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘î ile bâ-

marifet-i mütevellî yine mezbûr es-Seyyid İbrahim Ağa'ya dört yüz guruş bedel 

mukābelesinde ferâğ ve tefvîz ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tefevvuz ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semen ve bedel cem‘an 

bin yüz elli guruşu müşterî-i merkûm es-Seyyid İbrahim Ağa bana def‘ ve teslim ve 

umûruma sarfla istihlâkine emr etmekle ben dahi yedinden bi't-tamam ve'l-kemal ahz u 

kabz ve emriyle umûruma sarfla istihlâk etmemle mebî‘-i mezkûrun istirdâdına müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile 

ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm 

mülk olan menzil-i mahdûd-ı mezkûr cemî‘-i müştemilâtıyla mezbûr es-Seyyid İbrahim 

Ağa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve vakf olan arsa-i mezkûreler dahi dâhil-i havza-i 

tasarrufu ve hakk-ı tasarrufu olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 17 Za. Sene ]1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır  

Osman Çelebi, el-
Muhzır  

Salih Odabaşı, el-
Muhzır  
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Emin Çelebi, el-Muhzır Yahya Ağa Derviş Mehmed Ağa ibn-i Hasan, alemdar 

[11b] Eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Hırka-i Şerîf kurbünde Akseki Mahallesi'nde sâkine Şerife 

Azime Hanım ibnetü'l-merhûme el-Hâc Halil Ağa tarafından husûs-ı âti'l-beyânı ikrar ve 

i‘tâ-i hüccete vekil olduğu zâtını ârifân papuççu es-Seyyid el-Hâc Hasan Odabaşı ibn-i es-

Seyyid Mahmud papuççu Ahmad Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

olan mahalle-i mezbûre imamı Hafız Ahmed Efendi ibn-i Mustafa nâm kimesne Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin vâlidesi bâ‘isetü hâze'l-kitâb zâtı mu‘arrafe 

Şerife Rukıyye Hatun ile Hüseyin mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

müvekkilem mezbûre Şerife Azime Hanım medine-i Üsküdar muzâfâtından 

Kadıkaryesi'nde vâki‘ zevcim gâ’ib ani'l-meclis Mehmed Efendi'nin menzilinde mevcûde 

eşyâ-i memlûkemden yirmi beş aded yün memlû minder ve dokuzu çuka ve üçü işleme ve 

üçü lehkârî cem‘an on beş mak‘ad ve on ikisi çatma ve on ikisi işleme ve on ikisi lehkârî ve 

on ikişer yemeni cem‘an kırk sekiz yasdık ve altı döşek ve sekiz penbe memlû döşek şiltesi 

ve dokuz penbe memlû minder şiltesi ve on yüz yasdığı ve üç seccâde ve bir geziye kaplı 

gocuk alma kürk ve iki geziye kaplı nîm elma kürk ve ikisi İstanbul şalîsi ve üçü basma 

cem‘an beş anteri ve biri donluk ve biri rızâî ve biri çubuklu cem‘an üç şal ve beşi gezi ve 

üçü basma cem‘an sekiz şalvar ve ikisi mere ve ikisi beyaz cem‘an dört peşkir ve sağîr ve 

kebir on tencere me‘a kapak ve bir kazgan ve bir kebir kuzu tenceresi ve yirmi sahan me‘a 

kapak ve üç taba ve üç kebir lenger ve biri dökme ve beşi nühâs cem‘an altı mangal ve bey 

gügüm ve dört nühâs leğen me‘a ibrik ve üç nühâs âbdest leğeni ve beş şorba tası ve ikisi 

pirinç ve ikisi kebir nühâs ve üçü sağîr nühâs cem‘an yedi sini ve dört sağîr ve kebir tepsi 

ve onu fa‘fûrî ve yirmisi beçkârî ve on beşi billûr cem‘an kırk beş tabak ve iki fa‘fûrî şorba 

kâsesi ve on fa‘fûrî fincan ve on sadefli hoşab kaşığı ve on Beçkârî fincan me‘a tohbak zarf 

ve bir çalar saatımı tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile vâlidem mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'a iki 

bin guruşa bey‘ ve temlik ve zevcim mezbûrdan kabza tarafımdan vâlidem mezbûreyi taslît 

ve yine eşyâ-i memlûkemden kabak çiçeği resminde bir elmas iğne ve bir ay resminde 

elmas çiçek ve perişan ta‘bîr olunur bir elmas askı ve bir elmas başlı bilezik ve bir altın 

koyun saatı ve on sim zarf ve nafe başıya kaplı yakalı bir kakım kürk ve ikisi Selimiye 

ta‘bîr olunur kılabdanlı deri kılabdan işleme ve biri şal ve biri çiçekli cem‘an beş anteriyi 

dahi hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile yine vâlidem müvekkilem mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'a 

hibe ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve meclis-i hibede 
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ittihâb ve temellük ve tasallut ve kabz u kabul eyledikten sonra semen-i mezkûr iki bin 

guruş mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan vâlidem mezbûrenin zimmetini ibrâ-i âm ile 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i vâlidem mezbûrenin 

emvâl-i müşterâtı ve halliyât-ı mezkûre dahi yine vâlidem mezbûrenin emvâl-i mevhûbesi 

ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde, gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 16 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Molla İbrahim, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Gemici destgâhı mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ gemici esnâfından Bostanî Molla Ali bin Mehmed nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden işbu hâmilü'r-rakîm Osep 

veled-i Kigork nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-

zikrin sudûruna değin yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur bir aded 

mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile mersûm Osep zimmîye bin guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu müşterî-i mersûm Osep zimmî bana def‘ ve teslim ben 

dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ 

ba‘d destgâh-ı mezkûrun cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an mersûm Osep 

zimmînin mal-ı müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup [12a] benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 16 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Çavuş Hasan Ağa 
Sabık Kethudâ 

Ali Odabaşı 
Yiğitbaşı Hasan 

Odabaşı 
Kethudâ Mehmed 

Ârif Ağa 
Serasercibaşı 
Mustafa Ağa 
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Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Selim kurbünde Çubuklu Bostan nâm mahalde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Ayşe bint-i Salih nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı Ahi Çelebi muhzırânı bölükbaşılarından işbu bâ‘isü'l-vesîka es-

Seyyid Mehmed Sadık Ağa ibn-i es-Seyyid el-Hâc Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-

ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed Sadık Ağa zevc-i dâhilim olup 

târih-i vesîka günü beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan otuz 

guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm 

mukābelesinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan yirmi guruş ki cem‘an elli guruşu işbu 

Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sair cemî‘-i hukûk-i 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 17 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-
Muhzır 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Hırka-i Şerif kurbünde Akseki Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Nimetullah ibnet-i es-Seyyid Ali nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isetü'l-vesîka berber İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr İbrahim Ağa 

zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer 

ve ma‘kūdun aleyh olan elli guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i 

ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr 

ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve 

ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sâir cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan tarafeynden herbirimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ 

ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 
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Fî 20 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır Molla Emin, el-Muhzır 

Arapgirli İbrahim, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Hasan Paşa Hanı kurbünde Soğanağa Mahallesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Zübeyde ibnet-i es-Seyyid Mehmed nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i 

es-Seyyid Hasan nâm kimesne tarafından ber-vech-i âtî hal‘ ve ibrâya vekil olduğu 

çakmakçı Mustafa Ağa ibn-i Hasan ve es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i Abdülkadir nâm 

kimesne şehâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i mezbûr es-Seyyid İbrahim Ağa zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh 

olan yetmiş bir guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem 

üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm kendi üzerime olmak üzere zevcim müvekkil-i mezbûra 

izâfetle vekîl-i mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-

i muharrer bi'l-vekâle hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve hukûk-ı sâire-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ber-vech-i muharrer âharın 

asâleten ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali, el-Muhzır İsmail Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

[12b] Hamam gediği rehni 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Ahmed Han aleyhi rahmetü ve'l-gufrân hazretleri 

câmi‘-i şerîfi kurbünde Üçler Mahallesi'nde sâkine Hacı İbrahim Şâkir Ağa ibn-i abdülkadir 

nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn'dan Kenan Efendi 

Kapıçukadarı Hüseyin Ağa zevcesi demekle arîfe zâtı mu‘arrafe işbu bâ‘isetü'l-vesîka 
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Şerife Tayyibe Hatun ibnet-i es-Seyyid Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip mezbûre Şerife Tayyibe Hatun bana malından beş yüz guruş idâne ve teslim ben dahi 

istidâne ve kabz ve semeni târih-i kitâbdan iki sene tamımına değin mü’eccel ve mev‘ûd 

yine mezbûre Şerife Tayyibe Hatun'un malından ve yedinden iştirâ ve kabz eylediğim bir 

marpiç şal semeninden dahi yüz kırk dört guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an altı 

yüz kırk dört guruş zimmetinde mezbûre Şerife Tayyibe Hatun'a deynim mukābelesinde 

mârru'z-zikr Sultan Ahmed Câmi‘-i Şerifi kurbünde Üçler Mahallesi'nde kâin Kuşluk 

Hamamı demekle arîf bir bâb hamam derûnunda mevcûde beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunur 

bâ-defter-i müfredât müstakıllen yedimde emvâlim olan eşyâ-i ma‘lûmemi mezbûre Şerife 

Tayyibe Hatun yedine rehin ve vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi irtihân ve tesellüm ve 

kabul eyledikten sonra eşyâ-i ma‘lûme-i mezkûreyi yine bana iade ve teslim, ben dahi 

isti‘âre ve kabz edip ol vechile eşyâ-i mezkûre rehin olmak üzere yedimde âriyettir dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 5 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 
Ahi Çelebi hamamcısı Hafız 

Yusuf Efendi 

Yıldız hamamcısı Kethudâ Osman Efendi ve gayruhum 

Hamam gediği rehni bekāyâsı 

Derûn-ı hücette merkûmü'l-ism Acıhamam hamamcısı Ahmed Ağa ibn-i Süleyman 

nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde kezâlik derûn-ı hüccette mezkûretü'l-ism ve 

zâtı mu‘arrafe işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Tayyibe Hatun ibnet-i es-Seyyid Mustafa 

mahzarında takrîr-i kelâm edip derûn-ı hüccet-i mezkûrede tasrîh ve beyân ve tastîr ve ıyân 

kılındığı üzere benim mezbûre Şerife Tayyibe Hatun'a mukademâ malından istidâne ve 

kabz eylediğim bin guruş ve bir senelik iltizâm resmi olan yüz kırk dört guruş ki min-

haysü'l-mecmû‘ deyn olan bin yüz kırk dört guruşun ilzâm-ı ribhi olan yüz kırk dört guruş 

mezbûre Şerife Tayyibe Hatun'a edâ ve teslim ol dahi yedinden ahz u kabz edip bâkîsi olan 

bin guruş ve bu def‘a dahi semeni işbu târih-i kitâbdan iki sene tamamına değin mü’eccel 

ve mev‘ûd yine mezbûrenin malından ve yedinden bi-safkatin vâhide iştirâ ve kabz 

eylediğim bir hilâlî saat ve bir mapıç şal semeninden dahi iki yüz seksen sekiz guruş ki 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an zimmetinde mezbûre Şerife Tayyibe Hatun'a deynim 

olan bin iki yüz seksen sekiz guruş mukābelesinde mukaddemâ rehin olup İstanbul'da 
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Sultan Ahmed Câmi‘-i Şerifi civârında Firûz Ağa Mahallesi'nde kâ’in Acı Hamam demekle 

arîf bir bâb hamam derûnunda mevcûde beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunur bâ-defter-i 

müfredât müstakıllen yedimde emvâlim olan âlât-i lazıme ve eşyâ-i ma‘lûmemi rehniyette 

kemâ-kân ibkā eyledim dedikde mezbûre Şerife Tayyibe Hatun dahi mukırr-ı merkûm 

Ahmed Ağa'ya cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında bi'l-muvâcehe tahkik ve bi'l-müşâfire tasdik 

etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 5 Z. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-
Muhzır  

Rumeli kudâtından el-Hâc 
Mehmed Efendi 

Yiğitbaşı Mustafa Ağa 
Kethudâ Osman 

Efendi ibn-i İsmail 

Börekçi destgahi rehni 

Âsitâne-i Aliyye'de ve Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ börekçi esnâfından Zorak veled-i 

Mızık Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde bâ‘isü'l-vesîka Ömer Ağa ibn-i Abdullah nâm 

kimesne tarafından husûs-ı âti'l-beyânı tasdika vekîl-i şer‘îsi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe 

olan Şerife Müntehâ bint-i Ali nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

müvekkil-i mezbûr Öğmer Ağa bana malından bin guruş idâne ve teslim ben dahi istidâne 

ve kabz ve semeni târih-i kitâbdan bir sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine 

müvekkil-i mezbûrun malından vekîl-i mezbûre yedinden iştirâ ve kabz eylediğim bir 

Lâhûr şal semeninden dahi yüz yirmi guruş ki ciheteyn-i merkûmeteynden cem‘an bin yüz 

yirmi guruş zimmetimde müvekkil-i mezbûre vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahihan deynim 

olmağla ben deynim olan meblağ-ı mecmû‘-ı merkûm mukābelesinde mahrûse-i Galata'ya 

muzâfe kasaba-i Tophane'de Fîrûz ağa nâm mahalde vâki‘ bodrum derûnunda kâ’in iki 

aded börekçi destgâhımı Ömer Ağa yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer irtihân ve kabz u kabul eyledikten sonra müvekkil-i mezbûr Ömer Ağa 

destgâh-ı mezkûrlarını yine bana i‘âre ve keslim ben dahi isti‘âre ve kabz etmemle ol 

vechile destgâh-ı mezkûrlar yedimde rehin olmak üzere âriyetttir dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 18 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır  Kethudâ Mehmed Ağa 
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Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Keçeci Pirî Mahallesi'nde ve zâtı ta‘rîf-

i şer‘î ile mu‘arrafe olan Zeyneb bint-i Hasan nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isetü'l-vesîka el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Ali nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa zevc-i dâhilim 

olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun 

aleyh olan elli guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem 

üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile 

muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru 

ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sâir 

cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan [13a] tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 15 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır 

Gemici destgâhı mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ gemici esnâfından Zafiri veled-i Yuvan nâm zimmî 

Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden işbu hâmilü'r-rakîm Noviç 

veled-i Yuvan nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-

zikrin sudûruna değin yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur bir aded 

mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile mersûm Norih zimmîye bin yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin yüz guruşu müşterî-i mersûm Morih zimmî bana def‘ ve teslim 

ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d destgâh-ı mezkûr cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i 
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ma‘lûmesiyle me‘an mersûm Norih zimmînin mülk-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim 

aslâ ve kat‘â alaka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Çavuş Hasan Ağa 
Sabık Kethudâ 

Ali Odabaşı 
Yiğitbaşı Hasan 

Odabaşı 
Kethudâ Mehmed 

Ârif Ağa 
Serasercibaşı 
Mustafa Ağa 

Gemici destgâhı mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ gemici esnafından es-Seyyid Mehmed Odabaşı ibn-i 

Hüseyin nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden işbu 

bâ‘isetü'l-vesîka Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf 

gedik ta‘bîr olunur bir aded mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lû-

mesiyle me‘an tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Mehmed Ağa'ya bin guruşa bey‘ ve temlîk 

ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bir guruşu müşterî-i mezbûr Mehmed 

Ağa bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d destgâh-ı mezkûr cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmesiyle me‘an mezbûr Mehmed Ağa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim 

aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

eş-şâhidûne's-sâbıkūn 

Eşya mübâya‘ası ve semenden ibrâ 

Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı kurbünde Tavaşî Süleyman Ağa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Safiye bint-i Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-
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i şerîf-i enverde hâlâ zevci işbu bâ‘isü'l-vesîka mestci Kırımî İbrahim Ağa ibn-i 

Abdurrahman nâm kimsene mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ zevcim mezbûr İbrahim Ağa ile me‘an sâkine olduğum menzil derûnunda 

mevcûde eşyâ-i memlûkemden altı minder ve on yasdık ve dokuz mak‘ad ve bir döşek ve 

altı yorgan me‘a çarşab ve üç döşek çarşabı ve beş baş yasdığı ve iki yüz yasdığı ve bir oda 

keçesi ve bir şal ve bir şal-ı caba ve iki anteri ve bir müsta‘mel hamam takımı ve iki mîr’ât 

ve bir sofra me‘a peşkir ve beş sofra ve dört havlu ve bir hilâlî koyun saati ve iki hoşab 

kâsesi ve on fincan me‘a tabak zarf ve beş tabak me‘a kâse ve beş bardak ve bir çekmece ve 

kırk arşın ipek ve on sahan ve beş sahan kapağı ve bir kazan ve on bir tencere me‘a kapak 

ve iki sini ve iki âbdest leğeni ve bir ibrik v iki el leğeni ve üç katayif tepsisi ve bir gügüm 

ve bir nühâs mangal tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile zevcim mezbûr İbrahim Ağa'ya beş yüz guruşa bey‘ ve 

temlîk ve yine yedimde emvâlim olan bir çift altın bilezik ve iki elmas çiçek ve dört fındık 

bir yerde bir kebîr altın ve bir âyetli altın ve bir elmas yüzük ve bir yakut yüzük ve etrafı 

elmaslı bir çift zümrüd küpemi dahi hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile zevcim mezbûra teslim 

eylediğimde hibe ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

meclis-i hibede ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin beş yüz guruş mutâlebesinde müte‘allika da‘vâdan zevcim 

mezbûrun zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i 

mezkûre zevcim mezbûrun emvâl-i müşterâtı ve mârru'l-beyân bilezik ve çiçek ve altınlar 

ve yüzük ve küpeyi dahi emvâl-i mevhûbu ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve 

medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 20 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Bekçi Osman Beşe ibn-i Hüseyin Mustafa bin Mahmud Kapucubaşı Osman Ağa ibn-i Halil 

Müezzin es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i Hasan İmam vekili Mustafa Efendi ibn-i Mehmed 

[13b] Vakıfdan idâne 

Mahmiye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Murad Paşa-yı Atik Mahallesi'nde Horhor 

Çeşmesi karşısında sâkin kahveci es-Seyyid el-Hâc Ömer Ağa ibn-i es-Seyyid Ömer nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde vüzerâ-yı izâmdan hâlâ eyâlet-i Karaman ve livâ-i 

Akşehir Mutasarrıfı devletlü, inayetlü, re’fetlü Abdullah Paşa hazretlernin sulbiye-i 
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muhteremeleri olup bundan akdem rihlet-i dâr-ı bekā eden Şerife Ayşa Hanım ibnet-i 

Ahmed Çavuş Ağa ibn-i Ali'nin hayatında mahmiye-i mezbûrede Aksaray kurbünde Kâtib 

Câmi‘-i Şerifi'ne vaz‘ eylediği kürsi ve mevlüd-i şerîf-i saâdet-redîf-i hazret-i mahbûb-ı 

Hudâ aleyhi ve alâ-âlihî efdali't-tehâyâ tilâveti için vakf eylediği sekiz yüz guruş ve ba‘de 

vefâtihâ zevc-i mükerremleri vezir-i müşârunileyh hazretlerinin kayser akçesi bedeli olarak 

mallarından zam ve ilhâk eyledikleri iki yüz guruş ki cem‘an bin guruş nükūd-ı mevkūfenin 

bâ-hüccet mütevellîsi kibâr-ı müderrisîn-i kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan hâlâ şer‘iyyâtı Sadr-ı 

Rumeli faziletlü es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidin Efendi ibnü'l-merhûm İbrahim Efendi 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mütevellî-i mûmâileyh vakf-ı mezbûrun 

nükūdu olup yedlerinde olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu vezir-i müşârunileyh 

hazretlerinin re’yiyle bana idâne ve teslim ben dahi yedinden istidâne ve kabz ve semeni 

târih-i kitâbdan üç sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine vakf-ı mezbûrun mal-ı 

mevhûbundan mûmâileyh es-Seyyid Zeynelâbidin Efendi yedinden iştirâ ve kabz eylediğim 

bir cild Dürer ve Gurer ve bir cild Dürru'l-muhtâr kitabları semeninden dahi iki yüz seksen 

sekiz guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin iki yüz seksen sekiz guruş 

zimmetimde vakf-ı mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahihan deynimder dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 15 Cemâziyelâhire sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Rumeli kudâtından Rifat 
Efendi ibn-i Ahmed Ağa 

Rumeli kudâtından 
Mehmed Emin Efendi 

Müderrisîn-i kirâmdan 
Mehmed Besim Efendi 

Eşrâf-ı kudâttan 
İbrahim Ârif Efendi 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Salih Çelebi İsmail Çelebi 

Tevliyet kasr-ı yedi 

Vüzerâ-yı izâmdan hâlâ eyalet-i Karaman Valisi devletlü, inayetlü, ra’fetlü 

Abdullah Paşa hazretlerinin halîle-i muhteremeleri olup bundan akdem âzim-i gülşen-

saray-ı ukbâ olan Şerife Ayşe Hanım ibnet-i Ahmed Çavuş Ağa ibn-i Ali'nin mahmiye-i 

İstanbul'da Aksaray kurbünde vâki‘ Kâtib Câmi‘-i Şerifi'ne vaz‘ eylediği kürsi ve 

menkabet-nâme-i mevlüd-i şerîf-i saadet-redîf tilâveti için vakfeyledikleri nükūdun bâ-

hüccet bi'l-fi‘il mütevellîsi kibâr-ı müderrisîn-i kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan hâlâ şer‘iyyâtı 

sadr-ı Rumeli şerâfetlü Mehmed Zeynelâbidin Efendi ibnü'l-merhûm İbrahim Efendi 

Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde bâ‘isü'l-kitâb kahveci es-Seyyid el-Hâc Ömer Ağa 

ibn-i es-Seyyid Ömer nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm edip benim 
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umûr-ı sâirem olup tevliyet-i mezkûreyi idareden aczim olmağla tevliyet-i mezkûreyi hüsn-

i rızâ ve tayyib-i hatırım olduğu hâlde emânet ile ma‘rûf istikāmet ile mevsûf ve her vechile 

umûr-ı tevliyete ehak ve elyak ve sahib-i iktidar olduğu zeyl-i vesîkada mektûbu'l-esâmî 

Müslimîn haberleriyle zâhir ve mütehakkık olan mezbûr es-Seyyid el-Hâc Ömer Ağa'ya 

kasr-ı yed ve tefvîz eylediğimde ol dahi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbağî edâya 

taahhüd ve iltizâm eyledi dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mezbûr es-Seyyid el-Hâc Ömer 

Ağa Meclis-i Şer‘de mûmâileyh es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidin Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm edip vakf-ı mezbûrun nükūd-ı mevkūfesi olan cem‘an bin guruşu mütevellî-ı 

sâbık mûmâileyh es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidin Efendi işbu târih-i kitâbdan bir gün 

mukaddem zaman-ı tevliyetinde bâ-hüccet bana idâne ve teslim, ben dahi yedinden istidâne 

ve kabz edip ol vechile vakf-ı mezbûr nükūdundan efendi-i mûmâileyh yed ve 

zimmetlerinde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne kalmamıştır dedikde mukırr-ı mütevellî-i 

lâhık-ı mezbûrun bi'l-cümle takrîr-i meşrûhunu mûmâileyh es-Seyyid Mehmed 

Zeynelâbidin efendi tahkîk ve tasdîk etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 16 Cumâde'l-âhire sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

eş-şâhidûne's-sâbıkūn 

Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Kalıçeciler Köşkü kurbünde Molla Şeref Mahallesi'nde ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Rukıyye bint-i Ahmed nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı dellâl İbrahim Edhem Ağa ibn-i Mustafa 

nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr İbrahim 

Edhem Ağa zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl ve benden 

mütevellide bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye sağîre kızı Şerife 

Habibe'nin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla sağîre-i 

mezbûrenin nafaka parası için babası mezbûr İbrahim Edhem Ağa üzerine kıbel-i şer‘den 

kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde hâkim-i 

mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin 

nafakası için babası mezbûr İbrahim Edhem Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her 

yevm kırk sekiz akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûr sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve vesair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr İbrahim Edhem Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve 
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hâzınesi mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ 

olundu]. 

Fî 24 Z. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır 

[14a] Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Karagümrük kurbünde Karabaş Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

zeyl-i vesikda muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Nefise bint-i Hasan 

nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Mustafa 

ibn-i es-Seyyid Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr 

es-Seyyid Mustafa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan yüz dokuz guruş mehr-i mü’eccelim ve 

nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime 

olmak üzere zevcim mezbûr es-Seyyid Mustafa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ 

olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve herbirimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 23 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Şehremini kurbünde Abdal Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Ayşe Hanım ibnet-i es-Seyyid 

Mehmed Ârif Efendi, Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Ahmed Efendi ibn-i 

Yahya nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr Ahmed 

Efendi ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl ve benden 

mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbî sağîr oğlu es-Seyyid 

Mehmed'in aslâ malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i 
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mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr Ahmed Efendi üzerine kıbel-i şer‘den 

kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr Ahmed Efendi üzerine bi't-

terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm doksan ikişer akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı 

makrûz-ı mezkûr sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve 

sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr Ahmed Efendi üzerine rucû‘a 

vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Şerife ayşe Hanım'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb 

ve imlâ olundu]. 

Fî 22 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Ahmed Çelebi, el-Muhzır İsmail Çelebi, el-Muhzır 

Divân-ı Âlî çavuşlarından 
Saraç Hüseyin Ağa, el-Mübâşir 

Ömer Çelebi, el-
Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

Anadolu'da han ve menzil mübâya‘ası 

Fi'l-asl vilâyet-i Anadolu'da Bolu sancağında Taraklı Borlu kasabası mahallâtından 

Karaali Mahallesi ahâlisinden olup mahmiye-i İstanbul'da Sultan Bayezid-i Veli Han 

hazretleri Câmi‘-i Şerifi havlusunda vâki‘ handa misafir iken es-Seyyid Ali Ağa ibn-i Ali 

nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde li-eb er karındaşı İbrahim Afif Efendi 

Hazinedârı işbu bâ‘isü'l-vesîka el-Hâc Hasan Ağa ibnü'l-mezbûr Ali nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip kasaba-i mezbûrede vâki‘ Tahıl Pazarı nâm 

mahalde kemer köprü başında kâ’in bir taraftan Kuburoğlu Hanı ve bir taraftan dere ve bir 

taraftan karındaşım mezbûr ile bi'l-iştirâk mülküm olan zikr-i âtî menzil ve bir taraftan 

tarîk-i âm ile mahdûd fevkānî ve tahtânî altı bâb oda ve bir mikdar havluyı müştemil bir 

bâb mülk-i hanın doksan altı sehim itibarıyla yetmiş beş sehmi karındaşım mezbûr el-Hâc 

Hasan Ağa'nın ve mâ‘adâ yirmi bir sehmi duhân-ı mezkûr ittisâlinde kâ’in bir taraftan 

mezbûr Kuburoğlu menzili ve bir taraftan Kara İsmail menzili ve bir taraftan Sarıbeyoğlu 

menzili ve bir taraftan tarîk-i âm ile mahdûd fevkānî iki bâb oda ve bir mikdar bağçe ve 

dükkân yeri ve verâsında kâ’in bir mikdar hâlî arsa ve ahır ve samanhaneyi müştemil bir 

bâb mülk-i menzilin nısfı yine karındaşım mezbûr el-Hâc Hasan Ağa'nın ve nısf-ı âharını 

akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin benim iştirâken ve şâyi‘an yedimizde mülk ve hakkımız 

olmağla hâlâ ben han-ı mezkûrda ber-itibar-ı merkûm mâlik olduğum yirmi bir sehim 
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hisse-i şâyi‘am ile menzil-i mezkûrda olan nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûrelerimi bi-cümleti't-

tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile karındaşım 

mezbûr el-Hâc Hasan Ağa'ya bin altı yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve mahallinde zabt ve 

tasarrufa tarafımdan mezbûru taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin 

yüz elli guruşu karınaşım müşterî-i mezbûr el-Hâc Hasan Ağa bana def‘ ve teslim, ben dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına 

müte‘allika [14b] âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i 

sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm zikr olunan han ve menzilin mecmû‘u bi-

cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi karındaşım merkûm el-Hâc Hasan Ağa'nın emlâk-ı 

mahz ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 18 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Ağa ibn-i Ahmed 
es-Seyyid Ömer Ağa 

ibn-i Halil 
es-Seyyid Osman Efendi 

ibn-i Hasan  
es-Seyyid Ebubekir 
Usta ibn-i Mehmed 

Ali Beşe ibn-i Osman es-Seyyid, el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid Osman ve gayruhum 

Nafaka-i sağîre akçesi 100 

Mahmiye-i İstanbul'da Sarıgez kurbünde İskender Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Hatice bint-i Hüseyin nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Zecriye Kalemi küttâbından Mehmed Ârif 

Efendi ibn-i Mehmed Sadık nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 

edip mezbûr Mehmed Ârif Efendi ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun 

firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan 

sekiz aylık sulbiye kızı Emine nâm sağîrenin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i 

ihtiyac ile muhtac olmağla sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr 

Mehmed Ârif Efendi üzerine târih-i kitâbdan be-her yevm yüz akçe karz ve takdir buyurup 

meblağ-ı makrûz-ı mezkûr sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı 

zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr 
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Mehmed Ârif Efendi üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Hatice Hatun'a izin 

verilmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 26 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

Divân-ı Âlî çavuşlarından 
Abdullah Çavuş, el-Mübâşir 

Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Destgâhcılar kurbünde Hüseyin Ağa Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Habibe ibnet-i el-Hâc Ahmed 

nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı sırıkçı Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin 

nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr Mustafa Ağa 

ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve 

bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan tahminen beş yaşında sulbî oğlu es-Seyyid 

Mehmed nâm sağirin aslâ malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac 

olmağla sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr Mustafa Ağa üzerine 

kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur 

dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb 

efendi hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr Mustafa 

Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm otuz akçe karz ve takdir buyurup 

meblağ-ı makrûz-ı mezkûr sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı 

zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr 

Mustafa Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Şerife Habibe Hatun'a izin 

verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

 

 

Menzil mübâya‘ası 
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Mahmiye-i İstanbul'da Şehzade Sultan Mehmed hazretleri Câmi‘-i Şerifi kurbünde 

Molla Hüsrev Mahallesi'nde sâkine Yorganî el-Hâc Hafız Mehmed Emin Efendi ibn-i 

Ahmed'in damadı ve tarafeynden husûs-ı âti'l-beyânı ikrar ve i‘tâ-i hüccete vekil olduğu 

Yorganî es-Seyyid Mehmed Nuri Ağa ibn-i Mehmed ve Yorganî Mustafa Ağa ibn-i 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Yorganî el-Hâc Abdullah Ağa ibn-i 

Hafız Ahmed nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka kendi 

nefsinden asıl ve zevcesi Şerife Zeyneb bint-i el-Hâc Hasan nâm hatun tarafından husûs-ı 

âti'l-beyânı tasdika vekîl-i şer‘îsi Sofalı Hâssa es-Seyyid Hasan Ağa nâm kimesne 

mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilim kayın pederim mezbûr 

el-Hâc Hafız Mehmed Efendi mahalle-i mezbûrede taş tekneler [15a] sırasında kâ’in bir 

taraftan mahalle-i mezbûre imamı Hafız İbrahim Efendi menzili ve bir taraftan Atik Valide 

Sultan Vakfı Kâtib-i evveli Mehmed Efendi menzili ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âm ile mahdûd 

dahiliyede fevkānî üç bâb oda ve bir bâb âbdesthane ve memşâ ve tahtü's-semâ ve bir 

mikdar divanhâne ve tahtânî bir bâb oda ve bir matbah ve bir kömürlük ve muhattab ve 

memşâ ve gasilhâne ve bir bi’r-i mâ ve bir kiler ve bir mikdar bağçe ve havlı ve orta kapı 

ve hâriciyede fevkānî bir bâb oda ve âbdesthâne ve ve memşâ ve tahtânî bir ahır ve memşâ 

ve bir mikdar havlı ve zokak kapısını müştemil etrâf-ı erba‘ası taş duvar ile muhât bir bâb 

menzilin arsası mahalle-i mezbûre imam ve müezzinîne gâllesi meşrûta eshâb-ı hayrâttan 

merhûm el-Hâc Ali Ağa Vakfı'na senede üç yüz seksen dört akçe mukâta‘a-i kadime ile 

benim müstakıllen taht-ı tasarrufumda ve üzerinde mevcûde bi'l-cümle ebniyesi akd-i âti'z-

zikrin sudûruna değin irsen ve şirâ’en icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile zevcân-ı mezbûrân es-Seyyid Hasan Ağa ile Şerife Zeyneb 

Hatun'a ale'l-iştirâki's-sivâ üç bin dört yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim ve arsasını dahi 

bâ-re’y-i mütevellî meccânen ferâğ ve tefvîz eylediğimde onlar dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâken iştirâ ve temellük ve tefevvuz ve tesellüm ve kabz u kabul eylediklerinden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr üç bin dört yüz guruşu müşteriyân-ı zevcân-ı mezbûrân bana 

def‘ ve teslim ben dahi yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun 

tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini 

ibrâ ve ıskât eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun üzerinde olan bi'l-cümle 

ebniye-i mevcûde-i mezkûresi cemî‘-i müştemilâtıyla zevcân-ı mezbûrânın ale'l-iştirâki's-

sivâ mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları ve arsası dahi dâhil-i havza-i tasarrufu olup benim 

aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır. Keyfe mâ-yeşâân ve hasbe mâ-yehtârân 

mâlik ve mutasarrıf olsunlar dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 
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Fî 21 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

Mehmed Efendi ibn-i 
Mehmed Emin 

Mustafa Ağa 
ibn-i Mehmed 

es-Seyyid Mehmed 
Ağa ibn-i Mehmed 

ve gayruhum 

Husûs ile ücret ibrâsı 

Tahakkuk-ı gadr-i şer‘îye binâ’en husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri 

için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-iltimas irsâl olunan Başkâtib mevlânâ İbrahim Ârif Efendi, 

mahmiye-i İstanbul'da Langa-i Kebir kurbünde Kasım Mahallesi'nde Hisar Dibi nâm 

mahalde vâki‘ habbâz tâifesinden Kerope veled-i Mercan nâm zimmînin menziline varıp 

zeyl-i rakîmde mektûmü'l-esâmî kimesneler huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde 

menzil-i mezkûrda mütemekkine tahminen yirmi üç yaşında olup bülûğunu mukırra ve 

mu‘terife ve şahsı berber Todori veledân-ı Haçadur veled-i Artin nâm zimmîler tarifleriyle 

mu‘arrafe olan Aksabet bint-i Serkiz veled-i Abraham nâm bikr-i bâliğa meclis-i ma‘kūd-ı 

mezkûrda işbu hâmilü'r-rakîm kendi nefsinden asıllar ve zevcesi Losik bint-i Sıhak ve 

sulbiye kızı Sağoma Nasrâniyyeler taraflarından zikr-i âtî hususu tasdika vekîl-i şer‘îleri 

mersûm Kerope ile sulbî oğlu Mercan zimmîler muvâcehelerinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip ben ücret ile hizmet eder makûlesinden olup zevcân-ı mersûmânın talebleriyle 

yedi yaşında menzillerine gelip kendülere ücret-i kavlinsiz işbu târihe gelince on altı sene 

hizmet ve bu esnâda nefsimi gâ’ib ani'l-meclis ipekçi Mikayil zimmîye tervîc birle 

mufârakat etmemle müddet-i mezkûrede zevcân-ı mersûmânın bana ilbâs eyledikleri eşyâ-i 

ma‘lûme ile eylediğim iddetim için müstehakka olduğum ecr-i mislim mukābelesinde dahi 

mallarından zevcân-ı mersûmân yüz guruş kıymetli iki miskal bir inci gerdaniyye ve yüz 

guruş kıymetli iki miskal buğday resminde sırmalı ve incili bir askı ve yüz guruş kıymetli 

bülbül tükrüğü, bir çift altın kuşak me‘a sırmalı kolan ve elli guruş kıymetli bir elmas taşlı 

bir çift zümrüd küpe ve elli guruş kıymetli gül resminde iki elmas çiçek ve yüz guruş 

kıymetli fetk memlû altı mâi çatma yasdık ve ve yirmi beş guruş kıymetli bir mâi ihrâm ve 

yüz guruş kıymetli yün memlû bir beledî döşek ve yenbe memlû bir çit şilte ve bir baş 

yasdığı ve bir yüz yasdığı ve seksen guruş kıymetli iki çit yorgan ve yüz guruş kıymetli 

kılebdan harçlı bir mâi kermesud anteri ve yüz guruş kıymetli kılabdan harçlı beyaz süzeni 

kılabdan işlemeli anteri ve iki yüz guruş kıymetli etrafı kılabdan harçlı bir nohudî 

kılabdanlı savani anteri ve yüz elli guruş kıymetli kermesura kaplı etrafı zerdave, derûnu 

nafe bir gocuk kürk iki yüz elli guruş kıymetli turuncu şale kaplı bir sincab kürk ve altmış 
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guruş kıymetli kılabdann şeritli derûnu sandallı bir al çuka ve on beş guruş kıymetli bir 

İngiliz şalı kuşak ve on beş guruş kıymetli iki kırmızı fes ve kırk beş guruş kıymetli basma 

ve çit cem‘an altı boğça ve otuz guruş kıymetli bir penbe-zâr gömlek ve kırk guruş kıymetli 

kolları pullu defa penbe-zâr gömlek ve yirmi beş guruş kıymetli diğer bir penbe-zâr gömlek 

ve yirmi guruş kıymetli bir börüncek gömlek ve yirmi beş guruş kıymetli bir işleme ve 

penbe gömlek ve otuz guruş kıymetli bir germesüd şalvar ve otuz guruş kıymetli bir İngiliz 

şalı şalvar ve on beş guruş kıymetli bir basma şalvar ve otuz guruş kıymetli fil ve kılabdan 

[15b] işleme üç uçkur ve yirmi beş guruş kıymetli yeşil işleme bir dülbend uçkur ve elli 

guruş kıymetli sırma ve yeşil işleme iki dülbend uçkur ve otuz guruş kıymetli kılabdan ve 

yeşil işleme üç havlu ve on beş guruş kıymetli kılabdan ve yeşil işleme bir havmu ve otuz 

guruş kıymetli kılabdan ve yeşil işleme üç çevre ve altmış guruş kıymetli sırma ve yeşil 

işleme dört çevre ve elli guruş kıymetli sırma kılabdan işleme defa iki çevre ve elli guruş 

kıymetli biri etrafı pullu ve sırmalı dördü sade cem‘an beş yemeni ve üç guruş kıymetli iki 

aded al bürüncek parmak bağı ve yirmi guruş kıymetli iki patista don ve kırk bey guruş 

kıymetli iki bürüncek çarşab ve yirmi beş guruş kıymetli iki patista çarşab ve yirmi beş 

guruş kıymetli iki beyaz dülbend yaşmak ve elli beş guruş kıymetli yeşil işleme iki hamam 

havlusu ve yirmi beş guruş kıymetli bir fota ve me‘a Kıbrıs-kârî bir halı döşemesi ve on 

guruş kıymetli bir çift sırmalı na‘lin ve on beş guruş kıymetli biri sırma işleme ve biri sade 

iki çift derlik ve üç guruş kıymetli bir çift tire ipliki çorap ve altmış guruş kıymetli bir leğen 

me‘a ibrik ve bir hamam leğeni ve bir hamam tası ve bir kil kutusu ve yirmi beş guruş 

kıymetli bir sepet sandığı bana def‘ ve teslim ben dahi yedlerinden min-haysü'l-mecmû‘ iki 

bin beş yüz yirmi guruş kıymetli eşyâ-i muharrere-i mezkûreyi tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz edip ziyade ecr-i misil mutâlebesine ve işbu târihe gelince sair cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan ve kâffe-i mutâlebâttan mersûmun Korpe ve oğlu 

Mercan zimmîler ile zevcesi Losik ve kızı Sağoma Nasrâniyyelerin zimmetlerini ibrâ-i 

âmm-i sahîh-i şer‘î ile kabullerini hâvî ibrâ ve ıskât eyledim dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an meb‘ûs ümenâ-i 

şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve 

imlâ olundu]. 

Fî 7 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Dülbendçi Hüsam Mahallesi bekçisi 
Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 

Mestçi es-Seyyid Mehmed Ağa 
ibn-i İbrahim 

Muytab el-Hâc İsmail Ağa ibn-i 
Ali 
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Yenikapı'da manav yazıcılarından Memiş yazıcı ibn-i 
İbrahim 

Dülbendci Mahallesi imamı es-Seyyid Hafız 
İbrahim Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed  

Berber Todori veled-i 
Yani 

Herner veled-i Abraham Haçadur veled-i Artin 
Saraf Karabet veled-i 

Agop 

Bi'l-vekâle muhâla‘a 

Medine-i İznikmid mahallâtından Dere Mahallesi'nde sâkine Hanife bin Mehmed 

bin Abdullah nâm hatun tarafından ber-vech-i âtî hal‘ ve ibrâya vekil olduğu zâtını ârifân 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden Mehmed bin el-Hâc Ali ve Murad oğlu Hasan Beşe ibni hâl 

nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan el-Hâc Alemdar ibn-i Ebubekir nâm kimesne 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin zevc-i muhâli‘i işbu baisülvesike 

Ahmed Beşe ibn-i Hafız Ahmed nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip mezbûr Mehmed Beşe müvekkile-i mezbûrenin zevc-i dâhili olup beynlerinde 

hüsn-i mu‘âşeretleri olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan iki yüz elli 

guruş mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmesi üzerlerine ve me’ûnet-i 

süknâsı dahi müvekkilem mezbûrenin kendi üzerine olmak üzere olmak üzere zevc-i 

mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile bi'l-vekâle hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i 

muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve hukûk-ı sâire-ı şer‘iyyeye 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile bi'l-

vekâle ve bi'l-asâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını asâleten 

ve vekâleten kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî gurre-i M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Ali Efendi ibn-i Mustafa 
Kalaycı İbrahim Beşe 

ibn-i İsmail  
el-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır  
Salih Odabaşı, el-

Muhzır 

Ahıskavî Osman Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

 

Eşya hibesi 

Medine-i Üsküdarda Yeni Mahalle'de mütemekkine ve şahsı Terzi parçacı oğlu 

Manas veled-i Artin ve keseci Avanis veled-i Abraham zimmîler tarifleniyle mu‘arrafe olan 
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Gül bint-i Bedros nâm Nasrâniyye Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde hâlâ zevci hamilü'r-rakîm 

Terzi Kokas veled-i Avan nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ zevcem mersûm ile me‘an mütemekkine olduğum menzil 

derûnunda mevcûde eşyâ-i memlûkemden yedi kılebdan işleme ve yedi şal iki anteri ve bir 

elmas çiçek ve bir elmas yüzük ve bir sincab kürkü hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile zevcim 

mersûm Kokas zimmîye hibe ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi meclis-i hibede 

ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul etmekle ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i 

mezkûre zevcim mersûmun emvâl-i mevhûbu ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka 

ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 23 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

[16a] İşbu hüccetin sahibi Divân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâsından es-Seyyid 

Mehmed Emin Sudî Beyefendi ibnül'l-merhûm Paşa oğlu es-Seyyid İsmail Beğ, Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism işbu bâ‘isü'l-vesîka Söğüzlü el-Hâc 

İbrahim Ağa ibn-i Derviş Ali mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip derûn-ı hüccette 

tafsîl ve beyân olunduğu üzere benim mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa zimmetinde sene-ı 

sâbıka Cumâde'l-âhire'nin beşinci günü yedimden ve malımdan istidâne ve kabz eylediği 

sekiz yüz guruş ve meblağ-ı mezkûrun ilzâm-ı ribhi olan yüz altmış guruş ki cem‘an dokuz 

yüz altmış guruş mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa bana edâ ve teslim ben dahi mukābelesinde 

bi-tarîkı'l-bey‘ bi'l-vefâ bana bey‘ eylediği vilâyet-i Anadolu'da İznik kazâsına tâbi‘ Söğüz 

karyesinde Kapıaltı nâm mahalde kâin lede'l-ahâli ve'l-cîrân ma‘lûmü'l-hudûd altı dönüm 

mikdarı tut bağçesi ve yine Arpalık nâm mahalde kâin kezâlik lede'l-ahâli ve'l-cîrân 

ma‘lûmü'l-hudûd bir dönüm mikdarı emrudluk bağçesi ve yine Hiceler yolunda kâin lede'l-

ahâli İbrahim Ağa'ya devir ve teslim ve her birimiz âhar yedinden ahz u kabz edip min-ba‘d 

meblağ-ı mezkûrdan mezbûr el-Hâc İbrahim Ağa yed ve zimmetinde bir akçe ve bir habbe 

hakkım ve alacağım kalmayıp ve zikr olunan bağçeler ile eşcâr-ı mağrûsede dahi kat‘â 

alâka ve medhalim yokdur. Ke'l-evvel mezbûr İbrahim Ağa'nın malı ve hakk-ı makbûzudur, 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 27 Z. Sene [1]231. 

• Asıl hüccet Bâb Mahkemesi'nden târihi: 5 C. Sene 1230. 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

Emin Çelebi, el-
Muhzır 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Langa-i Sağîr kurbünde Kâtib Muslihüddin Mahallesi'nde 

sâkine Bağdad Kapı Kethudâsı esbak müteveffâ Mehmed Refî‘ Efendi biraderi demekle 

arîf İbrahim bin Ali, Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka bârgirci İbrahim 

Beşe ibn-i Mehmed Salih nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahmiye-i mezbûrede Aksaray Sebili karşısında bakkal dükkânı ittisâlinde köşe başında 

kâ’in şehriyye on guruş kira-yı kadîmelü maden kaleminde mukayyed ve muteber, fevkınde 

bir bâb odayı müştemil sekiz kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-

harf gedik ta‘bîr olunur akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakıllen 

yedimde emvâlim olan iki eşkün ve iki terazi me‘a derâhim ve dokuz billûr kâse ve sair 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr İbrahim Beşe'ye bin guruşa bey‘ ve 

temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu müşterî-i mersûm 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledik. Fîmâ ba‘d dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcud gedik 

ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûre mezbûr İbrahim Beşe'nin emvâl-i 

müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 3 M. Sene 1232. 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Bandırmalı es-Seyyid 
Mustafa Ağa 

Seyyid Ağaz-zâde 
Mustafa Efendi 

Şehreminli 
Mustafa Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid 
Abdullah Çelebi 

Kethudâ Ömer 
Ağa 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 
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Mahmiye-i İstanbul'da Kantarcılar kurbünde Kepenkçi Sinan Mahallesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Nefise bint-i Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde sadrî oğlu işbu bâ‘isü'l-vesîka duhanî İsmail Ağa ibn-i Balatlı Mustafa Ağa 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Tahmîs 

kurbünde Asmaaltı nâm mahalde Parmakkapı ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde el-Hâc 

Mehmed Ağa ismine mukayyed bir bâb kârgîr tütüncü mahzeni derûnunda mevcûde 

beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin irsen ve şirâ’en bâ-

hüccet-i şer‘iyye müstakıllen yedimde emvâlim olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi tarafeynden 

icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile oğlum mezbûr İsmail Ağa'ya bin iki yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin iki yüz guruşu oğlum müşterî-i mezbur 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d mahzen-i mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr 

olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûrenin oğlum mezbûr İsmail Ağa'nın emvâl-i 

müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kata alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 26 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

eş-şâhidûne's-sâbıkūn 

[16b] Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnâfından Filibeli İstati veled-i Dimitri nâm 

zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde esnâf-ı merkûmeden hamilü'r-rakîm Filibeli 

Hristo veled-i Dimitri nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahrûse-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Tophane'de Sirkeci İskelesi Sokağı ağzında bakkal 

ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde mukayyed be-her şehr dört guruş kira-yı kadimelü bir 

bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmenin nısfı akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin benim ve nısf-ı âharı gâ’ib ani'l-meclis 

İsak veled-i Menteş nâm Yahudinin bâ-sûret iştirâken ve şâyi‘an yedimizde mülk ve 

hakkımız olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik olduğum nısf hisse-i şâyi‘a-i 
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mezkûremi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ve şerîkim Yahudi gâib-i mesfûrun izin ve icâzetiyle mersûm 

Hristo zimmîye bin sekiz yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı üzere teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin sekiz yüz elli guruşu müşterî-i mezbûr 

Hristo zimmî sana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın 

ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d zikr olunan nısf-ı gedik âlâtında benim aslâ ve kat‘â alâka 

ve medhalim kalmayıp müşterî-i mersûm Hristo zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

kalmıştır, dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 15 Zilhicce sene [1]231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Şehreminli 
Mustafa Efendi 

Bandırmalı es-Seyyid 
Mustafa Ağa 

Yiğitbaşı es-Seyyid 
Abdullah Çelebi 

Hüseyin Ağa 
Kethudâ Ömer 

Ağa 

400 guruşa eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Hocapaşa Mahallesi'nde sâkine Hafız Mehmed Ağa ibn-i 

Musa nâm kimsene Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde vâlidesi işbu bâ‘isetü'l-vesîka zâtı 

mu‘arrafe Ümmügülsüm bint-i İbrahim nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip mahalle-i mezbûrede vâki‘ vâlidem mezbûre ile me‘an sâkin olduğum menzil 

derûnunda mevcûde eşya-i memlûkemden dört kitabî anteri ve altı şalî anteri ve iki şalı Niş 

ve bir şalı caba ve bir nafe Niş kürk ve bir nîm samur kürk ve bir çuka labada ve altı 

gömlek me‘a don ve altı uçkurumu tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile vâlidem mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a dört 

yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr dört 

yüz guruşu vâlidem müşteriye-i mezbûre bana def‘ ve teslim, ben dahi yedinden tamâmen 

ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i 

mezkûre vâlidem Ümmügülsüm Hatun'un emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ 
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ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu].  

Fî 2 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır  el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Yahya Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Nafaka-i haml 

Mahmiye-i İstanbul'da Fazlı Paşa Sarayı civarında sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Fatma bint-i Osman nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i sâbıkı es-Seyyid Hasan Ağa nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Hasan Ağa ile zevciyyet beynimizde kā’ime 

iken mezbûrun firâşından hâsıl batnımda mevcûde hamlim olmağla vaz‘-ı haml ile iddetim 

münkazıye oluncaya değin nafakam için mezbûr es-Seyyid Hasan Ağa üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

mezbûre Fatma Hatun'un vaz‘-ı haml ile iddeti inkızâsına değin nafakası için mezbûr es-

Seyyid Hasan Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm dörder akçe karz ve 

takdir buyurur meblağ-ı makrûz-ı mezkûr kendi nafaka ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc 

ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mezbûr Hasan Ağa üzerine rucû‘a 

mezbûre Fatma Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 2 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-Muhzır Molla Emin, el-Muhzır 

[17a] Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Fazlı Paşa Sarayı civarında sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Fatma bint-i Osman nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i sâbıkı kalaycı es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Hasan Ağa ile 

zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-
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hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbî oğlu es-Seyyid Mehmed nâm sağirin malı 

olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisve bahası için babası mezbûr es-Seyyid Hasan Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf 

meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î-i 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîr-i 

mezbûrun bi-hakkın nafakası için babası mezbûr es-Seyyid Hasan Ağa üzerine bi't-terâzî 

târih-i kitâbdan be-her yevm kırk sekiz akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı 

mezkûru sağîr-i mezbûrun bi-hakkın nafaka ve levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve 

lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr es-Seyyid Hasan Ağa üzerine üzerine 

rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Fatma Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 2 M. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mehmed Emin Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Nefsini âhara tezvîc 

Mahrûse-i Bursa'da Çatalfırın nâm mahalde mütemekkin iken işbu târihten altı sene 

mukaddem hâlik olan mahrûse-i mezbûrede Kapkal nâm mahalde vâki‘ bakkal dükkânında 

bakkal olan Akoğlan dimekle meşhur Taguhari zimmînin zevcesi ve mahrûse-i mezbûrede 

vâki‘ büyük kenise rahiblerinden Kostandi nâm rahibin kızı Alenko târih-i vesikadan iki ay 

mukaddem Âsitâne-i Aliyye'ye vürûd ve berây-ı mürûrunda şeref-i İslâmla müşerrefe olup 

talebiyle Emine Behiye ismi tesmiye olunmağla el-hâletü hâzihî mahmiye-i İstanbul'da 

Kırkdört Kapısı civârında Ekşi Karadut nâm mahalde Oruç Gazi Mahallesi'nde Toprak 

Sokağı'nda sâkine ve ol vechile kat‘â mani-i şer‘îsi olmadığı hâline vukûf-ı tâmları olup 

mahrûse-i mezbûre ahâlisinden bu esnâda Âsitâne-i Aliyye'ye gelen zâtını ârifân meşdudcu 

es-Seyyid Mehmed Âsım Ağa ibn-i İbrahim ve emanetçi Üsküdarlı Mehmed bin Mehmed 

nâm kimeslerin alâ-tarîkı'ş-şehâde haberleriyle zâhir olan mezbûre Emine Behiye Hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü'l-kitâb Bostanî es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i es-Seyyid 

Mehmed nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve bast-ı ani'l-merâm edip ben nefsimi 

rızâmla otuz guruş mehr-i mu‘accel ve kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyleriyle şuhûd nâm 

kimesne mahzarında mezbûr es-Seyyid İbrahim Ağa'ya tezvîc ve tenkîh eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i meşrûh tezvîc ve kabul etmeğin mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-ibtiğâ ketb ve imlâ 

oluhdu. 
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Fî 12 Muharrem sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır Mehmed Rifat Efendi ibn-i Ahmed 

es-Seyyid Halil Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed ve gayruhum 

Zamm-ı nafaka 

İşbu hüccetin sahibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife 

Emine ibnet-i es-Seyyid Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı berber 

es-Seyyid Ali Beşe ibn-i es-Seyyid Ali nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Ali Beşe ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken 

mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve 

terbiyemde olan sulbî oğlu es-Seyyid Mustafa nâm sağîrin nafakasına bâ-hüccet-i şer‘iyye 

be-her yevm otuz ikişer akçe karz ve takdir olunmuş idi. Lâkin meblağ-ı makrûz-ı mezkûr 

kadr-i ma‘rûfdan ekall olup sağîr-i mezbûrun nafakasına kâfi ve vâfî olmamağla meblağ-ı 

makrûz-ı mezkûr üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ zam olunmak bi'l-hızâne 

matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve 

hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi meblağ-ı makrûz-ı mezkûru be-her yevm otuz ikiyer 

akçe üzerine bi't-terâzî on ikişer akçe dahi zamla cem‘an mezbûrun nafakası için mezbûr 

es-Seyyid Ali Beşe üzerine târih-i kitâbdan be-her yevm kırk dörder akçe karz ve takdir 

buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı 

zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr üzerine 

rucû‘a vâlidesi ve hızânesi mezbûre Şerife Emin Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu. 

Fî 11 Muharrem sene 1232. 

• Asıl hüccet târihi: Fî 28 Za. Sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Molla Emin, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

Kapı kethudâsı Mehmed Ağa, 
el-Mübâşir  

[17b] Menzil mübâya‘ası 
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Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı kurbünde Muhsine Hatun Mahallesi'nde sâkine 

iken işbu târihten on sene mukaddem vefat eden Nakşıdil nâm-ı diğer Zeliha Kadın bint-i 

Abdullah'ın verâseti zevc-i metrûku Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn'dan es-Seyyid Mehmed 

Raif Efendi ibnü'l-merhûm Emti‘a Gümrüğü Emini esbak Mecûrî Süleyman Ağa ile sadriye 

kebire kerimesi Şerife Fatma Necibe Hanım'a münhasıra ve terekesinin rub‘u zevci 

mûmâileyh es-Seyyid Mehmed Raif Efendi'ye ve sülüse irbâ‘ı karzan ve redden kerimesi 

mûmâileyhâ Şerife Fatma Necib'e Hanım'a isâbeti tahakkukundan sonra mûmâileyh es-

Seyyid Mehmed Raif Efendi ile sulbiye kerimesi tahmine on beş yaşında olup sin ve 

cüssesinin bülûğa tahammülü olmağla bulûğunu mukırra ve mu‘terife ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î 

ile mu‘arrafe olan mûmâileyhâ Şerife Fatma Necibe Hanım Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

bâ‘isetü'l-vesîka kezâlik mu‘arrefeti'z-zât Şerife Rukıyye bint-i Süleyman nâm hatun 

mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Laleli Çeşme 

kurbünde Mesih Ali Paşa-yı Atik Mahallesi'nde vâki‘ bir taraftan el-Hâc Abdi veresesi 

menzili ve bir taraftan Kemankeş Ahmed Ağa Câmi‘-i Şerifi havlısı ve tarafeyni tarîk-i âm 

ile mahdûd bir bâb muhterik menzil arsasının sâlifü'z-zikr Kemankeş Ahmed Ağa Câmi‘-i 

Şerifi tarafından terbî‘an yüz altmış zirâ‘ mahalli benimle zevcem mevrûsemiz müteveffât 

mezbûre Nakşıdil Kadın'ın hayatında bâ-hüccet-i şer‘iyye bi'l-münâsafe iştirâken ve şâyi‘an 

yedimizde mülkümüz ve mâ‘adâ mahalli Harameyn-i Şerifeyn Vakfı müstegallâtından bâ-

temessük mütevellî kezâlik bi'l-münâsafe iştirâken ve şâyi‘an bi'l-icâreteyn taht-ı 

tasarrufumuzda olup ba‘de vefâtihâ arsa-i mahdûde-i mezkûrenin mülk-i mahallinde olan 

nısf hisse-i şâyi‘ası ber-mûceb-i tashih mezkûr benimle kerimem mûmâileyhâya âdiyen ve 

vakıf mahallinde olan nısf hisse-i şâyi‘ası kerimesi mûmâileyhâya âdiyen intikal etmekle 

hâlen biz arsa-i mahdûde-i mezkûrenin mülk olan mahallinin mecmû‘unu bi-cümletin mâ-

yeştemilühû ve yahvîhi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'a beş yüz yirmi 

beş guruşa bey‘ ve temlîk ve vakıf olan mahallinin mecmû‘unu dahi hüsn-i rıza ve tayyib-i 

hâtırımız ve ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘î ile beş yüz yirmi beş guruş bedel mukābelesinde yine 

mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'a bâ-ma‘rifet-i mütevellî ferâğ ve tefvîz eylediğimizde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra 

semen ve bedel cem‘an bin elli guruşu müşterî-i mezbûre Şerife Emine Hatun bize def‘ ve 

teslim ve bedel-i mezkûru umûrumuza sarfla istihlâke emr eylediğinde biz dahi yedinden 

bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz ve bi-kadri'l-hasas beynimizde ittisâm ve bedel-i mezkûru 

istihlâkde iltiyâmla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına ve ferâğ-ı mezkûrda şurût-ı müfside 

müdde‘âsına ve bi'l-cümle menzil-i mezkûr husûsuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan biz 
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mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'un zimmetini ol dahi kezâlik mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına ve bedel-i müstehlik-i mezkûrun istirdâdına müte‘allika âmme-i da‘vâdan bizim 

zimmetimizi her biimiz ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm arsa-i mahdûde-i mezkûrenin mlük 

olan mahalli cemî‘-i müştemilâtıyla mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'un mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarfı ve vakıf olan mahalli dahi dâhil-i havza-i tasarrufu olup bizim kat‘â alâka ve 

medhalimiz kalmamıştır. Keyfe mâ-yeşâ ve hasbe mâ-yehtâr mâlike ve mutasarrıfa olsun 

dediklerine gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 25 Zilhicce sene 1231. 

• Asıl hüccet târihi: Mahkeme-i Ahi Çelebi. Gurre-i Rebî‘ü'l-âhir sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Atpazarı münâdimerinden 
Mehmed Ağa 

Vezir Ağası el-Hâc Mehmed Ağa 
ibn-i Abdullah 

Hâssa hasekilerinden Hüseyin 
Ağa 

Hâlâ Darbhane Nâzırı saadetlü Abdurrahman Beyefendi Mühürdarı el-Hâc Mehmed 
Efendi 

ve gayruhum 

Zamm-ı nafaka 

İşbu hüccetin sahibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Hüsniye 

bint-i Mûsâ nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı kahveci Hüseyin Ağa 

ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr 

Hüseyin Ağa ile karı zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl ve 

benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbî oğlu Ömer nâm 

sağîrin nafakasına bâ-hüccet-i şer‘iyye be-her yevm yirmi dörder akçe karz ve takdir 

olunmuş idi. Lâkin meblağ-ı makrûz-ı mezkûr kadr-i ma‘rûfdan ekall olup sağîr-i 

mezbûrun nafakasına kâfi ve vâfî olmamağla meblağ-ı makrûz-ı mezkûr üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ zamm olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

meblağ-ı makrûz-ı mezkûr yirmi dörder akçe üzerine bi't-terâzî yirmi altışar akçe dahi 

zamla cem‘an mezbûrun nafakası için mezbûr Hüseyin Ağa üzerine târih-i kitâbdan be-her 

yevm ellişer akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun 

nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine [18a] harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr üzerine üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi 

mezbûre Hatice Hatun'a izin verilmeğin [mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 
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Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır 

Menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Müftü Ali Çelebi Mahallesi'nde sâkine ve zâtı es-Seyyid 

Mehmed Nuri Efendi ibn-i es-Seyyid Abdülhalim ve Mehmed Ağa ibn-i Mehmed 

tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Ayşe ibnet-i es-Seyyid Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde sadriye kızı kezâlik zâtı mu‘arrafe işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife 

Ümmügülsüm bint-i Mustafa nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan Zeyneb Hatun menzili ve bir taraftan kızım mezbûre 

Şerife Ümmügülsüm Hatun arsası ve bir taraftan tarîk-i âm ile mahdûd mecmû‘-ı arsasının 

terbî‘an altmış zirâ‘ mahalli dahi yine Siyavuş Bey'in Vakfı'ndan mahalle-i mezbûre 

müezzinine senevî yüz yirmi akçe mukâta‘a-i kadimeli ve tahminen terbî‘an yüz elli zirâ‘ 

mahalli dahi kahveci el-Hâc Ömer Ağa Vakfı'ndan şehriyye kırk beş akçe icâre-i 

mü’ecceleli ve mâ‘adâsı mülk olan arsa üzerine mebnî dahiliyede ulyâda iki bâb oda ve bir 

sofa ve köşk ve iki âbdesthâne ve iki kenif ve vustâda iki bâb oda ve sofa ve iki âbdesthâne 

ve iki kenif ve tantında matbah ve kilar ve kömürlük ve kenif ve hariciyyede bir bâb oda ve 

kenif ve ahur ve orta kapı ve sokak kapısını müştemil bir bâb menzilin mülk olan arsasıyla 

ebniye-i memlûke-i mezkûresinin nısf-ı şâyi‘i akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin benim ve 

nısf-ı şâyi‘-i âharı kızım mezbûre Şerife Ümmügülsüm Hatun'un bâ-hüccet-i şer‘iyye 

iştirâken ve şâyi‘an yedimizde mülk ve hakkımız ve vakıf olan mahalleri kızım mezbûrenin 

bâ-temessük-i mütevellî taht-ı tasarrufunda olmağla hâlâ ben menzil-i mahdûd-ı mezkûrun 

mülk olan arsa ve ebniye-i mevcudesinin nısf-ı şâyi‘ini bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve 

kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile kızım mezbûre Şerife 

Ümmügülsüm Hatun'a bin guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr bin guruşu mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan kızım mezbûrenin 

zimmetini ibrâ-i âmm ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-

ı mezkûrun mecmû‘u kızım mezbûre Şerife Ümmügülsüm Hatun'un mülk-i mahz-ı hakk-ı 

makbûzu olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 6 Muharre sene 1232. 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Osman Çelebi, el-Muhzır  
Salih Odabaşı, el-

Muhzır 
Mahmud Çelebi, el-

Muhzır 

Ömer Çelebi, el-Muhzır Hüseyin Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır ve gayruhum 

Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka 

Şerife Habibe bint-i Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Molla 

Sadık Beşe ibn-i Ahmed nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 

edip mezbûr Mehmed Sadık Beşe ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun 

firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan 

işbu sadriye kızım Şerife Emine nâm sağîrenin malı olmayıp akçeyi sağîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisve vesair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 

inde'z-zafer babası mezbûr üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Zeliha Hatun'a izin 

vermeğinye eşedd-i ihtiyac ile muhtâce olmağla sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahası 

için babası merkûm Mehmed Sadık Beşe üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz 

ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i 

a‘le'l-küttâb refe‘a kadrahû Mevlâhu'l-Vahhâb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisve bahası için babası Mehmed Sadık Beşe üzerine târih-i kitâbdan be-her 

yevm kırkar akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 

inde'z-zafer babası mezbûr Mehmed Sadık Beşe üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi 

mezbûre Şerife Habibe Hatun izin vermeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 4 Muharrem sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İsmail Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

[18b] Husus ile tatlîk 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan kâtib Süleyman Efendi, mahmiye-i İstanbul'da Nerdübanlı 

Mescidi kurbünde Dizdariye Mahallesi'nde vâki‘ Mehmed Ârif Efendi ibn-i İsmail nâm 

kimesnenin sâkine olduğu menziline varıp zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn 
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huzurlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Saraylı 

Hadice Kadın ibnet-i Abdullah, meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-

vesîka mezbûr Mehmed Ârif Efendi tarafından tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekil 

olduğu Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc Musa ve Mehmed Efendi ibn-i Osman nâm kimesneler 

şehâdetleriyle sâbit olan el-Hâc Halil Efendi ibn-i Musa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip müvekkil-i mezbûr Mehmed Ârif Efendi zevc-i dâhilim olup târih-i vesikadan 

bir gün mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan dört 

yüz elli bir guruş mehr-i mü’eccelim le nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-

i süknâm mukābelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan yüz guruş ki cem‘an beş yüz 

elli bir guruş işbu vekîl-i mezbûr yediyle meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda bana def‘ ve teslim 

ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i 

zevciyyetten işbu târihe gelince sair beynimizde cereyân eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ ve sair 

cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika-i mutallaka âmme-i de‘âvî ve mutâlebâttan 

müvekkil-i mezbûr Mehmed Ârif Efendi ile li-üm karındaşı gâ’ibetü ani'l-meclis Ayşe bint-

i Mustafa nâm hatunun ve oğlu işbu hazır bi'l-meclis Mustafa Ağa'nın zimmetlerini vekîl-i 

mezbûr dahi kezâlik hukûk-ı zevciyyete ve saire müte‘allika âmme-i de‘âvîden benim 

zimmetimi her birimiz ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve 

her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde vekîl-i mezbûr el-Hâc 

Halil Efendi dahi mukırra-i mezbûreyi cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında vicâhen ve şifâhen 

tasdik ve tahkik etmeğin vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an 

meb‘ûs ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a 

bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 11 Muharrem sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Feyzullah Ağa ibn-i 
Osman 

Mehmed Ağa ibn-i 
İbrahim 

İmam Mehmed Efendi 
ibn-i el-Hâc Abdullah 

el-Hâc İsmail Efendi 
ibn-i el-Hâc Halil 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Emin Sinan Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Hafize 

biht-i el-Hâc Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı olup 

mahrûse-i Bursa'da mutavattın bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Ali Efendi ibn-i es-Seyyid 

Mehmed tarafından husûs-ı âti'l-beyânı kabulüne mevkūfe vekil olduğu bu esnada Âsitâne-i 
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Aliyye'ye gelen kağıtcı es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyid Ömer ve emanetci 

Ahmed Beşe ibn-i el-Hâc Abdullah şehâdetleriyle sâbit olan yağlıkçı İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed Sadık nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i 

mezbûr es-Seyyid Ali Efendi zevc-i dâhilim iken târih-i kitâbdan on ay mukaddem beni 

tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan üç yüz guruş mehr-i 

mü’eccelim ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken yedimden ve malımdan iktirâz ve kabz 

eylediği yüz doksan beş guruş ve malımdan ahz ve istihlâk eylediği bir kebir tencerenin 

kıymeti olan yirmi beş guruş ki cem‘an beş yüz yirmi guruş alacak hakkımın dört yüz yirmi 

beş guruşu ile malımdan yedinde alıkoyduğu bir sini ve bir nühâs mangal ve bir leğeni işbu 

mezbûr İbrahim Ağa yediyle işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi vekîl-i 

mezbûr İbrahim Ağa'ya def‘ ve teslim ve her birimiz âhar yedinden bi'l-asâle ve bi'l-vekâle 

ahz u kabz edip mâ‘adâ doksan beş guruş mutâlebesine ve hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i 

zevciyyetten işbu târihe gelince sair beynimizde cereyân eden cemî‘ ahz u i‘tâ ve 

mu‘âmelât-ı şettâ ve hukûk-i ma‘lûme ve mechûleye müte‘allika âmme-i da‘vâdan ve 

kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile 

bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını 

asâleten ve vekâleten kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 11 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Süleyman Fehim 
Efendi ibn-i Abdullah 

Kazganî Ahmed 
Ağa ibn-i İsmail 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Mehmed Emin 
Çelebi, el-Muhzır 

[19a] 20 guruşa eşya mübâya‘ası ve semeninden ibrâ 

Mahmiye-i İstanbul'da Langa-i Sağîr kurbünde Abdullah Ağa Mahallesi'nde vâki‘ 

Hatice bint-i Mehmed nâm hatunun menzilinde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe 

olan Şerife Emine bint-i es-Seyyid Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

kezâlik zâtı mu‘arrafe bâ‘isetü'l-vesîka mezbûre Hatice Hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip menzil-i mezkûr derûnunda mevcûde emvâlim olan iki minder ve iki baş 

yasdığı ve bir yorgan ve bir tencere ve bir taba ve bir katayif tepsisi ve bir lenger ve üç 

sağîr sahan ve bir kahve ibriği ve bir hamur tahtasını tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-

ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Hatice Hatun'a yirmi 

guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde o dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük 
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ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yirmi guruş 

mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan mezbûre Hatice Hatun'un zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledim. Fîmâ ba‘d eşyâ-i muharrere-i mezkûre mezbûre Hatice Hatun'un emvâl-i 

meşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 11 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır  el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır 

Emin Çelebi, el-Muhzır Hasan Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Müberrât ahz u kabz ve terekeden ibrâ 

Medîne-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem fevt olan câbî 

Hüseyin Efendi ibn-i Hasan'ın verâseti, zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Zelih ibnet-i 

es-Seyyid Ali ve Âtike bint-i İbrahim nâm hatunlar ile sağîre-i kebire kızı Şerife Fatma 

Hanım ve vilâyet-i Anadolu'da Zile kazâsında sâkinler li-ebeveyn Ömer oğulları Mahmud 

ve Ömer ibn-i Abdullah'a münhasıra olup lâkin müteveffâ-yı mezbûrun sülüs ve sağîr 

olmağla tashih meselesi yirmi dört sehimden olup sihâm-i mezbûrenin sekiz sehmi tenfiz-i 

vesâyâ için selâse ve birer sehmi zevceleri mezbûretândan her birine ve sekiz sehmi kızı 

mezbûreye ve üç sehmi oğulları mezbûrândan her birine isabeti tahakkukundan sonra 

zâtları zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafeler olan zevcetân-ı 

mezbûretân Şerife Zeliha ve Atike hatunlar Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı 

mezbûrun sülüs vesâyâ-yı muayyene ve gayr-i muayyenesini tenfîze ve ammi oğulları 

gâ’ibetân-ı mezbûretânın hisse-i irsiyyelerini ahz u kabz ve hıfz ve kendülere îsâl ve irsâle 

bâ-hüccet vasiyy-i muhtârı olmağla bi'l-vesâye tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz‘-ı mîrî 

mütehakkık olan bint-i mezbûre Şerife Fatma Hanımın zevci el-Hâc İsmail Ağa ibn-i el-

Hâc Mehmed nâm kimesne mahzarında mezbûre Şerife Fatma Hanım hâzıra olduğu hâlde 

her birleri bi'l-verâse ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edip vasiyy-i mezbûrun yedinde olup bin 

iki yüz yirmi dokuz senesi Zilhicceti'ş-şerife'sinin beşinci günü târihiyle müverrehan ve ol 

târihte medine-i Üsküdar'da Askerî Kassâmı bulunan Mektûbî-zâde Ahmed Necib 

Efendi'nin imza ve hatmini hâvî bir kıt‘a defter-i kassâm ve iki yüz otuz senesi Recebü'l-

ferd'inin yedinci günü târihiyle mücverreha ve kassâm-ı mûmâileyhin imzasıyla mümzât ve 

hatemiyle mahtûme zeyl-i defter-i mezkûr mantûkınca mevrûsumuz zevcimiz müteveffâ-yı 
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mezkûrun bi'l-cümle tereke-i mebî‘ası esmânı ve zimemâttan kabz olunan malı ve üç bin 

yüz yirmi bir buçuk guruşa bâliğ olmağla meblağ-ı mezkûrun üç yüz otuz üç guruşu 

müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfîn ve levâzım-ı defne lâyık eşya ve resm-i kısmet-i âdî 

ve kaviyyeye sened ve iki bin yedi yüz otuz guruşu müteveffâ-yı mezbûrun duyûn-ı 

müsbitine mahkûmun-bihine verilip bâkîsi olup taksim [ve] tevkif olunmuş olan altmış 

buçuk guruşdan ber-tashîh-i mezkûr bizim hisse-i irsiyyemize isabet eden beş guruş beş 

akçeyi vasiyy-i mezbûr el-Hâc İsmail Ağa bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden tamâmen 

ve kâmilen ahz u kabz istikal-i hak etmemizle mûrisimiz zevcimiz müteveffâ-yı mezbûrun 

kalîl ve kesîr celîl ve hakîr nükūd ve urūz akar ve menkūl-i ma‘lûm ve mechûl ism-i mal 

ıtlâk olunur bi'l-cümle terekesine ve hukûk-ı mirasa ve sair beynimizde cereyan eden cemî‘ 

ahz u i‘tâ ve me‘a mülk-i şettâ ve hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika mutallakan âmme-i de‘âvî 

ve mutâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsamâttan gerek vasiyy-i mezbûr el-Hâc İsmail 

Ağa'nın ve gerek zevcesi hâzıra-i mezbûre Şerife Fatma Hanım'ın zimmetlerini yed ve 

zimmet ve kıbellerinde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne bâkî hakkımız ve alacağımız 

kalmamak ma‘nâsına şurût-ı müfside ve uhûd-ı mubtıleden ârî ve caba ve kerihden ibrâ-i 

âmm-i sahîh-i şer‘î ve ıskât-ı tâmm-ı sarîh-i mer‘î ile ibrâ ve ıskât eylediğimizde onlar dahi 

ibrâ-i mezkûrumuzu kabul eylediler deyü mukırretân-ı mezbûretân Şerife Fatma Hatun ve 

Âtike Hatunların bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhalarını mezbûr el-Hâc İsmail Ağa ile hâzıra-i 

mezbûre Şerife Fatma Hanım bi'l-muvâcehe tahkik ve bi'l-müşâfehe tasdik etmeğin ma-

huvel-vâki‘ [b't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 20 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kıyıkçı es-Seyyid Ali 
Ağa ibn-i Ebubekir 

Tatar Abdullah Ağa ibn-i 
Abdullah 

Berber el-Hâc Mehmed 
Said Ağa ibn-i Mustafa 

Yiğit Mustafa Ağa 
ibn-i Ali 

[19b] Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Şeyh Ebu'l-Vefâ kurbünde Yahya Güzel Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Ümmügülsüm bint-i Mustafa nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka işkenbe çorbacısı İbrahim 

Usta ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edip mezbûr 

İbrahim Usta zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan elli beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i 

muayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim 
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mezbûr İbrahim Usta ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i 

muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul ancak hukûk-ı zevciyyete müte‘allika da‘vâdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 13 M. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

İsmail Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-
Muhzır 

Anadolu'da menzil ve bağ mübâya‘aları 

Vilâyet-i Anadolu'da Sivas sancağında Niksar kasabası ahâlisinden olup mahmiye-i 

İstanbul'da Süleymaniye Câmi‘-i Şerifi civarında Dökmeciler nâm mahalde vki medresede 

sâkine iken işbu târihden bir sene mukaddem fevt olan ve beş er oğlu Feyzullah Efendi ibn-

i İbrahim bin Abdullah'ın verâseti Anadolu'da Tuzla kazâsında sâkine zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Ayşe bint-i İbrahim nâm hatun ile sulbî kebir oğulları Âsitâne-i Aliyye'de sâkine 

Mehmed Efendi ve mârru'l-beyân Niksar kasabasında sâkinler Ahmed Efendi ve sulbiye 

kebîre kızı diğer Ayşe Hatun'a münhasıra ve tashih meselesi kırk sehimden olup sihâm-ı 

mezbûrenin beş sehmi zevcesi mezbûre Ayşe Hatun'a ve on dörder sehmi oğulları 

mezbûrândan her birine ve yedi sehmi kızı mezbûre diğer Ayşe Hatun'a isabeti 

tahakkukundan sonra kendi nefsinden asıl ve karındaşları mezbûrân Ahmed Efendi ile diğer 

Ayşe ve vâlidesi zevce-i mezbûre Ayşe hatunlar taraflarından zikr-i âtî menzil ve bağlara 

olan hisse-i irsiyyelerini bey‘e vesemenlerini kabza ve makbûzunu kendülere irsâ ve îsâle 

vekîl olduğu mezbûretânın zâtlarını ârifân zikr olunan Niksar kasabası ahâlisinden olup bu 

esnâda Âsitâne-i Aliyye'ye gelen Hüseyin Efendi ibn-i İbrahim ve Ebubekir Efendi ibn-i 

Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle muhzır-ı hasm-ı câhidde şer‘an sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i şer‘î lâhık olan mezbûr Mehmed Efendi Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

işbu bâ‘isü'l-vesîka Niksarlı demirci es-Seyyid Mehmed Usta ibn-i Abdullah tarafından 

husûs-ı âti'l-beyânı tasdika vekîl-i şer‘îsi es-Seyyid Halil Efendi ibn-i es-Seyyid İbrahim 

nâm kimesne mahzarında bi'l-verâse ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zikri 

mürûr eden Niksar kasabasında taşra mahallede vâki‘ bir taraftan Oruç oğlu Molla Ahmed 

menzili ve bir taraftan Saraç oğlu Ömer Beşe menzili ve bir taraftan değirmen harkı ve bir 

taraftan tarîk-i âm ile mahdûd fevkānî oç bâb oda ve âbdesthâne ve memşâ ve tahtında bir 
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ahır ve samanhane ve furun ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir mikdar bağçe ve 

müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk-i menzil ile kasaba-i mezbûre bağları 

hilâlinde civar-ı mahallede vâki‘ bir taraftan Duhter oğlu Salih Beşe bağı ve bir taraftan 

İbrahim oğlu Yusuf Beşe bağı ve bir taraftan Osman Alemdar tarlası ve bir taraftan tarîk-i 

âm ile mahdûd tahminen iki evlek kerûmî mülk bir kıt‘a bağ babam mûrisimiz müteveffâ-yı 

mezbûrun hayatında ile'l-vefât her biri müstakıllen yedinde mülkü ve ba‘de vefâtihî ber-

mûceb-i tashîh-i mezkûr benimle müvekkillerim mezbûrûna mevrûs olmağla hâlâ ben 

menzil ve bağ-ı mahdûd-ı mezkûru bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi tarafeynden 

icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Usta'ya üç yüz 

seksen guruşa bey‘ ve temlîk ve mahallinde zabt ve taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr üç yüz seksen guruşu müşteri müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Usta 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-asâle ve bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât eyledik ve 

her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr, cemî‘-i müştemilâtıyla müşterî-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Usta'nın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim ve müvekkillerim mezbûrânın kat‘â alâka ve 

medhalimiz kalmamıştır, dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 5 M. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Beğli oğlu es-Seyyid Ömer Beşe ibn-i es-Seyyid Mustafa es-Seyyid Salih Beşe ibn-i Mehmed 

Bektaş Beşe ibn-i Mustafa Hasan Efendi ibn-i İbrahim Ebubekir Efendi ve gayruhum 

[20a] Nasrânî vasiyyeti 

Fi'l-asl vilâyet-i Rumeli'nde Manastır sancağında Sarıgöl kazâsına tâbi‘ Radoniş 

karyesi re‘âyâsından olup mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Yedikule dahilinde 

Bucakbağı nâm mahalde vâki‘ Kostandi zimmînin bağçesinde mütemekkine bağçıvan 

tâifesinden Taşo veled-i Yani zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde zikr-i âtî 

vesâyâsını tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği hısn-ı merkûm dahilinde Hacı 
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Evhad Mahallesi'nde Kolluk verâsında vâki‘ bostânda mütemekkine yine taife-i 

merkûmeden işbu hamilü's-sefer Yibo veled-i Stanko zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip bi-emrillâhi Te‘âlâ hâlik olduğumda cemî‘-i terekem ve zimem-i nâsda 

olan hukukum ahz u kabz olunup kadr-i kifaye meblağ ile tahfir ve tedfinim görülüp 

duyûn-ı müsbitem zuhur eder ise ba‘de'l-edâ bâki kalan terekenin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i 

mezkûrdan elli guruş seng-i mezar ve tamir-i hafrıma harc ve sarf oluna. Ve yine sülüs-i 

mezkûrdan yüz elli guruş ile it‘âm-ı fukarâ isfâr oluna. Ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla 

kalır ise fazlasını vasim mersûm dilediği mahalle harc ve sarf eyleye. Ve sülüsân-ı terekemi 

karye-i mezbûrede mütemekkinler li-ebeveyn kız karındaşım Maseline Nasrâniyyenin 

oğulları Hıristo ve Globe ve Petro evlâdı Yani zimmilere irsâl ve îsâl eyleye deyü vasiyyet 

ve tenfîzine yine mersûm Yibo zimmîyi vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabul ve hizmet-i lâzımesini vaktinde kemâ 

yenbaği edâya taahhüd ve iltizâm etmiğin, mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 6 M. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Muhzır Salih Çelebi Muhzır İbrahim Odabaşı 
Ağa Çukadarı İbrahim 

Ağa ibn-i Eyyüb 
Lefter veled-i Hristo 

Nikola veled-i Paraşküh Petro veled-i Mirçe Abraham veled-i Simon Paraşküh veled-i Sava 

 

Terzi dükkânı küşadı 

İstanbul'da Mahmud Paşa Câmi‘-i Şerifi civarında Parmakkapı nâm mahalde hallaç 

dükkânı ittisâlinde kâ’in bir bâb terzi dükkânının icâre-i kadime-i ma‘lûmesiyle iştirâken 

müste’cirleri Sinan zimmî ile Şehnaz Nasrâniyyenin kezâlik müste’cirleri tenbakücü es-

Seyyid Osman müddet-i vâfireden beri dükkân-ı mezkûru mukaffelen terk ve firar ve 

gaybet-i munkatı‘a ile gâ’ib ve mefkūd olup dükkân-ı mezkûr ma‘rifet-i şer‘le feth ve 

küşâd ve derûnunda mevcûde olan gâ’ib-i mezkûrun eşyası semen-i misliyle âhara bey‘ ve 

esmânı mürûr-ı eyyâm ile telef ve zâyi‘ olmak ihtimali gâlib olmağla dükkân-ı mezkûr 

derûnunda mevcud bulunan gâ’ib-i mezbûrun eşyası semen-i misliyle âhara bey‘ ve esmânı 

gâ’ib-i mezbûrun hâli tebeyyün oluncaya değin yed-i emine vaz‘ ve dükkân-ı mezkûr 

kendülere teslim olunmasını bâ-arzuhâl iltimas etmeleriyle sâdır olan fermân-ı âlîlerine 

imtisâlen kıbel-i şer‘den mürsel kâtib Süleyman Efendi mersûmân Sinan zimmî ile Şehnaz 
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Nasrâniyye taraflarından vekîl-i şer‘îleri Beğim Sinan oğlu Straki veled-i Ohannes ve 

mazbûtu'l-esâmî Müslimîn hâzır oldukları hâlde dükkân-ı mezkûrun kuflunu feth ve küşâd 

ve derûnunda mevcud bulunan gâ’ib-i mezkûrun eşyası semen-i misliyle âhara bey‘ ve 

esmânı gâ’ib-i mezbûrun hâli tebeyyün oluncaya değin emin ve mu‘temed ve müstakîm 

olduğu ihbâr olunup kıbel-i şer‘den kayyım nasb ve tayin olunan Halebli Güloğlu es-

Seyyid Mehmed Hâşim Çelebi ibn-i es-Seyyid el-Hâc Abdullah'a li-ecli'l-hıfz teslim 

eylediği[ni] mübelliğ defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fî 11 M. Sene 1232. 

Tenbakü : 110 para 
Fîh : 60 
 160 guruş 

Hurda tenbakü : 25 para 
Fîh : 126 

 78,5 guruş, 10 para 

Biri sağ ve dördü şikset billûr 
kâse me‘a nargile 

Bir mikdar kâğıt 15 guruş 

Kebir :1 Terazi : 1 Teneke huni : 1 Kalbur : 1 

Cem‘an yekûn : 268,5 guruş, 10 para. 

Yalnız iki yüz altmış sekiz buçuk guruş on paradır. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Ağa 
ibn-i Hasan 

Ömer Çelebi 
ibn-i Abdullah 

Yiğitbaşı es-Seyyid 
Abdullah Çelebi 

Şehreminli Mustafa 
Efendi ibn-i Ali Ağa 

Tütüncüler 
Kethudâsı Ömer Ağa 

 

[20b] Ecr-i misilden eşya teslimi 

Medine-i Hazret-i Ebî Eyyub Ensârî radıye anhu Rabbuhu'l-Bârî mahallâtından 

Çeşme Mahallesi'nde mütemekkine Tafar bint-i Serkiz nâm Nasrâniyye tarafından ber-

vech-i âtî ibrâya vekil olduğu şahsını bilir Avak veled-i Manok ve Karabet veled-i Mardiros 

nâm zimmîler şehâdetleriyle sâbit olan [okunamadı] veled-i Manas nâm zimmî Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde kezâlik şahısları mu‘arrafe işbu hamilü'r-rakîm Turfanda bint-i Agop 

ve kayın anası Margarita bint-i Serkiz nâm Nasrâniyyeler muvâcehelerinde bi'l-vekâle 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilem mesfûre Tafar Nasrâniyye ücret ile hizmet 

eder makūlesinden olup mezbûretân Turfanda ve Margarita Nasrâniyyelerin talebleriyle 

işbu târihe gelince ücret kavlinsiz kendülere on sene hizmet ve ba‘dehû mufârakat etmekle 

müddet-i mezkûrede müstahıkka olduğu ecr-i misli mukābelesinde mersûmân Turfanda ve 

Margarita Nasrâniyyeler mallarından mecmû‘u bin üç yüz guruş kıymetli bir zümrüd küpe 
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ve üçü Sivasî ve dördü İstanbul şalîsi ve biri işleme cem‘an sekiz anteri ve sekiz şalî cebe 

ve bir kürk ve üç şalvar ve üç fes ve üç bohça ve iki döşek ve üç yorgan ve beş çatma 

yasdık ve bir hırkayı müvekkilem mersûme Tafar Nasrâniyyeye def‘ ve teslim ol dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip müddet-i mezkûrede ziyade ücretler 

mutâlebesine ve sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 

mutâlebâttan mersûmetân Turfanda ve Margarita Nasrâniyyeler ile mesfûre Turfanda 

Nasrâniyyenin zevci işbu hâzır bi'l-meclis Agop veled-i Serkiz zimmînin zimmetlerini ibrâ-

i âmm-i sahîh-i şer‘î ile kabullerini hâvî bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât eyledim dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 22 Zilhicce sene 1231. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Muhzır Mahmud Çelebi el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır ve gayruhum 

Vasiyyet 

Mahmiye-i İstanbul'da Hocapaşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Fatma bint-i Ahmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zikr-i âtî 

vesâyâsını tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği işbu bâ‘isü'l-vesîka Hafız 

Mehmed Ağa ibn-i Musa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben 

bi-emri'llâhi Te‘âlâ vefat eylediğimde cemî‘-i terekemi ve zimem-i nâsda olan hukukumu 

mezbûr Hafız Mehmed Ağa ahz u kabz edip ve ben zât-ı zevc olmadığım ecilden sünnet-i 

seniyye üzere techîz ve tekfînim görüp duyûn-ı müsbitem zuhur eder ise ba‘de'l-edâ bâkî 

kalan terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i mezkûrdan yüz guruş ıskât-ı salât-ı fâ’item ve 

kefâret-i savm ve yemin ve nüzûrâtım için ba‘de'd-devr fukarâ-yı Müslimine tasadduk 

eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan elli guruş ile seng-i mezar ve tamir-i kabrime harc ve sarf 

eyleye ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise fazlasını vasim mezbûr dilediği vücûh 

birr u hayra harc ve sarf eyleye. Ve sülüsân-ı terekem, veresem beynlerinde alâ-mâ-

faraza'llâhi Te‘âlâ tevzî ve taksim oluna deyü vasiyyet ve tenfizine mezbûr Hafız Mehmed 

Ağa'yı vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eyledim dedikde ol dahi vesâyet-i merkūmeyi kabul 

ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî vaktinde edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-veka‘a 

bi't-taleb ketb olundu. 

Fî gurre-i M. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Ömer Çelebi, el-
Muhzır 

Ahmed Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

200 guruş ahz u kabz 

Fi'l-asl vilâyet-i Rumeli'nde Manastır sancağında Sarı Göl kazâsına tâbi‘ Radoniş 

karyesi re‘âyâsından olup mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Yedikule dahilinde Bucak 

nâm mahalde vâki‘ Kostandi zimmînin bağçesinde mütemekkin bağçevan tâifesinden Taşo 

veled-i Yani zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde hısn-ı merkûm dahilinde Hacı 

Evhad Mahallesi'nde kolluk verasında vâki‘ bostanda mütemekkin yine taife-i merkûmeden 

işbu hamilü's-sefer Yibo veled-i İstanko zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip benim mersûm Yibo zimmî ile işbu târihe gelince beynimizde ahz u i‘tâmız olmak 

takarrubüyle bu defa canımızı mazhar-ı şuhûdda suhûv-ı galattan ârî yegân yegân sahihan 

ru’yet eylediğimizde benim mersûm Yibo zimmî zimmetinde iki yüz guruş alacak hakkım 

zuhur etmekle meblağ-ı mezkûr iki yüz guruşu mersûm Yibo zimmî bana edâ ve teslim ben 

dahi ahz u kabz edip bi'l-cümle husûs-ı mezkûra ve işbu târih-i rakîme gelince beynimizde 

cereyan eden cemî‘-i ahz u i‘tâ ve mu‘âmelât-ı şettâ ve hukûk-i ma‘lûme [21a] ve 

mechûleye müte‘allika mutallaka âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i eymân ve mehâssı 

terk tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve 

her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde mersûm Yibo dahi 

mukırr-ı mersûm Taşo zimmîyi cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında vicâhen tahik ve şifâhen 

tasdik ve ber-vech-i meşrûh kabulü hâvî ibrâ eylediğini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrar ve itiraf 

etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 6 Muharrem sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Muhzır Salih Çelebi Muhzır İbrahim Odabaşı 
Ağa Çukadarı İbrahim 

Ağa ibn-i Eyyüb 
Lefter veled-i Hristo 

Nikola veled-i Paraşküh Petro veled-i Mirçe Abraham veled-i Simon Paraşküh veled-i Sava 

Vekâlet nasbı 

Medine-i Erzurum müderrisînden Gıbbet-zâde es-Seyyid Ahmed Ataullah Efendi 

ibnü'l-merhûm es-Seyyid İsmail Efendi Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Dergâh-ı Mu‘allâ 

Kapucubaşılarından olup Dergâh-ı Âlî lağımcıyan Ocağı sâbık bâ‘isü hâze'l-kitâb sa‘âdetlü 

Mehmed Esad Ağa ibn-i el-Hâc İbrahim tarafından husûs-ı câi'z-zikri tasdika vekîl-i şer‘îsi 
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Molla Mehmed ibn-i Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

benim hâlâ medine-i mezbûrede nâ’ibü'ş-şer‘i'ş-şerîf olan li-ebeveyn biraderim medine-i 

mezbûre müderrisîninden es-Seyyid Mehmed Râgıb Efendi ile me‘an bi'l-iştirâk bâ-berât-ı 

şerîf-i âlî-şân ber-vech-i mâlikâne tasarrufumuzda olan memleha-i Erzurum ve memleha-i 

Tortum ve Özbek ve sair mâlikâne ve mukâta‘ât ve emlâk ve akar ve cihât-ı ma‘lûmede 

olan hisse-i şâyi‘a-i ma‘lûmemi biraderim mûmâileyhe bey‘ ve ferâğ murâd edip lâkin bu 

defa ben bi'n-niyâbe icâleten diyâr-ı âhara azîmet edecek olmamla hissehâ-i mezkûrelerimi 

biraderim mûmâileyhin tarafından irsâl edeceği vekili zuhûrunda semen ve bedel-i 

misilleriyle bey‘ ve ferâğa ve smen ve bedelini ve biraderim mûmâileyh ile mukaddemâ 

beynimizde cereyan eden cemî‘-i ahz u i‘tâmızın hesâbını dahi ru’yet birle alacağım zuhur 

eder ise kabzına ve lede'l-hâce sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezkûrlar mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine tarafımdan müvekkil-i mûmâileyh Mehmed Esad Ağa'yı vekâlet-i âmme-i 

sahîha-i şer‘iyye ile vekil ve nâ’ib-i münasib nasb ve tayin eylediğimde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâ-huve hakkahû edâya taahhüd ve iltizâm eyledi 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 23 M. Sene 1232. 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Vekîlharc Feyzullah Ağa Şâtır Mustafa Ağa Zu‘amâdan Hüseyin Ağa İbrahim Edhem Efendi 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Şehzade Sultan Mehmed Câmi‘-i Şerifi kurbünde Molla 

Hüsrev Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Hafize ibnet-i es-

Seyyid Ali nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka 

Yorganî Mustafa Ağa ibn-i Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mezbûr Mustafa Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan kırk guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i 

iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak 

üzere zevcim mezbûr Mustafa Ağa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol 

dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i 

zevciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sâir beynimizde cereyân eden cemî‘-i ahz u i‘tâ ve 

mu‘âmelât-ı şettâ ve hukûk-i ma‘lûme ve mechûleye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 
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mutâlebâttan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 14 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe 

olan bâ‘isü'l-vesîka Nimetullah bint-i Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

zevc-i sâbıkı tarar es-Seyyid Abdülhamid Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûrun zevciyyet beynimizde 

kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr 

ve terbiyemde olan sulbî oğlu es-Seyyid Mehmed Rıza nâm sağirin malı olmayıp nafaka ve 

kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası için 

babası mezbûr es-Seyyid Abdülhamid Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ 

karz ve takdir olunmak [21b] bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîr-i 

mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr es-Seyyid Abdülhamid Ağa üzerine 

bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm otuz ikişer akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı 

makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve 

sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr es-Seyyid Abdülhamid Ağa 

üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi Nimet Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fî 24 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır 

Nafaka-i sağir 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçük Ayasofya kurbünde Hüseyin Ağa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Enise nâm-ı diğer Tıflî bint-i 
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Abdullah nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı es-Seyyid el-Hâc Ahmed 

Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hâc Süleyman nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani'l-merâm edip mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ 

hacr ve terbiyemde olan dört aylık sulbî oğlu es-Seyyid Mehmed nâm sağîrin malı olmayıp 

nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve 

bahası için babası mezbûr es-Seyyid el-Hâc Ahmed Efendi üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i 

ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-

şer‘î gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi 

hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası için mezbûr es-Seyyid el-Hâc 

Ahmed Efendi üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm yirmi sekiz akçe karz ve 

takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sâir 

levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası 

mezbûr es-Seyyid el-Hâc Ahmed Efendi üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûr Enise 

Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 24 Muharrem sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Çeneci destgâhı 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çene ve hâssa 

ve emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnâfın mâlik oldukları iki ayaklıklı destgâhlardan bir aded 

destgâha mâlik olan Artin veled-i İstefan nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-

tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden işbu hamilü'r-rakîm Haçadur veled-i Haçadur nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin 

yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı 

nizâmda dahil bir aded destgâhı ber-vech-i âtî bey‘ ve edâ eylediğimde esnâfımızın ber-

vech-i muharrer mâlik oldukları destgâhların bey‘ u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve 

istihbâr ve rehin hüccetleri İstanbul Mahkemesi'nden gayrı mehâkimde tahrir ve takrir ve 

bir aded destgâh yüz guruşdan ziyade semen ile bey‘ u şirâ olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ 

olduğu şurût-ı müstahsene-i mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme kethudâsı 

ve bi'l-cümle ustaları marifetleriyle mârru'z-zikr bir aded destgâhı tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile mersûm Haçadur zimmîye yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-
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vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr yüz guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim. Fîmâ ba‘d zikr olunan bir aded destgâh mersûm 

Haçadur zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve 

medhalim kalmamağla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i de‘âvîden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde, gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a 

bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 19 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ Vekili Mehmed Tahir Ağa Abdullah Ağa Kethudâ es-Seyyid Salih Ağa 

[22a] Hisse-i irsiye senedi ahz u kabz 

Medine-i Üsküdar'da Selimiye Hankāhı'nda sâkine iken bundan akdem fevt olan 

Ayşe Hanım'ın zevc-i metrûkü hankâh-ı mezkûr Şeyhi Nimetullah Efendi ibn-i [isim yok] 

ile vâlidesi Âtike Hanım ibnet-i Ahmed ve pederi eşrâf-ı kudât-ı kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan 

Mehmed Tahir Efendi ibn-i Mustafa sadrî sağîr oğlu Mehmed Molla ve sadriye sağîre kızı 

Fatımatü'z-Zehrâ Hanım'a ba‘de'l-inhisâr müteveffât-ı mûmâileyhin min kıbeli'l-eb ceddesi 

olup medine-i hazret-i Ebâ Eyyûb el-Ensârî radıye anhu Rabbuhu'l-Bârî mahallâtından 

Câmi‘-i Kebîr Mahallesi'nde Arabacılar Sûku'nda sâkine Fatma bint-i Abdullah nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtîde ikrar ve i‘tâ-i hüccete vekil olduğu verâseti bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye 

ârifân eşrâf-ı kudât-ı kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan es-Seyyid el-Hâc İsmail Efendi ibn-i 

Mahmud bin Abdullah şehâdetleriyle sâbit olan Mehmed Raif Efendi ibn-i Ali Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü hâze'l-kitâb kendi nefsinden asîl ve halîle-i mûmâileyhâ Âtike 

Hanım tarafından zikr-i âtî hususu tasdika vekîl-i şer‘îsi mûmâileyh Mehmed Tahir Efendi 

ile sağîrân-ı mezbûrân Mehmed Molla ve Fâtımatü'z-Zehrâ Hanım'ın pederleri ve velîleri 

mûmâileyh Mehmed Nimetullah Efendi tarafından kezâlik zikr-i âtî hususu tasdika vekîl-i 

şer‘îsi Hüseyin Ağa ibn-i Hasan mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

müvekkile-i mezbûre Fatma Hatun müteveffât-ı mûmâileyhâ Ayşe Hanım hayatında cemi 

eşyâ-i ma‘lûme-i memlûkesini bâ-hüccet bana bey‘ ve hibe ve teslim ben dahi yedinden 

bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip iştirâ ve ittihâb ve kabz eylediğimden 

sonra mûmâileyhâ Ayşe Hanım ba‘de'l-vefât ben eşyâ-i ma‘lûme-i mezkûremi rızâmla 

veresesi mûmâileyhime edâ ve teslim ve ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve terkîm ve beynlerinde 
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bi'l-farzıyyeti'ş-şer‘iyye tevzi ve taksim ve her biri asâleten ve velâyeten hisse-i 

irsiyyelerini kabz etmeleriyle bi'l-cümle eşyâ-i ma‘lûme-i mezkûre hususuna müte‘allika 

da‘vâdan verese-i mûmâileyhim Mehmed Tahir Efendi ve Nimetullah Efendi ve Âtike 

Hanım ve Mehmed Molla ve Fâtımatü'z-Zehrâ Hanım'ın zimmetlerini kabullerini hâvî ibrâ 

ve ıskât eyledim … dedikde mukırr-ı vekîl-i mezbûr cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında 

mûmâileyhim Mehmed Tahir Efendi ve Hüseyin Ağa'dan her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle 

tahkik ve tasdik etmeleriyle mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-ibtiğâ sebt ve imlâ olundu. 

Fî 15 Muharrem sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mustafa bin Abdullah es-Seyyid el-Hâc İsmail Efendi ve gayruhum 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Hocapaşa kurbünde Karaki Hüseyin Çelebi Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Emine bint-i Ömer nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Derviş ibn-i İbrahim Ağa 

mahzarında mezbûrun pederi Enderûn-ı Sadr-i âlî çavuşlarından es-Seyyid Hafız Ahmed 

Çavuş Ağa ibn-i el-Hâc Ali ile vâlidesi kezâlik zâtı mu‘arrafe Şerife Hafize bint-i Ali nâm 

hatun hâzırân oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Derviş 

İbrahim Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i kitâbdan bir gün mukaddem beni tatlîk etmekle 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan on bir guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-

i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukābelelerinde bi't-terâzî 

beynimizde tayin olunan yirmi guruş ki cem‘an otuz bir guruş mezbûr es-Seyyid Derviş 

İbrahim Ağa işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târihe gelince sair 

cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan ben mezbûr 

es-Seyyid Derviş İbrahim Ağa ile ebeveyni zevcân-ı hâzırân-ı mezbûrânın zimmetlerini 

onlar dahi kezâlik benim zimmetimi her birmiz ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve 

her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik deyü mukırra-i mezbûre 

Emine Hatun'u cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında merkûm es-Seyyid Derviş İbrahim Ağa ile 

hâzırân-ı mezbûrândan her biri tahkik ve tasdik ve ber-vech-i meşrûh kabulü hâvî ibrâ 

eylediklerini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrar ve itiraf etmleriyle mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 25 Muharrem sene 1232. 
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Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır 

[22b] Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Altımermer kurbünde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Ayşe ibnet-i es-Seyyid Veliyüddin nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid 

Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûrun firâşından hâsıla 

ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye sağîre kızı 

Şerife Hatice'nin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtace olmağla 

sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için babas ımezbur üzerine kıbel-i şer‘den kadr-

i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-

şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için babası merkûm üzerine târih-i kitâbdan be-her 

yevm kırk dörder akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun 

nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 

inde'z-zafer babası mezbûr üzerine rucû‘a ve vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Şerife Ayşe 

Hatun'a izin vermeğin mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-ibtiğâ sebt ve imlâ olundu. 

Fî 25 Muharrem sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır  

Ömer Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-
Muhzır 

Oğulları üzerine nafaka takdiri 

Mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rehmetü ve'l-gufrân 

hazretleri Câmi‘-i Şerifi kurbünde Pirinççi Sinan Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î 

ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Ayşe bint-i Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde sadrî kebir oğulları Ahmed Efendi ibn-i Osman ve çiftçi Mustafa Ağa ibn-i Osman 

nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip ben fakire ve mu‘sire 

olmamla kâr u kisbe dahi iktidârım olmayıp oğullarım mezbûrân Ahmed Efendi ve Mustafa 

Ağa ve mûsîleri olmalarıyla nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem için oğlum mezbûrân 

Ahmed Efendi ve Mustafa Ağa üzerlerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve 
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takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Ayşe Hatun'un 

nafakası için oğulları mezbûrân Ahmed Efendi ve Mustafa Ağa üzerlerine bi't-terâzî târih-i 

kitâbdan beherine yevmî on altışar akçeden ikisine cem‘an otuz iki akçe karz ve takdir 

buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı 

zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer oğulları mezbûrân 

Ahmed Efendi ve Mustafa Ağa üzerlerine rucû‘a mezbûre Ayşe Hatun'a izin verilmeğin 

mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 26 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Süleyman İsmail 
Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-
Muhzır 

Hızâneden sâkıt kendi maliyla infâka taahhüd 

Mahmiye-i İstanbul'da Davud Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Şerife Hatice ibnet-i es-Seyyid Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

damadı işbu bâ‘isetü'l-vesîka Ali Ağa ibn-i Hasan nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip damadım diyerek firâşından hâsıl ve zevce-i sâbıkası sadriye 

kızım işbu hazuratün bi'l-meclis Şerife Ayşe bint-i Mehmed Emin nâm hatundan 

mütevellide sulbiye kızı Şerife Nefise nâm sağîre vâlidem kızım mezbûrenin bi-hakkı'l-

hızâne hacr ve terbiyesinde iken sağîre-i mezbûre bu esnada dokuz yaşını tekmil ve hakk-ı 

hızâne kızım hâzıra-i mezbûreden sâkıt olup ol vechile damadım mezbûr Ali Ağa sağîre-i 

mezbûreyi kızım hâzıra-i mezbûrenin yedinden ba‘de'l-ahz rızâsıyla bana teslim birle 

benim yanımda terk eyledikde ben dahi sağîre-i mezbûreyi kendi malımdan infâk ve iksâ 

etmek üzere taahhüd eyledim dedikde mezbûr Ali Ağa dahi mukırra-i mezbûre Şerife 

Hatice Hatun'u cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında tasdik ve tahkik etmeğin mâ-veka‘a [bi't-

taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 27 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Salih Odabaşı, el-Muhzır  Molla Emin, el-Muhzır  
İbrahim Odabaşı, 

el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır Salih Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 
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Muhâla‘a 

Medine-i Üsküdar'da medfûn Aziz Mahmud Efendi Türbesi civarında sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Zeyneb bint-i Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka Hasan Bey'in oğlu Ali bin Hasan nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Ali zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh 

olan yirmi beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem 

üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime [23a] olmak üzere mezbûr Ali ile 

muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru 

ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sâir 

beynimizde cereyân eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-

i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 4 S. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid el-Hâc Yusuf Ağa ibn-i es-
Seyyid el-Hâc Kasım 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Gemici destgâhı  

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ gemici esnâfından Dunek veled-i Zakar nâm zimmî 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden işbu hamilü'r-rakîm Kigork veled-i 

Andon nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakıllen yedimde mülk ve hakkım olup beyne'l-

esnâf gedik ta‘bîr olunan Başmuhasebe'de mukayyed şurût ve nizâmda dahil bir aded 

mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile mersûm Kigork zimmîye bin guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d destgâh-ı mezkûr cemî‘-i âlât-ı 
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lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an mürsel Kigork zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 4 S. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sâbık Kethudâ 
Emrullah Ağa 

Sâbık Kethudâ 
Ali Ağa 

Yiğitbaşı 
Mehmed 

Çavuş Mehmed 
Tahir 

Kethudâ el-Hâc 
Mehmed Ârif Ağa 

Tatlîk ibrâsı 

Mahmiye-i İstanbul'da Nakkaş Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Şerife Salihe ibnet-i es-Seyyid Ebî Bekir nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isetü'l-vesîka suyolcu eseyyid Hüseyin Bey nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Hüseyin iki yüz elli guruş 

mehr-i mu‘accel ve yüz elli guruş mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle zevc-i dâhilim olup 

mu‘acceli ibkā etmeksizin târih-i vesikadan bir gün mukaddem beni tatlîk etmekle 

mihreyn-i mezkûreyn olan dört yüz guruş ile nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem ve 

me’ûnet-i süknâm mukābelesinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan kırk guruş ki cem‘an 

dört yüz kırk guruş işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba 

gelince sair cemî‘-i hukûk-i şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 5 S. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmed Çelebi, el-Muhzır Salih Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

160 guruşa terekeden ibrâ 

Mahmiye-i İstanbul'da Yedikule kurbünde Çerağî Hasan Mahallesi'nde vâki‘ 

Horozlu Bostan karşısında mütemekkin iken işbu târihten on altı sene mukaddem hâlik olan 

kassabân-ı ganem yazıcılarından İstıratı veled-i Yibo zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi 

Zanpe bint-i Hristo Nasrâniyye ile sulbî kebîr oğlu sandalcı Yanaki zimmî ve sulbiye kebîre 
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kızı Zoyiçe'ye münhasıra, ba‘dehû münhasıra ve tashih meselesi bi-hükmi'l-münasemeti 

ve'l-ihtisâr üç sehimden oluq sihâm-ı mezbûrenin iki sehmi mersûm Yanaki zimmîye ve bir 

sehmi mesfûre Zoyiçe Nasrâniyyeye isabeti tahakkukundan sonra şahsı kürekçi Yani veled-

i Yorgi ve diğer Yani veled-i Yibo nâm zimmîler tarifleriyle mu‘arrafe olan mersûme 

Zoyiçe Nasrâniyye Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde li-ebeveyn er karındaşı işbu bâ‘isü'r-

rakîm mesfûr Yanaki zimmî muvâcehesinde bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mûrisimiz ebeveynimiz hâlikân-ı mersûmânın bi'l-cümle terekesi olan oda döşemesi ve 

eşya ve evânî-i nühâsiyye-i ma‘lûmeyi işbu târihe gelince ikimiz bir menzilde 

mütemekkinler olmak takarrubüyle isti‘mâl ile bir mikdar istihlâk olup ve mâ‘adâsı dahi 

köhne olarak karındaşım mersûmun yedinde olmağla mecmû‘unun kıymeti yüz guruşa 

tahammül olmayıp ancak karındaşım mersûm Yanaki [23b] zimmî bana malından rızâsıyla 

yüz altmış guruş def‘ ve teslim ben dahi mâ‘adâ köhne olan eşyâ-i ma‘lûmeden keff-i yed 

birle karındaşım mersûma terk etmemle mûrisimiz ebeveynimiz halikan-ı mersûmânın kalil 

ve kesir belil ve hakir nükūd ve urûz-i ma‘lûm ve mechûl bi'l-cümle ism-i mal ıtlâk olunur 

terekesine ve hukûk-ı mirasa ve sair işbu târihe gelince beynimizde cereyan eden cemî‘-i 

ahz u i‘tâ ve mu‘âmelât-ı şer‘iyye ve hukûk-ı ma‘lûmeye ve mechûleye müte‘allika 

matallaka âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsamâttan ben ve 

karındaşım mersûm Yanaki zimmînin zimmetini ol dahi kezâlik cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye 

müte‘allika âmme-i de‘âvîden benim zimmetimi her birimiz ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile 

ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 18 M. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Uzun Salih Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır  Küçük Salih Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Eşya mübâya‘ası ve mal hibesi 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan Kâtib es-Seyyid Ahmed Efendi mahmiy-i İstanbul'da Şeyh 

Ebu'l-Vefâ Mahallesi'nde vâki‘ kılıççı es-Seyyid Ali Ağa ibn-i Ebi Bekir nâm kimesnenin 

menziline varıp zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn huzurlarında akd-i Meclis-i 

Şer‘-i âlî ettikde menzil-i mezkûrda sâkine olup zâtı mahalle-i mezbûre imamı Hasan 
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Efendi ibn-i İbrahim ve za‘îm el-Hâc İsmail Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesneler tarifleriyle 

mu‘arrafe olan Şerife Zeliha ibnet-i es-Seyyid Ali nâm hatun meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda 

hâlâ zevci işbu bâ‘isü'l-vesîka mezbûr es-Seyyid Ali Ağa mahzarında mezbûrun vâlidesi 

kezâlik zâtı mu‘arrafe Şerife Ayşe ibnet-i eseyyid Mehmed Emin nâm hatun hâzıra olduğu 

hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zevcim mezbûr ile me‘an sâkine olduğum işbu 

derûnunda akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî olunan menzil derûnunda mevcûde eşyâ-i 

memlûkemden biri kendi ve biri İstanbul şâlîsi ve biri başka cem‘an üç anteri ve biri ipek 

işleme beyaz anterilik ve bir nim tafta kürk ve defa samur yakalı bir sağîr tafta kürk ve bir 

çürük vişne rengi çuka ferace ve bir peştamal ve bir baş havlusu ve bir silinecek ve bir 

nühâs hamam tası ve bir tarak ve bir boğça ve iki gezi şalvar ve iki zenne gömlek ve iki 

yaşmak me‘a makrame ve üç baş yemenisi ve bir fes ve bir sağîr mir’ât ve fetk memlû on 

çift yasdık ve yün memlû üç minder ve üç çift mak‘ad ve bir beledi döşek ve bir şilte ve iki 

baş yasdığı ve üç yorgan me‘a çarşab ve iki koltuk yasdığı ve bir yüz yasdığı ve bir sepet 

sandık ve bir yorgan anbarı ve bir sadefkârî iskemle me‘a feraş ve bir Kıbrıskârî seccâde ve 

iki billûr kâse ve iki tabak ve bir Mısır hasırı ve bir nühâs mangal me‘a tahta ve bir sini ve 

bir mum tepsisi ve iki şam‘dan ve üç sahan me‘a kapak ve bir şorba tası me‘a kapak ve iki 

tencere me‘a kapak ve üç kahve ibriği ve dört fincan me‘a tombak zarf ve bir kahve tepsisi 

ve bir nühâs takatuka ve bir leğne me‘a ibriğimi tarafından icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile zevcim mezbûr 

es-Seyyid Ali Ağa'ya beş yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve zimmetinde mtekarrer ve ma‘kūdun 

aleyh ve mehr-i mü’eccel hakkın olan yüz on bir guruşun on bir guruşunu zimmetinde ibkā 

ve mâ‘adâ yüz guruş ile yedimde emvâlim olan bir çift zümrüd küpe ve ay-yıldız resminde 

bir elmas çiçek ve bir elms iğnemi dahi hibe-i sahihe-i şer‘iyye ile yine zevcim mezbûra 

hibe ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve meclis-i hibede 

bilâ-mâni‘ ittihâb ve temellük ve teslim ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşun iki yüz guruşunu cihet-i karzdan ol mikdar dâyinem 

kayın vâlidem hâzıra-i mezbûre Şerife Ayşe Hatun'a vermek üzere havale mukayyide-i 

sahîha-i şer‘iyye ile havale eylediğimde onlar dahi havale-i mezkûreyi kabul etmeleriyle ol 

vechile ben semen-i mezkûrun iki yüz guruşunu zevcim merkûm es-Seyyid Ali Ağa'dan ve 

kayın vâlidem hâzıra mezbûre Şerife Ayşe Hatun dahi alacağı olan meblağ-ı mezkûr iki yüz 

guruşu benden ber birimiz istîfâ etmemizle esmen-i mezkûrdan baki kalan üç yüz guruşu 

mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan dahi zevcim mezbûrun zemmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûre ve evânî-i nühâsiyye zevcim 

mezbûr es-Seyyid Ali Ağa'nın emvâl-i müşterâtı mehr-i mü’eccel-i mezkûrun yüz guruşu 
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ile sâlifü'l-beyân küpe ve çiçek ve iğne dahi emvâl-i mevhûbesi ve hakı sarfı olup benim 

aslâ alâka ve medhalim kalmamıştır deyü mukırra-i mezbûre Şerife Zeliha Hatun cemî‘-i 

kelimât-ı meşrûhasında zevcim mezbûr es-Seyyid Ali Ağa ile vâlidesi hâzıra mezbûre 

Şerife Ayşe Hatun her biri vicâhen tasdik ve şifâhen tahkik ve tasdik ve ber-vech-i meşrûh 

havale-i mezkûreyi kabul eylediklerini ikrar ve itiraf etmeleriyle [24a] vâki‘-i hâli kâtib-i 

mezbûr mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-

vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Esirci Süleyman Ağa bin Hüseyin Kılıççı Mehmed Ağa bin Molla Ali Kahveci Molla Ahmed bin Ali 

Kılıççı Ahmed Usta bin Abdülmecid Attâr es-Seyyid Ömer Efendi bin Hüseyin ve gayruhum 

 

Gâ’ibin kayyım yedinde olan emvâlinden sağîr ve zevcesine nafaka takdiri 

Mahmiye-i İstanbul'da Kırkçeşme kurbünde Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Zeliha bint-i Mehmed nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Halebli Gül oğlu es-Seyyid Mehmed Haşim Çelebi 

ibn-i es-Seyyid Abdullah mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip zevcim 

gâ’ib ani'l-beled es-Seyyid Osman bin Abdullah beni ve firâşından hâsıla ve benden 

mütevellide işbu sulbiye sağîre kızı Şerife Hanife'yi bilâ-nafaka velâ nafaka şer‘î terk ve 

diyâr-ı âhara gidip ferşlik dahi göndermemekle zevcim gâ’ib-i mezbûrun malı olup mezbûr 

es-Seyyid Hâşim Çelebi yedine kıbel-i şer‘den li-ecli'l-hıfz teslim olunan iki yüz altmış 

sekiz guruş otuz paradan benim ve sağîre-i mezbûrenin nafakamız için kıbel-i şer‘den kadr-

i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak matlûbumdur diyerek hakikat-i hâl bâlâda bast u 

beyan olunan minvâl üzere olup ve zikr-i âtî meblağ ve vakt-i hâle göre tarafeynin hâline 

nazaran kadr-i ma‘rûf idüği lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra mezbûr 

es-Seyyid Mehmed Hâim Çelebi dahi mezbûre Zeliha Hatun'u gâ’ib-i mezbûrun zevcesi ve 

saire-i mezbûre kızı ve meblağ-i mezkûr dahi bi'l-emâne yedinde olduğunu mukır ve 

mu‘terif olmağın gıbbe't-tahlîfi'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i 

me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Zeliha Hatun ile sağîre-i mezbûrenin nafakaları için 

zevci gâ’ib-i mezbûrun merkûm es-Seyyid Mehmed Hâşim Çelebi yedinde olan malından 

târih-i kitâbdan be-her yevm kırkar akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı 

mezkûru sağîre-i mezbûre ile kendi nafakasına ve levâzım-ı zarûriyyelerine harc ve sarfa ve 
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lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mezbûr es-Seyyid Mehmed Hâşim Çelebi yedinde 

olan mala rucû‘a mezbûre Zeliha Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ 

olundu]. 

Fî 9 S. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İsmail Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Husus ile hibe 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan Kâtib Süleyman Efendi mahmiye-i İstanbul'da Kaliçeciler 

Köşkü civarında Defterdar Ahmed Çelebi Mahallesi'nde vâki‘ Mustafa Efendi ibn-i 

Osman'ın sâkine olduğu menzile varıp zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn 

huzurlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde mezbûr Mustafa Efendi'nin kayın validesinin 

vâlidesi olup ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Havva bint-i Ali nâm hatun meclis-i 

ma‘kūd-ı mezkûrda kızının kızı ve mezbûr Mustafa Efendi'nin zevcesi kezâlik zâtı ta‘rîf-i 

şer‘î ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Habibe ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip bint-i 

Mustafa nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip bundan akdem vefat eden 

sadrî oğlum tesbihci Ali'nin terekesinden bi'l-irsi's-şer‘î makbûzum olan üç bin guruşu 

malımdan ifrâz ve hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile mezbûre Habibe Hatun'a hibe ve temlik ve 

teslim eylediğimde ol dahi meclis-i hibede ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

edip ba‘de'l-yevm nakd-i merkûm üç bin guruş mezbûre Habibe Hatun'un mal-ı mevhûbu 

olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve me‘an meb‘us ümenâ-i şer‘le Meclis-i 

Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin, mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 7 S. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Halil Bey ibn-i es-
Seyyid Ebî Bekir 

Yorganî Mehmed Râşid Ağa ibn-i 
Hamza 

İmam es-Seyyid el-Hâc Osman 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

el-Hâc Ali Çelebi Mısır kudâtından Çavuş es-Seyyid Ali Efendi ibn-i Mustafa 

Hasan Efendi ibn-i Halil Kassâm Kâtib Feyzullah Afif Efendi ibn-i el-Hâc Osman ve gayruhum 
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[24b] Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçük Ayasofya kurbünde Hüseyin Ağa Mahallesi'nde 

sâkine zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Habibe bint-i Ahmed nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka berber es-Seyyid Ebubekir Ağa 

ibn-i es-Seyyid Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mezbûr es-Seyyid Ebubekir Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i vesîka günü beni tatlîk etmekle 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan altmış guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-

i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukābelelerinde bi't-terâzî 

beynimizde talin olunan kırk guruş ki cem‘an yüz guruş işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve 

teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve işbu 

târih-i kitâba gelince sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 10 S. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid İbrahim Beşe 
bin es-Seyyid Mehmed 

Mehmed Ârif Ağa ibn-i 
Hasan 

el-Hâc Selim Ağa ibn-i 
Abdullah 

ve gayruhum 

Husus ile mülk menzili mübâya‘ası  

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan Kâtib Süleyman Efendi mahmiye-i İstanbul'da Kaliçeciler 

Köşkü civarında Defterdar Ahmed Çelebi Mahallesi'nde vâki‘ Mustafa Efendi ibn-i 

Osman'ın sâkine olduğu menziline varıp zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn 

huzurlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde mezbûr Mustafa Efendi'nin kayın validesinin 

vâlidesi olup zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Havva bint-i Ali nâm hatun meclis-i 

ma‘kūd-ı mezkûrda kızının kızı mezbûr Mustafa Efendi'nin zevcesi kezâlik zâtı ta‘rîf-i şer‘î 

ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Habibe bint-i Mustafa nâm hatun mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye irsen ve 

şirâ’en müstakıllen yedimde mülk ve hakkım olup mahmiye-i mezbûrede Karagümrük 

civarında Altay Çeşmesi kurbünde Debbâğ-zâde el-Hâc Hasan Mahallesi'nde vâki‘ bir 

taraftan Mustafa Efendi menzili ve bir taraftan Ahmed Efendi menzili ve bir taraftan 

Abdullah Ağa menzili ve bir taraftan tarîk-i âm ile mahdûd müştemilât-i ma‘lûmeyi hâvî 
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bir bâb mülk-i menzilimi bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi icab ve kabulü hâvî şurût-

ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûre Habibe 

Hatun'a sekiz yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûr sekiz yüz guruş mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan mezbûre Habibe Hatun'un 

zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûr 

cemî‘-i müştemilâtıyla mezbûre Habibe Hatun'un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır. Keyfe mâ-yeşâ’ ve hasbe mâ-yehtâr 

mâlike ve mutasarrıfa olsun dedikde mezbûre Habibe Hatun dahi mukırra-i mezbûreyi 

cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında vicâhen tahkik ve şifâhen tasdik etmeğin vâki‘-i hâli 

mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrir me‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e 

gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 9 S. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Yorganî Mehmed 
Raşid Ağa 

İmam es-Seyyid el-Hâc 
Osman Efendi bin es-Seyyid 

Mehmed 

Kudât-ı Mısriyyeden Çavuş es-
Seyyid Ali Efendi ibn-i 

Mustafa 

es-Seyyid Halil Bey Kassâm Kâtibi Feyzullah Afif Efendi ibn-i el-Hâc Osman ve gayruhum 

[25a] Mâ fîhi mine'l-vakfi'l-müseccel ve habsi'l-mükemmel. Sahha indî vâdıhun beyne 

ledeyye ve ennî hakemtü bi-sıhhatihî ve lüzûmihî ve umûmihî ve husûsıhî âlimen bi-

hilâfi'l-cârî beyne'l-e’immeti'l-eşrâf ve ene'l-fakîru'l-hakîr Câbî-zâde el-Hâc Ali bin 

Mustafa el-müvellâ bi-hilâfeti bi-dâri'l-Hilâfeti'l-aliyye49. 

Gufira lehumâ. 

Vakfiye 

Elhamdülillahi rabbi'l-âlemîn ve's-salâtü ve's-selâmü alâ-seyyidinâ Muhammedin ve 

âlihî ve sahbihî ecma‘în. Emmâ ba‘d işbu kitâb-ı sıhhat-nisâbın tahrîr ve imlâ ve tastîr ve 

                                                 
49  Burada tescil ve Allah adına tahsis edilmiş olan vakfiyenin muhtevasında bulunan hususlar benim 

hükmüme göre sahih olup tarafımdan açık bir surette anlaşılmıştır. Buna göre ben de, vakıflar konusunda 
değerli müctehid imamların konuyla ilgili ihtilafların bilincinde olarak bu vakfın umumi ve hususi yönleriyle 
sahih ve bağlayıcı olduğuna hükmettim. Ben fakir ve hakir kul Câbî-zâde el-Hâc Ali ibn Mustafa, hilâfet 
makamının görevli kadısı, Allah her ikisini de bağışlasın. 
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inşâsına bâ‘is ve bâdî oldur ki mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han 

aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri cami-i şerîfi civârında Mimar Sinan Mahallesi'nde 

sâkin iken bundan akdem fevt olan Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc Mehmed Efendi ibn-i 

el-Hâc Ali ibn-i Abdullah'ın damadı ve terekesinin sülüsünü kabz ile vasiyy-i 

mu‘ayyenesini tenfîze ve fazlasını hasbe mâ-yehtâr vücûh-ı birr u hayra harc ve sarf etmek 

üzere hayatında vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği muhzır-ı hasm-ı münkerde li-

hasbi'ş-şer‘i'l-münîr sâbit ve sübûtuna hükm-i şer‘î lâhik olan mahalle-i mezbûre 

sükkânından ve kapan-ı mezkûr tüccârından kasap damadı el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i Ali 

ibn-i el-Hâc Ali Meclis-i Şer‘-i şerîf ve mahfil-i dîn-i münîfde zikr-i âtî vakfına li-ecli't-

tescîl mütevelli nasb ve tayin eylediği kapan-ı mezbûr nâzırı Vefâlı-zâde es-Seyyid el-Hâc 

Hasan Ağa ibn-i Ahmed mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î edip sene-i 

sâbıka Muharremü'l-harâmı evâsıtı târihleriyle ve sâbıkan Kısmet-i Askeriyye 

Mahkemesi'nde hâkim-i şer‘-i kavim olup hâlâ Mekke-i Mükerreme kerremehallahü Te‘âlâ 

ilâ yevmi'l-âhirde zîver-efzâ-yı şerî‘at-ı garrâ olan Moravî-zâde fazîletlü Mehmed Hâmid 

Efendi ve ba‘dehû Mekke-i Mükerreme pâye-i şeref-vâyesiyle teşrîf buyurulan Kadı-zâde 

faziletlü Mehmed Tahir Efendiler imzalarıyla mümzât ve hatemleriyle mahtûme defter-i 

kassâm mantûkunca müteveffâ-yı merkûm hayatında beni sülüs-i malından vesâyâ-yı 

mu‘ayyene ve gayr-i mu‘ayyenesini tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve ihtiyâr ve musırran alâ-

İsâ’ihî vefât ettikden sonra terekesi ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve ba‘de ihrâci'l-mesârifi'l-lâzıme 

bâkîsinden sülüse isâbet eden yedi bin sekiz yüz otuz altı guruşun beş bin sekiz yüz otuz 

altı guruşu vesâyâ-yı mu‘ayyene ve gayr-i mu‘ayyenesine sarf olunmakla mâ‘adâsı olan iki 

bin guruş vücûh-ı hayriyyeden cihet-i vakfa sarfı evlâ ve cemî‘-i hasenâttan uhrâ ve fâ’ide-i 

duâ ilâ âhiri'l-eyyâm olmağın meblağ-ı bâkî-i mezkûru hasbeten lillâhi Te‘âlâ ve rûh-ı 

Rasûlühü'l-mu‘allâ vakf-ı sahîh-i mü’ebbed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve habs edip 

şöyle şart eyledim ki meblağ-ı mezkûr bâ-yed-i mütevellî rehn-i kavî ve yahud ikisinden 

biri ile alâ-vechi'l-hâl istirbâh ve istiğlâl olunup hâsıl olan gallesinden sâlifü'z-zikr kapan 

dahilinde kâ’in bu defa tamir olunan fevkânî cami‘-i şerîfde imam olan kimesneye be-her 

yevm yirmi akçe vazîfe verile ve ta‘lîm ve tedrîse kâdir bir kimesne dahi be-her hafta 

yevm-i ahad ve hamisde ba‘de'z-zuhr cami-i şerîf-i mezkûrda vâkıf-ı merhûm Yerköyî 

Mehmed Efendi hazretlerinin risâlesinive sair huzzâr-ı meclise ta‘lîm edip mukâbelesinde 

efendi-i mûmâileyhe be-her yevm on altı akçe vazîfe verile ve vakf-ı mezkûr mütevellisi 

dahi be-her yevm altı akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve vakf-ı mezkûr Dârü'l-hilâfetü'l-aliyye 

Kostantiniyyetü'l-mahmiyye'de zîver-bahş-ı şerî‘at-ı garrâ bulunan faziletlü efendiler 

hazerâtı nezâretlerinde olup be-her sene muhasebesini Muharremü'l-harâm dühûlünde 
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muhasebe mahkemesinde hâkim-i şer‘-i şerîf bulunan efendiler ru’yet ve umûr ve husûsuna 

mu‘âvenet buyurup üç guruş harc-ı muhâsebe ve üç guruş kalemiye ve mâhzariye verile ve 

fazlası cami-i şerîf-i mezkûrun tamîr ve termîm ve lede'l-iktizâ hasır ve halı ve seccâde ve 

levâzım-ı sâiresine harc ve sarf oluna ve tevliyet-i mezkûre evvelâ ben hayatta oldukça 

bana meşrûta olup âzim-i dâr-ı bekâ olduğumda li-eb biraderim kapan-ı mezkûr tüccarından 

es-Seyyid el-Hâc Feyzullah Ağa mütevelli olup vazîfe-i mezkûreye mutasarrıf ola ol dahi 

rihlet-i dâr-ı ukbâ ettikde kaynım kapan-ı mezkûr tüccarından [25b] el-Hâc Mehmed Emin 

Ağa ibnü'l-merhûmü'l-mezbûr el-Hâc Mehmed Efendi mütevelli olup vazîfe-i mezkûreye 

mutasarrıf ola ve ba‘dehü üçümüzün evlâd-ı zükûru ve evlâd-ı evlâd-ı zükûru ve evlâd-ı 

evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun ekber ve erşedi ve umûr-ı vakfa a‘lâ ve kapan-ı mezkûr tüccarı 

bulunan mütevelli olup vazîfe-i mezkûreye mutasarrıf ola eğer ekber evlâd ve kapan-ı 

mezkûr tüccarı olmayıp âhar ticaretle meşgul olur ise tevliyet-i mezkûre verilmeyip kapan-ı 

mezkûr tüccarı re’y ve ma‘rifetleriyle umûr-ı vakfa a‘lem tüccar-ı mezkûrdan bir 

kimesneye verile ve tevliyet-i mezkûre âharın arz ve arzuhaliyle verilemeyip ancak nâzır-ı 

vakıf arzıyla tevcîh oluna ve vakf-ı mezkûrun bi'l-cümle şurût ve kuyûdunun tebdîl ve 

tağyîri benim yedimde ola ve eğer mürûr-ı eyyâm ile şurût-ı mezkûreye ri‘âyet müte‘azzire 

olur ise gallât-ı vakf-ı mezkûr mutlaka fukarâ-i Müslimîne meşrûta ola deyu tayin-i şurût ve 

tebyîn-i kuyûd birle meblâğ-ı mevkûf-ı mezkûru mütevellî-i mezbûra teslim ol dahi bi't-

tevliyye ahz ve emsâli gibi tasarruf eyledi dedikte gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâkıf-ı mezbûr 

vakf-ı mezkûrundan rucû‘la mevkûfu istirdâd ve kütevellî-i mezbûr dahi teslîmden imtinâ‘ 

birle hâkim-i hükm-i vâlâ-cenâb veffekaha'llâhu Te‘âlâ fi's-sıdkı [ve]'s-savâb efendi 

hazretleri huzûrunda kemâ hüve'l-mestûr fi'l-kitâbi'l-fıkhiyye müte‘ârifân ve her biri fasl u 

hasma tâyi‘an olduklarında hâkim-i mûmâileyh esbeğa'llâhu ni‘mehû aleyh dahi âlimen 

bi'l-hilâfi'l-vâki‘ beyne'l-e’immeti'l-eşrâf alâ-kavl-i men yerâhu mine'l-e’immeti'l-

müctehidîn vakf-ı mezkûrun evvelâ sıhhat ve sâniyen lüzûmuna hükm-i sahîh-i şer‘î ve 

kazâ’i sarîh-i mer‘î etmeğin ol vechile vakf-ı merkûm sahîh ve lâzım ve mütehattim olup 

min ba‘d nakz ve nakîzine mecâl-i muhâl ve tebdîl ve tağyîri adîmü'l-ihtimâl oldu. Fe-men 

beddelehû ba‘demâ semi‘ahû fe-innemâ ismuhû ale'l-lezîne yübeddilûne enne'llâhe semî‘un 

alîm. Ve ecran li-vâkıfi ale'l-hayyi'l-cevâdi'b-kerîm cerâ ve zâlike ve hurrira fi'l-yevmi't-

tâsi‘ min Recebi'l-ferd li sene ihdâ ve selâsîn ve mi’eteyn ve elf [29 Receb 1231]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc Mahmud Ağa 
ibn-i el-Hâc Mehmed 

Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc Ömer Ağa ibn-i 
Mahmud 
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Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc 
Mehmed Emin Ağa ibn-i Mehmed 

Kapan-ı asel tüccarından el-
Hâc Salih Ağa ibn-i Ali 

Kapan-ı asel tüccarından es-
Seyyid Hasan Ağa ibn-i Osman 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 
Kapan-ı asel tüccarından el-Hâc Davud Ağa ibn-i 

El-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Kapan-ı asel tüccarından es-
Seyyid el-Hâc Ahmed Alemdar 

Arapkirî İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hac Mustafa Alemdar ibn-i 
el-Hac Hüseyin 

el-Hâc İsmail Ağa ibn-i 
Ahmed 

Tiryaki İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Arapkirî Molla Ali, el-
Muhzır 

Uzun İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Vasiyy-i muhtâr nasbı 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan kâtib Süleyman Efendi mahmiye-i İstanbul'da Kaliçeciler 

Köşkü civârında Defterdâr Ahmed Çelebi Mahallesi'nde vâki‘ Mustafa Efendi ibn-i 

Osman'ın sâkin olduğu menzile varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn hu-

zûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde mezbûr Mustafa Efendi'nin kayın validesinin 

validesi olup zâtı ta‘rîf-i şer‘ ile mu‘arrefe olan Havva bint-i âlî nâm hâtûn meclis-i ma‘-

kûd-ı mezkûrda damadı işbu bâ‘isü'l-vesîka mezbûr Mustafa Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edip işbu yedimde olup bin iki yüz yirmi dokuz senesi Recebü'l-ferdi 

gurresi târihiyle müverrah sâbıkan Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi'nde hâkimü'ş-şer‘u'l-

kadîm olup hâlâ Mekke-i Mükerreme kerremehallahü Te‘âlâ ilâ yevmi'l-âhirde zîver-efzâ-

yı şerî‘at-ı garrâ olan Moravî-zâde faziletlü Mehmed Hâmid Efendi'nin imzasıyla mümzât 

ve hatemiyle mahtûme bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye nâtık olduğu üzere hîn-i vefâtımda kadr-ı 

ma‘rûf meblağ ile teçhîz ve tekfînim görülüp düyûn-ı müsbitem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ 

bâkî kalan terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i mezkûrdan elli guruş ıskât-ı salât ve keffâret-

i savm ve yeminim için ba‘de'd-devr fukarâ-yı Müslimîne tasadduk eyleyeler ve yine sülüs-

i mezkûrdan elli guruş hediyeli bir kıt‘a mushaf-ı şerîf iştirâ olunup müstehakkînden bir 

kimesneye verile ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalın ise fazlası vücûh-ı birr ü hayra 

harc ve sarf eyleyeler deyü târih-i mezkûrda vasiyyet ve tenfîzine mezbûr Mustafa Efendi 

ile gâ’ib-i anil-meclis [26a] İsmail Ağa ibn-i Hüseyini vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin etmiş 

idim. el-hâletü hazihî ben gâ’ib-i mezbûr İsmail Ağa'yı vesâyetten azl ve ihrâc edip şöyle 

vasiyyet eyledim ki ben bi-emrillâhi Te‘âlâ vefât eylediğimde cemî‘-i terekem ve zimem-i 

nâsda olan hukûkumu mezbûr Mustafa Efendi ahz u kabz edip ve ben zât-ı zevc olmadığım 

ecilden kadr-i ma‘rûf meblâğ ile techîz ve tekfînim görüp düyûn-ı müsbitem zuhûr eder ise 

ba‘de'l-edâ bâkî kalan terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i mezkûrdan elli guruşu ıskât-ı 
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salât-ı fâ’item ve keffâret-i savm ve yemînim içün ba‘de'd-devr fukarâ-yı Müslimîne 

tasadduk eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan elli guruş hediyeli bir kıt‘a mushaf-ı şerîf iştirâ 

ve müstehakkînden bir kimesneye verile ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalur ise 

fazlasını vasim mezbûr dilediği vücûh birr ü hayra harc ve sarf eyleye ve sülüsân-ı terekemi 

dahi veresem beynlerinde alâ-mâ-farazallâhu Te‘âlâ tevzî‘ ve taksîm oluna deyü vasiyyet 

ve tenfîzine mezbûr Mustafa Efendi'yi vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eyledim dedikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabul ve hizmet-i lâzimesini kemâ yenbağî 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr 

ve me‘a meb‘ûs ümenâ-i şer‘le mecâlis-i şer‘a gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-

veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fi 7 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi ibn-i Hasan 
Efendi 

Yorgânî Mehmed Raşid Ağa 
el-Muhzır 

Kassâm Kâtibi Feyzullah Afîf Efendi 
ibn-i el-Hâc Osman 

es-Seyyid 
Halil Bey 

Kudât-ı Mısriyye'den Çavuş es-
Seyyid Ali Efendi ibn-i Mustafa 

İmam es-Seyyid el-Hâc Osman 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Tiryâkî İbrahim 
Çelebi, el-Muhzır 

Eşya mübâya‘ası ve semeninden ibrâ 

Mahmiye-i İstanbul'da Çarşamba Pazarı civârında Tevkî‘î Cafer Mahallesi'nde sâkin 

meşâyih-i selâtîn-i izâmdan hâlâ Selimiye Cami-i Şerîfi ve mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

tarikat-i aliyye-i Nakşibendiyeden merhûm Murad Efendi Hangâhı Şeyhi umdetü's-sâlikîn 

ve'l-mürşidîn zübdetü's-sâlihîn ve'l-müttekîn zehâdetlü, faziletlü es-Seyyid Mehmed Murad 

Efendi ibnü'l-merhûm eş-Şeyh Abdülhalim Efendi Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde vâlidem 

bâ‘isetü hâze'l-küttâb Şerîfe Sayide Hanım ibnetü'l-merhûm es-Seyyid Mehmed Efendi 

tarafından husûs-ı âti'l-beyânı tasdîke vekîl-i şer‘îsi Anadolu kudâtından es-Seyyid 

Mehmed Salih Efendi ibn-i es-Seyyid Musa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip mahalle-i mezbûrede kayın vâlidem müvekkile-i mûmâileyhâ ile me‘an sâkinler 

olduğumuz menzil derûnunda mevcûd eşyâ-i memlûkemden bir cilâlı saat ve beş minder ve 

sekiz çetme yastık ve beş ceyyit yorgan ve bir tenor yorgan ve beş ceyyit mak‘ad ve iki 

döşek me‘a çarşab ve iki penbe memlû döşek şiltesi ve beş baş yastığı ve on beş anteri ve 

iki nühâs mangal ve dört sağîr ve kebîr tencere me‘a kapak ve altı sahan me‘a kapak ve bir 

leğen me‘a ibrik ve bir abdest leğeni ve bir câmeşûy leğeni ve bir kebîr kazgan ve bir sini 

ve bir tepsi ve üç pirinç şamdan ve iki Edirne keçesi ve bir kebîr ayna ve hangâh-ı 
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mezkûrda vâki‘ odada mevcûd altı cemiyet yastık ve iki minder ve bir Edirne keçesi ve iki 

baştahta ve bir leğen me‘a ibrik ve bir nühâs mangalı tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî 

şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile vâlidem 

müvekkile-i mûmâileyhâ Şerîfe Sayide Hanıma dört yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük [26b] ve tesellüm ve kabz 

eyledikten sonra semen-i merkûm dört yüz guruş mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan 

vâlidem müvekkile-i mûmâileyhânın zimmetini ibrâ-i âmm ile kabulü havî ibrâ ve ıskât 

eyledim ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûrede benim kat‘â alâka ve medhalim 

kalmayıp vâlidem müvekkile-i mûmâileyhânın emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olmuştur 

dedikte gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]  

Fi 15 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Umdetü'l-meşâyihi'l-izâm Câmi‘u'l-hedâyâ Şeyh Faziletlü 
el-Hâc Abdullah Efendi 

Hattat Hafız Halil Hamid Efendi 

Eşrâf-ı kudât-ı kirâmdan es-Seyyid Hasan Refet 
Efendi 

Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi kitâbetinden es-Seyyid 
Mehmed Şerîf Efendi 

Anadolu kudâtından es-Seyyid İsmet 
Necib Efendi 

Sâbıkan Solakbaşı es-
Seyyid İbrahim İbşir 

Mutyab Halil Hamid Ağa 

Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Nakkaş Paşa kurbünde Ördek Kasap Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan bâ‘isetü'l-vesîka Habibe bint-i Mehmed nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı kahveci es-Seyyid İbrahim Edhem Ağa ibn-i es-

Seyyid İbrahim nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip 

merkûme Habîbe Hatun ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla 

ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hizâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye-i sağîre 

kızı Şerife Saliha'nın malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce olmakla 

sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâsı için babası mezbûr es-Seyyid İbrahim Edhem 

Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblâğ karz ve takdîr olunmak bi'l-hizâne 

matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve 

hüsn-i me‘âb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin nafakası için babası mezbûr es-

Seyyid İbrahim Edhem Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm krk dörder akçe 

farz ve takdîr buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve 
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sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası 

mezbûr es-Seyyid İbrahim Edhem Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Habîbe 

Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu].  

Fi 12 Safer Sene 1232 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İsmail Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Emin Çelebi, el-
Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Eşya mübâya‘ası ve semeninden ibrâ 

Mahmiye-i İstanbul'da Kadırga Limanı kurbünde Bostancıbaşı Ali Ağa Mahal-

lesi'nde sâkin Bostânî Ali Ağa ibn-i İbrahim nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

zevcesi işbu bâ‘isetü'l-vesîka ve zâtı mu‘arrefe Zehra bint-i Abdullah nâm hâtûn 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i mezbûrede vâki‘ zevcem mezbûre 

ile me‘an sâkinler olduğumuz menzil derûnunda mevcûd eşya-i memlûkemden üç minder 

ve üç çuka mak‘ad ve bir şal ve bir Samako şalı ve bir çuka dolama ve bir çuka biniş ve bir 

çuka caba ve iki İstanbulî anteri ve bir nafe kürk ve beş sahan me‘a kapak ve iki tencere 

me‘a kapak ve bir kadayıf tepsisi ve bir taba ve bir çorba tası tarafeynden îcâb ve kabulü 

hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile zevcem mezbûre 

Zehra Hatun'a yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûr yüz guruş mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan zevcem mezbûre Zehra Hatun'un 

zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm eşya-i muharrere-i mezkûrede 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayup zevcem mezbûre Zehra Hatun'un emvâl-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]  

Fi 16 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Ağa ibn-i 
İsmail 

Bostânî Mustafa Ağa ibn-i 
İsmail 

Abdullah ağa ibn-i 
Ahmed 

Es-Seyyid Yusuf Ağa 
ibn-i Osman 

[27a] Tütüncü gediği mübâya‘ası 
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Medîne-i Üsküdar'a muzâfe Kadıkaryesi mutavattınlarından olup bundan akdem 

Mısr-ı Kahire'ye azîmet birle Kahire-i mezbûrede helik olan tütüncü Eğinli Şahabet veled-i 

Gabril zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi Ünmide bint-i Arakil Nasrâniyye ile sulbiye 

kebîre kızları Nazlı ve Penbe ve Hırosima Nasrâniyyelere münhasıra ve tashîh meselesi 

yirmi dört sehimden olup sihâm-ı mezbûrenin üç sehmi zevce-i mersûmeye ve yedişer 

sehmi kızları mersûmâttan her birine isâbeti tahakkukundan sonra şahısları ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrefeler olan mersûme Nazlı Nasrâniyye asâleten ve zevce-i mersûme Ünmide 

Nasrâniyye kezâlik kendi nefsinden asâleten ve diğer kızları mersûmetân Penbe ve 

Hırosima Nasrâniyyeler taraflarından husûs-ı âti'l-beyânda vekîli olduğu şahıslarını bilir 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i el-Hâc Ali nâm kimesne ile kazzaz Takfor veled-

i Serkiz zimmî şahadetleriyle sâbit olmakla vekâleten Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-

tevkîrde işbu ba‘îsü'l-vesîka dühan tüccarından Şehreminli Mutsafa Efendi ibn-i Ali nâm 

kimesne mahzarında her biri bi'l-verâse ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

İstanbul'da Ayasofya-i kebîr kurbünde Gümüş sakalar Kapısı'na muttasıl maden kaleminde 

Haseki Mustafa ismine mukayyed zikrolunan Gümüş sakaları Kışlası'na idhâl olan mahalde 

kâin beyne'l-hıref gedik ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme mûrisimiz helik-i mersûmun 

sağlığında ile'l-helâk müstakilen yedinde mülkü olup ba‘de helâkihî bizimle müvekkiletân-ı 

mersûmetâna ber-mûceb-i tashîh-i mezkûr mevrûs olmakla hâlâ biz gedik-i mezkûru 

tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Mustafa Efendi'ye yüz beş guruşa bi'l-asâle ve bi'l-vekâle 

bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz beş guruşu 

müşterî-i mezbûr Mustafa Efendi bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden bi'l-asâle ve bi'l-

vekâle bi-kadri'l-hısâs tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip bey‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm-ı sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın asâleten ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm gedik-i mezkûr-

ı mezbûr Mustafa Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup bizim ve müvekkiletân-ı 

mersûmetân Penbe ve Hırosima Nasrâniyyelerin aslâ ve kat aslâ ve kata alâka ve 

medhalimiz kalmamıştır dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fi 5 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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Hasan Çelebi, el-Muhzır  el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Kethudâ Ömer Ağa 
Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i el-Hâc 

Ali 
İbrahim Odabaşı el-Muhzır  

 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Sarıgez kurbünde Çıkrıkçı Kemal Mahallesi'nde sâkin ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Afife ibnet-i es-Seyyid Ahmed nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Osman Ağa ibn-i 

Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid 

Osman Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh olan üç yüz guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i 

ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr 

ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i 

mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve mezbûrun zimmetinde bedel-i sulh-i sahîhden 

bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûmün-bih alacak hakkım olan bin yüz yirmi guruştan mâ‘adâ ibtidâ-i 

zevciyyetten işbu târih-i kitaba gelince sair beynimizde cereyân eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ 

ve mu‘âmelât-ı şettâ ve hukûk-ı ma‘lûme ve mechûleye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve 

kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile 

ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 17 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Dîvân-ı Alî çavuşlarından Bostancı çırağı Emin Çavuş el-
Mübaşir 

Ahmed Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Vasiyyet 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçükpazar arkasında Kazgancı Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Emine bint-i Hasan nâm hatun Meclis-i Şer‘î şerîf-i enverde 

zikr-i âtî vesâyasını tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği işbu bâ‘isü'l-vesîka 

Mehmed Rüstem Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 
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kelâm edip ben bi-emrillâhi Te‘âlâ vefat eylediğimde cemî‘-i terekemi ve zimem-i nâsda 

olan hukûkumu mezbûr Mehmed Rüstem Efendi ahz u kabz edip ve ben firâş-ı zevc 

olmadığım ecilden sünnet-i seniyye üzere teçhiz ve tekfinim görüp düyûn-ı müsbitem zuhûr 

eder ise ba‘de'l-edâ bâki kalan terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i mezkûrdan yüz guruşu 

ıskât-ı salât-ı fâ’item ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzûrâtım için ba‘de'd-devr fukarâ’-i 

Müslimîne tasadduk eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan yüz guruş ile seng-i mezar ve tamir-i 

türbeme harc ve sarf eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan yüz elli guruş hediyeli bir Mushaf-ı 

şerîf iştirâ ve müstahikkînden bir kimesneye verile ve yine sülüs-i mezkûrdan yüz guruş ile 

muktezî [27b] mahalde bir bi’r-i mâ hafr eyleye ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise 

fazlasını vasîm mezbûr dilediği vücûh-ı vefîre harc ve sarf eyleye ve sülüsân-ı terekemi 

vereseme teslim eyleye deyu vasiyet ve tenfîzinden mezbûr Mehmed Rüstem Efendi'yi 

vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eyledim dedikte ol dahi ber-vech-i muharrer vesayet-i 

merkûmeyi kabul ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbağî vaktinde edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 12 Safer, Sene 1232  

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi ibn-i 
Mehmed Ali el-Muhzır 

El-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır  

Mahmud Tahir Efendi 
ibn-i el-Hâc İbrahim 

El-Hâc Hasan ağa 
ibn-i İsmail 

Hasan ağa ibn-i Hüseyin Mustafa Beşe ibn-i Halil Mehmed Ağa ibn-i Halil 

Berât ahz u kabzı 

Dergâh-i âlî yeniçerilerinin Altmış Dört Cemaat Odası yoldaşlarından ve vilâyet-i 

Anadolu'da Gönye sancağında Batum kazasına muzâfe Acara nahiyesine tâbi Zindaki 

karyesi ahâlisinden olup Mahmiye-i İstanbul'da Esirpazarında sâkin iken bundan akdem 

fevt olan Vaşenende Ali Ağa ibn-i Yusuf'un verâseti karye-i mezbûrede sâkinler zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hanife bint-i Abdullah ve vâlidesi Ümmügülsüm bint-i Hasan nâm 

hatunlar ile sulbî kebîr oğlu Mehmed ve sulbî sağîr oğulları Lütfullah ve Hasan ve Ahmed 

ve Hurşid ve sulbiye sağîre kızları Zübeyde ve Fatma ve Münevvere ba‘de'l-inhisâr sığâr-ı 

mezbûrûnun min-kabli'l-eb ceddeleri ve bâ-hüccet vasiyy-i mansûbeleri merkûme 

Ümmügülsüm hatun ile merkûmân Mehmed ve Hanife Hatun taraflarından zikr-i âtî 

meblağı taleb ve da‘vâ ve ahz u kabza ve kendülere teslime zikrolunan Batum Kazası Naibi 

Ahmed Efendi'nin imza ve hatemini hâviye bir kıt‘a vekâlet hücceti mantûkunca vekil 

olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden bu esnâda Âsitâne-i aliyye'ye gelen zeyl-i hüccette 
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isimleri mastûr olup zât-ı mezbûretânı ârifân Keykâde Ahmed Ağa ibn-i Süleyman 

Alemdar ve Feyzullah Ağa ibn-i Murad nâm kimesneler şahâdetleriyle muhzır-ı hasm-ı 

cârsûde şer‘an sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘î lâhık olan Yağmuroğlu Ahmed Ağa 

ibn-i Osman nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı mezbûrun vasiyy-i 

muhtârı bâ‘isü'l-vesîka Ahıskavî İsmail Alemdâr ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında 

bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müteveffâ-yı mezbûrun hîn-i vefâtında cemî‘-i 

tereke ve zimem-i nâsda olan hukûkunu vâris-i ma‘rûfu olmayup cânib-i Beytü'l-mâl'e aid 

olmak za‘mıyla oda-i merkûme yoldaşlarından bilâ vâris-i ma‘rûf fevt olanların terekelerini 

bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn kabza memur olan oda-i merkûme mütevellisi Mehmed 

Emin ibn-i Hasan marifeti ve marifet-i şer‘le tahrîr olundukda ber-mûceb-i defter-i 

Kassâm-ı Askerî bi'l-cümle terekesi ve zimemâttan kabz olunan malı üç bin iki yüz on 

dokuz guruş otuz paraya bâliğ olmakla meblâğ-ı mezkûrun dört yüz altmış dokuz guruş 

otuz parası müteveffâ-yı mezbûrun teçhîz ve tekfîn ve levâzım-ı defn ve resm-i kısmet-i âdi 

ve resm-i emniyye ve dellâliye ve sarrafiye ve kuyûdiyyesine verilip bâkisi olan iki bin 

yedi yüz elli guruşu mütevellî-i merkûm ba‘de'l-kabz müteveffâ-yı mezbûr terekesini ahz u 

kabz ve dört sene irsâl ve îsâle merkûm İsmail Alemdarı vasiyy-i muhtar nasb ve tayin 

eylediği mütevellî-i merkûm muvâcehesinde şer‘an sâbit olmakla mütevellî-i merkûm dahi 

tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan keff-i yed ve mezbûr İsmail Alemdara teslim ol dahi ahz 

u kabz etmeğin el-hâletü hâzihî merkûm İsmail Alemdar meblağ-ı bâkî-i mezkûr iki bin 

yedi yüz elli guruşu verese-i merkūmûn için bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi't-

tamam ve'l-kemâl bi'l-vekâle ahz u kabz edip min ba‘d meblağ-ı merkûmdan vasiyy-i 

merkûm İsmail Alemdar yed ve zimmet ve kabülünde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne 

bâkî kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 19 S. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kebekân Ahmed Ağa 
ibn-i Süleyman Alemdar 

Feyzullah Ağa 
ibn-i Murad 

El-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Uzun Salih Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnafından Geredeli Hüseyin Alemdar ve 

karındaşı Hüseyin Beşe ibn-i Mustafa nâm kimesneler Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine 

esnaf-ı merkûmeden hâmilü'r-rakîm Samakolu Zahari veled-i Manol nâm zimmî 

muvâcehesinde her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth 
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Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri Câmi-i Şerifi civârında 

Kumrulu Mescid nâm mahalde maden kaleminde mahall-i mezbûrda kalaycı kurbünde İvaz 

zimmî ismine mukayyed be-her şehr üç guruş kirâ-yı kadîmelü bir bâb tütüncü dükkânı 

derûnunda kevcûd beyne'l-esnaf gedik ta‘bîr olunur akd-i âti'z-zikrin südûruna değin 

iştirâken ve sâbıkan yedimizde emvâlimiz olan âlât-ı lâzime-i ma‘lûmeyi tarafeynden îcâb 

ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mersûm 

Zahari zimmîye dokuz yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr dokuz yüz elli guruşu mersûm Zahari zimmî bize def‘ ve teslîm biz dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve bi-kadri'l-hısâs iktisâm eyledik ba‘de'l-yevm 

dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûd gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzime-i ma‘lûmede bizim 

kat‘â alâka ve medhalimiz kalmayıp mersûm Zahari [28a] zimmînin emvâl-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarfı olmakla meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fi 5 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüdâ Ömer Ağa 
Yiğitbaşı es-Seyyid 

Abdullah Çelebi 
Şehreminli Mustafa 

Efendi 
Geredeli Salih Ağa 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Keçeci Pîri Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Saliha bint-i Salih nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-vesîka Bezzazistânî Mehmed Salih Ağa ibn-i es-Seyyid Ali nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mehmed Salih Ağa altı 

Kıbrıskârî yasdık ve iki minder ve iki çift mak‘ad ve bir yorgan ve bir döşek ve bir baş 

yastığı ve iki tencere me‘a kapak ve üç sahan me‘a kapak ve bir sini ve bir çorba tası ve bir 

leğen me‘a ibrik ve bir şamdan mehr-i mu‘accel ve yüz bir guruş mehr-i mü’eccel 

tesmiyeleriyle zevc-i dâhilim olup henüz mehr-i mu‘accel-i mezkûr olan eşyayı îfâ 

etmeksizin beni tatlîk etmekle mehr-i mu‘accel tesmiye olunan eşya-i muharrere-i mezkûre 

ile mehr-i mü’eccelim olan meblağ-ı merkûm yüz bir guruş ve nafaka-i iddet-i ma‘lûmem 

ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan yirmi beş guruş 
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ki cem‘an yüz yirmi altı guruşu mezbûr Mehmed Salih Ağa işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ 

ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve 

ibtidâ-i zeciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sair beynimizde cereyân eden cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika-i mutlaka-i âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan mezbûr Mehmed 

Salih Ağa ile rızan vâlidesi hâzıratün bi'l-meclis Habibe Hatun'un zimmetlerini onlar dahi 

kezâlik hukûk-ı zevciyyete ve sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i 

de‘âvîden benim zimmetimi ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fi 16 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçükpaza kurbünde Kazgancı Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Emine bint-i Hasan nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

işbu bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Rüstem Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr-

ı tâm ve takrîr-i kelâm edüpmahalle-i mezbûrede vâki‘ sâkine olduğum menzilim 

derûnunda mevcûd eşya-i memlûkemden beş minder ve on yasdık ve üç mak‘ad ve bir 

kakım kürk ve beş yorgan me‘a çarşaf ve bir döşek ve bir şilte ve üç döşek çarşabı ve yirmi 

gömleklik bez ve bir kakım kürk ve yirmi sahan me‘a kapak ve beş tencere me‘a kapak ve 

beş kadayıf tepsisi ve biri sağîr ve biri kebîr iki sini ve bir güğüm ve bir leğen me‘a ibrik ve 

bir kefkir ve bir maşrapa ve bir abdest leğeni ve üç lenger ve bir çorba tası me‘a kapak ve 

bir musluklu güğüm ve bir nühâs mangal tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Rüstem Efendi'ye yedi 

yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve yine yedimde malım olan bir sîm koyun saatimi dahi yine 

sahîha-i şer‘iyye ile yine mezbûra hibe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve Meclis-i Hibe'de ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz elli guruş mutâlebesine 

müte‘allika da‘vâdan mezbûr Mehmed Rüstem Efendi'nin zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledim ba‘de'l-yevm eşya-i muharrere-i mezkûre ve evânî-yi nühâsiye mezbûr 

Mehmed Rüstem Efendi'nin emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve zikrolunan saat dahi mal-ı 
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mevhûbu olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 12 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

el-HâcAli Çelebi, el-
Muhzır 

Mehmed Tahir Efendi 
ibn-i el-Hâc İbrahim 

el-Hâc Hasan Ağa ibn-i 
İsmail 

Hasan Ağa ibn-i Hüseyin Mustafa Beşe ibn-i Halil Mehmed Ağa 

Husûs ile ücretten ibrâ  

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan Kâtib Mehmed Rif‘at Efendi mahmiye-i İstanbul'da 

Gedikpaşa kurbünde Emin Sinan Mahallesi'nde vâki‘ mahalle-i mezkûre imamı el-Hâc 

Ebubekir Efendi'nin menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn 

huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde menzil-i mezkûrda sâkine takrîben on beş 

yaşında olup sin ve cüssesinin bülûğa tahammülü ve bülûğunu mukırra ve mu‘terife ve zâtı 

müslimûn-ı merkûmûn ta‘rîfleriyle mu‘arrafe olan Şerife Fatma bint-i es-Seyyid Abdullah 

nâm bikr-i bâliğa Meclis-i Şer‘-i ma‘kûd-ı mezkûrda mezbûr el-Hâc Ebubekir Efendi'nin 

zevcesi kezâlik zâtı mu‘arrafe bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Halime ibnet-i el-Hâc Süleyman 

[28b] nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben ücret ile hizmet eder 

makûlesinden olmamla mezbûr Şerife Halime Hatun'un talebiyle ücret kavilsiz menzilinde 

mu‘tâd üzere işbu târihe gelince üç sene hizmet etmemle müddet-i mezkûrede müstahikka 

olduğum ecr-i mislim mukâbelesinde mezbûre Şerife Halime Hatun malından üç anteri ve 

üç gömlek ve bir hırka ve bir fes ve bir baş yemenisi ve bir şalvar ve bir müsta‘mel çuka 

ferâce ve bir yaşmak ve bir döşek ve iki yorgan me‘a çarşafı bana def‘ ve teslîm ben dahi 

yedinden ahz u kabul etmemle müddet-i mezkûrede ziyâde ecr-i misl mutâlebesine ve 

hukûk-ı saire-i şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan mezbûre Şerife Halime Hatun ile 

zevci işbu [hazır-ı] bi'l-meclis mezbûr el-Hâc Ebubekir Efendi'nin zimmetlerini ibrâ-i amm-

i sahîh-i şer‘î ile kabullerini hâvî ibrâ ve ıskât eylediğimden sonra ben nefsimi târih-i 

kitâbdan be-her şehr yedişer buçuk guruş ücret tesmiyesiyle mezbûre Şerife Halime Hatun'a 

îcâr ve teslîm ve ücret-i mezkûreyi nafaka ve kisve ve levâzım-ı saireme harc ve sarfa 

mezbûre Şerife Halime emr eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul ve 

ücret-i mezkûremi emrim üzere nafaka ve kisve ve levâzım-ı sa’ireme harc ve sarfa 

ta‘ahhüd eyledi dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vaki-‘i hâli kâtib-i merkûm mahallinde tahrîr 
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ve me‘a meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin 

mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu  

Fi 17 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Halil Efendi ibn-i Mustafa 

Mustafa Efendi 
ibn-i Feyzullah 

Hamamcı es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-
Seyyid Mustafa 

Mehmed Memiş Ağa ibn-i Ahmed 

Ahz u kabz 

Mahmiye-i İstanbul'da Haseki Sultan kurbünde Nevbahar Mahallesi'nde sâkin 

Dergâh-ı âlî gedüklülerinden es-Seyyid Mehmed Beyefendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Es‘ad 

Beyefendi Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ’isetü'l-küttâb hâssa hasekilerinden Mehmed 

Ağa ibn-i el-Hâc Salih mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mehmed Ağa 

zimmetinde târih-i vesîkaya gelince bir sene zarfında yedimden ve malımdan iştirâ ve kabz 

eylediği aded ve fiyatı beynimizde ma‘lûm şal-ı risvâyî ve saat ve esb semenlerinden 

alacağım olan cem‘an iki bin guruşu bana eda ve teslim ben dahi yedinden bi't-tamam ve'l-

kemâl ahz u kabz edip min-ba‘d meblağ-ı mezkûrdan ve hukûk-ı saire-i şer‘iyyeden mezbûr 

Mehmed Ağa zimmetinde bir akçe ve bir habbe hakkım ve alacağım kalmamakla husûs-ı 

mezkûra ve işbu târih-i vesîkaya gelince beynimizde cereyân eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ ve 

sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika-i mutlaka-i âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 

mütâlebatdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde mezbûr 

Mehmed Ağa dahi mukırr-ı mûmâileyhi cemî‘-i kelimâtında ve vicâhen tahkîk ve şifâhen 

tasdîk etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Anadolu kudâtından es-Seyyid Hüseyin Efendi 
ibn-i es-Seyyid Ahmed 

İbrahim bin Mehmed 
Ağa el-Muhzır 

Ahmed bin Ömer el-
Muhzır 

Vekâlet-i devriye ile tütüncü gediği rehni 

Tütüncü esnafından Maruniyeli Yani veled-i Tanaş nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-

i lâzimü't-tevkîrde sarraf taifesinden hâmilü'r-rakîm Vasil veled-i Apostol zimmî tarafından 

husûs-ı âti'l-beyanı tasdîka vekîl-i şer‘îsi tütüncü Eğinli Nikola veled-i Apostol zimmî 
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muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i mersûm Vasil zimmî bana 

malından üç bin guruş idâne ve teslim ben dahi istidâne ve kabz ve semeni târih-i kitâbdan 

bir buçuk sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine müvekkil-i mersûm Vasil 

zimmînin malından vekil-i mersûm yedinden be-safka-i vâhide iştirâ ve kabz eylediğim bir 

cilalı saat ve bir Lahor şalı semeninden dahi altı yüz yetmiş beş guruş ki ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem‘an üç bin altı yüz yetmiş beş guruş zimmetimde müvekkil-i mersûm 

Vasil zimmîye vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynim olmakla ben deynim olan 

meblağ-ımecmû-‘ı mezkûr mukâbelesinde mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan 

Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri Câmi-i Şerifi civârında Karabaş-ı kebîr 

nâm mahalde Haffâfhâne Kapısı karşısında kâin maden kaleminde mukayyed bir bâb tütncü 

dükkânı derûnunda mevcûd beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur bâ-hüccet yedimde emvâlim 

olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi müvekkil-i mersûm Vasil zimmî yedine rehîn vaz‘ ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra 

müvekkil-i mersûm Vasil zimmî âlât-ı lâzıme-i mezkûreyi yine bana iade ve teslim ben 

dahi ahz u kabz etmemle olvechile âlât-ı mezkûre rehin olmak üzere yedimde âriyet 

olmakla eğer benim için ecel-i mezkûr hulûlünde edâ-’i deyn birle fekk-i rehin müyesser 

olmaz ise âlât-ı lâzıme-i mezkûreyi semen-i misliyle âhara bey‘ ve semenini kabza ve 

makbuzundan deynim olan meblağ-ı mecmû-‘ı mezkûr üç bin altı yüz yetmiş beş guruş 

alacağına takasan ifrâz birle fazla kalır ise fazlasını bana teslim ve husûs-ı mezkûrlar [29a] 

mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine küllemâ azeltüke fe-ente vekîlî ta‘ahhüdü üzere azl ve 

in‘izâlden masûne ve akd-i rehinde meşrûta vekâlet-i devriye-i sahîha-i şer‘iyye ile 

tarafımdan işbu vekil-i mersûm Nikola zimmîyi vekil nasb ve tayin eyledim dedikde 

mersûm Nikola zimmî dahi tasdîk ve vekâlet-i merkûmeyi kabul merâsimini kemâ-yenbağî 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 17 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ Ömer Ağa ibn-i 
Osman 

Şehreminli Mustafa Efendi 
ibn-i Ali 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi 
ibn-i el-Hâc Ali 

İbrahim Odabaşı el-Muhzır Bandırmalı es-Seyyid Mustafa Ağa 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Seyyid Ağa-zâde Mustafa Ağa Mehmed Çelebi, el-Muhzır 

Husûs ile eşya mübâya‘ası ve semenden ibrâ 
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Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-i şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan kâtib es-Seyyid Ahmed Efendi mahmiye-i İstanbul'da 

Cağala-zâde Sarayı kurbünde Cezerî Kâsım Paşa Mahallesi'nda vâki‘ Perdecibaşı-zâde 

Mehmed Sadık Efendi'nin menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn 

huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde menzil-i mezkûrda müste’ciren sâkine vüzerâ-

yı izâmdan merhûm Gürcü Mehmed Paşa mu‘tekalarından olup zâtı mahalle-i mezbûre 

imamı Mehmed Efendi ibn-i İsmail ve Yorgânî es-Seyyid el-Hâc İsmail Ağa ibn-i es-

Seyyid Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle mu‘arrafe olan Züleyha bint-i Abdullah nâm 

hatun meclis-i ma‘kûd-ı mezkûr'da sulbiye kebîre kızı işbu bâ‘isetü'l-vesîka kezâlik zâtı 

mu‘arrafe Hatice bint-i Ahmed nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

kızım mezbûre ile me‘an sâkine olduğum işbu akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî olunan menzil 

derûnunda mevcûd eşya-i memlûkemden bir nafe kürk ve bir çuka ferace ve birköhne 

samur kürk ve İstanbul şalı iki anteri ve bir hırka ve bir şalî caba ve üçü ceyyit ve biri 

Kıbrıskârî dört yorgan me‘a çarşaf ve yün memlû üç minder ve iki köhne ceyyit mak‘ad ve 

sekiz köhne yeşil çatma yasdık ve bir köhne orta keçesi ve bir döşek ve bir şilte ve üç baş 

yasdığı ve sekiz sahan me‘a kapak ve üç tencere me‘a kapak ve bir tava ve bir leğen me‘a 

ibrik ve bir nühâs mangal ve bir tepsi ve bir kadayıf tepsisi ve iki kahve ıbrığı ve bir maşa 

ve bir süpürge ve bir faraş ve iki tabak ve iki şamdan ve bir nühâs taka tukamı tarafeynden 

îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile kızım mezbûre Hatice Hatun'a üç yüz guruşa bey‘ ve temlik ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç yüz guruş mutâlebesine müte‘allika 

da‘vâdan kızım mezbûre Hatice Hatun'un zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim 

ba‘de'l-yevm eşya-i muharrere-i mezkûre ve evânî-yi nühâsiye kızım mezbûre Hatice 

Hanım'ın emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamıştır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mezbûr mahallinde ketb ve 

tahrîr ve me‘a meb‘ûs ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr 

etmeğin ma vaka‘a  

Fi 22 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahalle-i mezbûre İmamı 
Mehmed Efendi ibn-i İsmail 

Müezzin es-Seyyid Mustafa 
Efendi ibn-i es Mehmed 

Türbedâr es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i 
es-Seyyid Ahmed 
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Osman Ağa ibn-i Süleyman 
Ağa 

Es-Seyyid Hafız Hasan Efendi 
ibn-i es-Seyyid el-Hâc İsmail 

Mehmed Sadık Efendi ibn-i el-Hâc 
Ali 

Husûs ile tütüncü gediği mübâya‘ası 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtib Mevlânâ İbrahim Ârif Efendi mahmiye-i İstanbul'da 

Zindan Kapısı haricinde Duhan Gümrüğü civarında iskele başında vâki‘ tütüncü esnafının 

lonca odasına varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzurlarında akd-i Meclis-

i Şer‘-i âlî ettikde medîne-i hazret-i ebâ Eyyûb Ensârî razıye anhü rabbehü'l-bârîde İdris 

Köşkü nâm mahalde Zeyneb Hatun Mahallesi'nde sâkin mahalle-i mezbûre imamı es-

Seyyid Hafız Mehmed Emin Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hâc Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid 

Osman meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda dühan tüccarından hâmilü'r-rakîm kendi nefsinden asıl 

ve şerîkleri li-ebeveyn er karındaşı Artin veled-i Murik ile Kuyumcuoğlu Avanis veled-i 

Bedros zimmîler taraflarından husûs-ı âtîde tasdîka vekilleri olduğu kethüdâ Ömer Ağa ibn-

i Osman ve Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i el-Hâc Ali şahâdetleriyle sâbit olan 

Hamparsum veled-i mesfûr Murik zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

medîne-i mezbûrede Çömlekçiler nâm mahalde ekmekçi fırını karşısında kasap dükkânı 

ittisâlinde kâin maden kaleminde Mehmed Beşe ismine mukayyed şehriye altmış altı para 

kirâ-yı kadîmelü iki kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûd ve beyne'l-esnâf 

[29b] gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘i dühânî Mustafa Beşe ibn-i 

İsmail'in ve nısf-ı şâyi‘-i âharı Hanife Hatun ibnet-i Abdullah'ın yedlerinde iştirâken ve 

şâyi‘an emvâlleri iken mezbûr Mustafa Beşe bundan akdem nısf-ı gedik-i mezkûru semen-i 

ma‘lûm ve makbûza bana bey‘ ve temlîk ve teslim ve mezbûre Hanife Hatun bundan 

akdem fevt olup zahirde zevci Molla Hasan bin Veliyyüddin nâm kimesneden gayri vâris-i 

ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamakla terekesinin nısfı zevci merkûma mevrûs ve nısf-ı âharı 

cânib-i beytü'l-mala aid ve râci‘ oldukdan sonra Medine-i Münevvere'de bilâ-vâris-i ma‘rûf 

fevt olanların terekelerini bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn hazret-i cihân-dârî kabza 

memur olan medîne-i mezbûre Beytü'l-mal Emini es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa ibn-i es-

Seyyid Ahmed bi'l-emâne ve zevcim merkûm Molla Hasan dahi bi'l-verâse nısf-ı gedik-i 

mezkûru semen-i ma‘lûm ve makbûza bâ-hüccet bana bey‘ ve temlîk ve teslim ben dahi 

vech-i meşrûh üzere iştirâ ve kabz edip ol vechile mecmû‘-ı akd-i âti'z-zikrin südûruna 

değin şirâ’en [ve] müstakıllen yedimde malım olmakla hâlâ ben gedik ta‘bîr olunan âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûmeyi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile asıl ve müvekkil-i mersûmun Hamparsum ve 
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Artin ve Avanis zimmîlere ale'l-iştirâki's-seviyye bin yirmi beş guruşa bey‘ ve temlik ve 

teslim eylediğimde onlar dahi iştirâken iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin yirmi beş guruşun sekiz yüz beş 

guruşunu benim asıl ve müvekkil-i mesfûrûna mallarından ve yedlerinden iştirâ ve kabz 

eylediğim ma‘lûmü'l-vezn ve'l-fiyât dühan semeninden zimmetimde deynim olan ol mikdar 

guruşa bi't-terâzi ba‘de't-takas ve'l-mukâs ve'l-kabul bâkisi olan iki yüz yirmi guruşu dahi 

işbu meclis-i mak‘ûd-ı mezkûrda asıl ve vekil-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi 

yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz ve ol vechile ben semen-i mezkûru 

mesfûrûndan onlar dahi deyn-i mezkûru benden her birimiz istîfâ etmemizle meblağ-ı 

mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr husûsuna müte‘allika âmme-i 

de‘âvîden tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i amm-ı sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle 

ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını asâleten ve 

vekâleten kabul eyledik fîmâ ba‘d dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik âlât-ı 

lâzımesi asıl ve müvekkil-i mesfûrun Hamparsum ve Artin ve Avanis zimmîlerin alâ-

iştirâki's-seviyye mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olup benim kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamıştır dedikde mukırr-ı mezbûr es Hafız Mehmed Emin Efendi'yi bi'l-cümle kelimât-ı 

meşrûhalarında asıl ve vekil-i mesfûr Hamparsum zimmî bi'l-muvâcehe tahkîk ve bi'l-

müşâfehe tasdîk etmeğin vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve 

me‘a meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-

veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu].  

Fi 13 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ Ömer Ağa 
ibn-i Osman 

Şehreminli Mustafa 
Efendi ibn-i Ali 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah 
Çelebi ibn-i el-Hâc Ali 

Bağlı-zâde Ahmed 
Efendi  

Başhacı Mustafa Ağa 
ibn-i el-Hâc Osman 

Çukadar el-Hâc 
Mehmed Ağa 

Uzun İbrahim 
Ağa  

 Salih 
Çelebi 

Osman 
Ağa 

Ve 
gayruhum 

Vakıf menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Kırkdört Kapısı kurbünde Kemalpaşa Mahallesi'nde sâkin 

çörekci esnâfından ve serdengeçti agavâtından Salih Ağa ibn-i Salih bin İsmail nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i lâzımü't-tevkîrde gâllesi akâra tebdîli meşrûta olup 

mahmiye-i mezbûrede Acemoğlanı Meydanı civârında Balaban Ağa Câmi‘-i şerîfi 

Vakfı'nın mütevellisi ve mahalle-i mezbûre imamı bâ‘isü hâze'l-küttâb el-Hâc Hafız 
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Mehmed Efendi ibn-i Osman mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-

zikrin südûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye şirâ ve müstakıllen yedimde mülk ve hakkım 

olup zikrolunan Kemalpaşa Mahallesi'nde Selimpaşa Konağı Caddesi'nde vâki‘ bir tarafdan 

Darbhane-i Amire Kâtibi merhum Süleyman Efendi konağı ve bir tarafdan Mehmed Şerif 

Bey'in menzili ve bir tarafdan tarîk-i hass ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd tûlen 

yirmi beş zirâ‘ yedi parmak ve arzen tarîk-i âmm tarafı sekiz zirâ‘ altı parmak ve mehâzîn 

olan ve etrâfı dokuz zirâ‘ tansîfen sekiz zirâ‘ on beş parmak olup bi-hesâb-ı terbî‘î iki yüz 

on sekiz zirâ‘ üç parmak [30a] olduğu hâssa mimarları hulefâlarının mesâhalarıyla zâhir 

olan arsa üzerinde mebnî dahiliyede ulyâda iki bâb oda ve bir sağîr sandık odası ve bir sofa 

ve âbdesthâne ve memşâ ve vustâda bir kiler ve süflâda bir matbah ve kömürlük ve mahtab 

ve gasilhâne ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bahçe ve bi’r-i mâ ve havlu ve orta 

kapı ve hariciyede fevkânî bir bâb oda ve âbdesthâne ve memşâ ve tahtânî bir miktar havlu 

ve sokak kapısını müştemil etrâf-ı erba‘ası taş duvar ile muhât bir bâb mülk menzilimi 

cemî‘-i tevâbi‘ ve levâhiki ve kâffe-i hukûk ve murâfıkı ve tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mütevellî-i mezbûr el-Hâc Hafız Mehmed Emin Efendi'ye vakf-

ı merkûm için iki bin beş yüz guruşa bey‘ ve fâriğan ani'ş-şevâgıl teslim eylediğimde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûrun yedi yüz guruşunu yedinde olan gale vakf-ı merkûmun olmak üzere bana def‘ ve 

teslim ben dahi ahz u kabz ve mâ‘adâ bin sekiz yüz guruşu zikr-i âtî mu‘accele için taraf-ı 

vakıfda ibkâ eyledim ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûr cemî‘-i müştemilâtıyla vakf-ı 

merkûma müstagıllatından olup benim kat‘â alâkam kalmamakla mütevellî-i mezbûr 

menzil-i mahdûd-ı mezkûru sâlifü'l-beyân taraf-ı vakıfda ibkâ eylediğim bin sekiz yüz 

guruş mu‘accele ve be-her yevm birer buçuk akçe mü’eccele ile bi't-tevliyye bana îcâr ve 

teslim ben dahi istîcâr ve kabul edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına ve mahalle-i 

merkûmenin adem-i istîfâsına müte‘allika âmme-i da‘vâdan taraf-ı vakf ve mütevellî-i 

mezbûrun zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

mezbûr Salih Ağa mütevellî-i merkûm ile Meclis-i Şer‘de kemâ-hüve'l-mastûr fi'l-kütübi'l-

fıkhiyye murâfa‘ât ve her biri fasl ve hasm-ı tâlibân olduklarında hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendimiz hazretleri dahi alâ-kavli men yerâhu mine'l-

e’immeti'l-eşrâf menzil-i mahdûd-ı mezkûrun vakfına hasr birle mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fi 15 S. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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İbrahim Odabaşı el-
Muhzır 

Tiryaki İbrahim 
Çelebi, el-Muhzır 

Arapkirli İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

Ahmed Çelebi, el-
Muhzır 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

Ömer Çelebi, el-Muhzır Halil Çelebi, el-Muhzır 

Câmeşûycu gediği rehni 

Mahmiye-i İstanbul'da Şeyh Ebu'l-vefâ kurbünde Sarı Bâyezid Mahallesi'nde sâkin 

câmeşuycu esnâfından İsmail Usta bin Mehmed nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde yine esnâf-ı merkûmeden bâ‘isü'l-vesîka Tahtakaleli Mustafa Usta ibn-i Mustafa 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mustafa Usta malından 

beş bin guruş edâne ve teslim ben dahi istidâne ve kabz ve semeni târih-i vesîkadan üç sene 

tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine mezbûr Mustafa Usta'nın malından ve yedinden 

be-safka-i vâhide iştirâ ve kabz eylediğim iki aded cilalı saat semeninden dahi dört yüz elli 

guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin dört yüz elli guruş zimmetimde deynim 

mukâbelesinde zikr olunan Şeyh Ebu'l-Vefâ kurbünde ekmekçi fırını karşısında kâin 

Başmuhasebe'de Usta Osman ismine mukayyed ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb câmeşûycu 

dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-hıref gedik ta‘bîr olunur tedâvül-i eyâdî ile yedimde 

müstakıllen malım olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi mezbûr Mustafa Usta yedine rehin vaz‘ 

ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra mezbûr Mustafa Usta yine âlât-ı lâzıme-i mezkûreyi bana iade ve teslim 

ben dahi isti‘âre ve kabz etmemle ol vechile âlât-ı lâzıme-i mezkûre rehin olmak üzere 

yedimde âriyettir dedikde mezbûr Mustafa dahi mukırr-ı mezbûru cemî‘-i kelimâtında 

tasdîk ve tahkîk etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu].  

Fi 21 Safer Sene 1232  

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ Halil Ağa ibn-i Ahmed Yiğitbaşı Ahmed Usta ibn-i Ahmed 

Mütevelli Hasan Alemdar Galatalı Mustafa Usta Eyyûbî Salih Usta 

 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Gureba Hüseyin Ağa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘i ile mu‘arrafe olan Şerife Habibe bint-i Ali nâm hatun vâlidesi 
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kezâlik zâtı mu‘arrafe Şerife Ayşe ibnet-i es-Seyyid Mehmed Said nâm hatun hazır olduğu 

hâlde Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka maden kalemi 

kitâbetinden es-Seyyid Mehmed Emin Efendi mahzarında mezbûrun babası Hüseyin Ağa 

ibn-i Mustafa ile vâlidesi kezâlik zâtı mu‘arrafe Şerife Habibe bint-i Mehmed Emin nâm 

hatun hazırân oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed 

Emin Efendi zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan iki yüz yirmi beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i 

iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak 

üzere zevcim mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile 

hal‘ olduğumda [30b] ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı 

zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince sair beynimizde cereyân eden 

cemî‘-i ahz u i‘tâ ve mu‘âmelât-ı şer‘ ve hukûk-ı ma‘lûme ve mechûleye müte‘allika-i 

mutlaka-i âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan zevcim mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin 

Efendi ile ebeveyni zevcât-ı hâzırât-ı mezbûrât Hüseyin Ağa ve Şerife Habibe Hatun'un 

zimmetlerini onlar dahi kezâlik hukûk-ı zevciyyete ve işbu târih-i kitâba gelince sair 

beynimizde cereyan eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvîden 

benimle vâlidem hâzır-ı mezbûrenin zimmetimizi her birimiz ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile 

ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 21 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mumcu Mustafa Beşe, el-Mübâşir Osman Çelebi, el-Muhzır 

Ahmed Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Muhâla‘a  

Mahmiye-i İstanbul'da Saraç İshak Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Hanife bint-i Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i 

muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka Mestci Kırımî İbrahim Ağa ibn-i Abdurrahman nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr İbrahim Ağa zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla malımdan bedel-i hal‘ olmak üzere kendüye 

teslim eylediğim yüz elli guruş ile zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan yirmi 

beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve 
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me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i 

şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul 

hukûk-ı zevciyyete ve sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ-’i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fi 12 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i İbrahim İbrahim Odabaşı el-Muhzır 

Ali Ağa ibn-i Mahmud Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc Mehmed el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Ücretten ibrâ ve yine nefsini îcâr  

Mahmiye-i İstanbul'da Zincirlikuyu kurbünde Atik Ali Paşa Mahallesi'nde vâki‘ 

müderrisîn-i kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan faziletlü Mehmed Raif Efendi'nin hanesinde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Emetullah bint-i Halil nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde efendi-i mûmâileyhin vâlidesi kezâlik zâtı mu‘arrafe bâ‘isü'l-vesîka 

Ümmügülsüm bint-i İbrahim nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben 

bundan mezbûre Ümmügülsüm Hatun ile şehriye altışar guruş ücret mukâvelesiyle sekiz ay 

oğlunun oğlu Mehmed Abdullah nâm sağîri ırzâ‘ ve ba‘dehû on dört ay dahi kendüye 

hizmet etmemle cem‘an yirmi iki ay müddette ecr-i müsemmamdan zimmetinde müctemi‘ 

olan yüz otuz iki guruşu mezbûre Ümmügülsüm Hatun yed ve zimmetinde bir akçe ve bir 

habbe ve bir nesne bâkî kalmamakla bi'l-cümle husûs-ı mezkûre ve hukûk-ı sâire-i 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan mezbûre Ümmügülsüm 

Hatun ile gâ’ibân-ı ani'l-meclis oğlu mûmâileyh Mehmed Raif Efendi'nin ve gelini Hayati 

Hatun'un zimmetlerini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile kabullerini hâvî ibrâ ve ıskât 

eylediğimden sonra ben nefsimi işbu târih-i kitâbdan be-her şehr yüzer para ücret 

tesmiyesiyle mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a îcâr ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer istîcâr ve kabul eyledi dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fi 17 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 



 166

İbrahim Odabaşı 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-
Muhzır 

Çeneci destgâhı 

Âsitâne-i Aliyye ve Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve dülbend ve çene ve hâssa ve 

emsalini nesc ve imâl eden esnâfın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları destgâhlarından 

bir aded destgâha bâ-hüccet-i şer‘iyye mâlik olan Agop veled-i Ağyazar nâm zimmî 

Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden işbu hâmilü'r-rakîm Bedel 

veled-i Ohannes nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-

zikrin südûruna değin yedimde müstakıllen mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur 

Başmuhasebe'de mukayyed meşrut nizamda dahil bir aded destgâhımı ber-vech-i âtî bey‘ 

murâd eylediğimde esnâfımızın ber-vech-i muharrer mutasarrıf oldukları destgâhların bey‘ 

ve şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr cihetleri İstanbul Mahkemesi'nden gayri 

mahkemede tahrîr ve mütekarrer ve bir aded destgâh yüz guruşdan ziyâde semen ile bey‘ ve 

şira olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ olduğu meşrût müstahsine-i dâ‘iyesinden olduğuna 

binaen esnâf-ı merkûme kethüdâsı ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle zikr olunan bir aded 

destgâhı tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden [31a] ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Bedel zimmîye yüz guruşa bey‘ ve temlik ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve 

teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip bey‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini kabulünü 

hâvî ibrâ ve ıskât eyledik ba‘de'l-yevm zikrolunan bir aded destgâh mersûm Bedel 

zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 20 Safer Sene 1232 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

El-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Kethudâ es-Seyyid Salih Ağa İbrahim Odabaşı el-Muhzır 

Nafaka takdiri 
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Mahmiye-i İstanbul'da Davud Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Zübeyde bint-i Ali Şemseddin nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Hüseyin bin Ebîbekir nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hüseyin mukaddemâ beni ve firâşından hâsıllar ve 

benden mütevellidler ve bi-hakkı'l-hizâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan es-Seyyid Mehmed 

Şemseddin ve es-Seyyid Ali nâm sağîreleri bilâ-nafaka terk ve diyâr-ı âhara azîmet edip 

lâkin es-Seyyid Mehmed Şemseddin onz yaşını mütecâviz olduğundan izn-i hâkimü'ş-şer‘le 

basmacılık sanatına üstâda verüp mâ‘adâ benim ve merkûm es-Seyyid Ali'nin malımız 

olmayup nafakaya muhtâclar olmamızla nafakamız için hâlâ Dâru's-Saltanat-ı Aliyye 

Kadısı Halil Efendi-zâde hafîdi saadetlü fazîletlü el-Hâc Mehmed Said Efendi hazretlerinin 

hatemiyle mahtûm bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î mantûkunca merkûm Hüseyin'in babası olup 

müttefik-i şer‘îmiz olan gâ’ib ani'l-meclis Silahdâr Kalemi İkinci Halîfesi mezbûr Ebubekir 

Efendi üzerine bi't-terâzî şehriye yirmişer guruş karz ve takdîr olunmuş idi el-hâletü hazihî 

merkûm Hüseyin Dâr-ı aliyye'ye gelip beni tatlîk etmekle sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve 

bahası için babası mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblâğ karz ve takdîr 

olunmak bi'l-hizâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleridahi sağîr-i mezbûru nafaka ve kisve 

bahası için babası mezbûr Hüseyin üzerine bi't-terâzi târih-i kitâbdan be-her yevm elli 

altışar akçe karz ve takdîr buyurup meblâğ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer 

babası mezbûr üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzinesi mezbûre Şerife Zübeyde Hatun'a izin 

vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 19 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

 

Muhala‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Karagümrük kurbünde Atik Ali Paşa Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı zeyl-i vesikada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Ayşe 

bint-i es-Seyyid Hüseyin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-

vesîka Soytarı Osman Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 



 168

kelâm edip mezbûr Osman Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz 

olmamakla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan yüz beş guruş mehr-i 

mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi 

kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Osman Ağa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile 

hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı 

zevciyyete ve sair müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât 

ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 21 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

İsmail Çelebi, el-
Muhzır 

Ücret ibrâsı 

Fi'l-asl vilâyet-i Rumeli'de Varna kasabası ahâlisinden mahmiye-i İstanbul hısn-ı 

ebvâbından Edirnekapısı dâhilinde el-Hâc Muhyiddin Mahallesi'nde vâki‘ hulefâ-yı 

mimariyeden Halîfe Mustafa Efendi ibn-i Ali'nin menzilinde sâkine tahmînen on beş 

yaşında olup ve cüssesinin bülûğa tahammülü olmakla ru’yet-i dem-i hayızla bülûğunu 

mukırr ve mu‘terife ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Emetullah ibnet-i Terzi 

Molla Ali nâm bikr-i bâliğa Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde mezbûr Mustafa Efendi'nin 

zevcesi bâ‘isetü'l-vesîka kezâlik zâtı mu‘arrefe Ümmügülsüm bint-i Mahmud nâm hatun 

mahzarında merkûm Mustafa Efendi ile kerîmesi kezâlik zâtı mu‘arrafe Zeyneb Hatun 

hazır oldukları hâde takrîr-i kelâm ve bast-ı ani'l-merâm edip ben bundan akdem hâl-i 

sabâvetimde mezbûre Ümmügülsüm Hatun'un yanına gelip talebiyle ücret kavilsiz işbu 

târihe gelince mu‘tâd üzere üç sene hizmet edip ol dahi ecr-i mislime mu‘âdil malından 

beni infâk ve iksâ ve esvâb ilbâs etmeğin müddet-i mezkûrede ziyâde ecr-i misil 

mutâlebesin ve bi'l-cümle hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan mezbûre 

Ümmügülsüm Hatun ile hazırân-ı mezbûrânı zevci Mustafa Efendi [31b] ve kerimesi 

Zeyneb Hatun'un zimmetlerini ibrâ-i âmm ile kabullerini hâvî ibrâ ve ıskât eylediğimden 

mâ‘adâ ben nefsimi târih vesikadan be-her şehr yedişer buçuk guruş ücret tesmiyesiyle 

mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a îcâr ve teslim ve ücret-i mezkûremi nafaka ve kisve ve 

levâzım-ı saireme harc ve sarfa mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a edâ eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul ve ücret-i mezkûremi emrim üzere nafaka ve kisve ve 
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levâzım-ı sâireme harc ve sarfa ta‘ahhüd eyledi dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a 

bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 19 Safer, Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Saraç-zâde Mustafa Efendi Mehmed Emin Efendi es-Seyyid Ali Necib Efendi 

es-Seyyid Ahmed Latif Efendi Selim Şakir Efendi Sâfî Mustafa Efendi 

Mukaddemâ bakkal hâlâ manav fekki 

İşbu hüccetin sahibi manav taifesinden es-Seyyid Ömer Beşe ibn-i es-Seyyid 

Mehmed nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine taife-i merkûmeden derûn-ı 

hüccette mezkûrü'l-ism işbu bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Osman Beşe ibn-i Hüseyin nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip derûn-ı hüccette tasrîh ve beyân 

olunduğu üzere mezbûr es-Seyyid Osman bin iki yüz yirmi yedi senesi şehr-i Rebîü’l-

evvelin altıncı günü malımdan ve yedimden istidâne ve kabz eylediği iki bin guruş ve 

semeni târih-i mezkûrdan üç sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine malımdan ve 

yedimden iştirâ ve kabz eylediği bir câr şal ve bir hilâlî aat semenlerinden dahi dokuz yüz 

guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden alacağım iki bin dokuz yüz guruş îcâb edecek olup 

lâkin merkûm es-Seyyid Osman Beşe meblağ-ı mezkûrun altı yüz guruşunu sene-i mezbûre 

Zi'l-ka‘desi gurresinde ve kırk guruşunu iki yüz yirmi sekiz senesi Muharremi gurresinde 

ve üç yüz seksen guruşunu sene-i mezbûre Cemâziye'l-evveli gurresinde ve bin guruşunu 

iki yüz yirmi dokuz senesi Rebî‘ü'l-evveli gurresinde dört yüz elli bir guruşunu iki yüz otuz 

senesi Cemâziye'l-evveli gurresinde cem‘an beş defada iki bin dört yüz yetmiş bir guruşunu 

bana edâ ve teslim birle mâ‘adâ yedimizde olan i‘lâm-ı şer‘î mantûkunca iktizâ eden yüz 

otuz iki guruş yirmi beş parayı dahi bu defa işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ve ol 

vechile min-haysü'l-mecmû‘ iki bin altı yüz üç buçuk guruş beş parayı kabz ve istîfâ 

etmemle ben dahi mukâbelesinde rehin olup mahmiye-i İstanbul'da Saray-ı Atîk'in Mercan 

Sûku cânibinde olan kapısı karşısında köşe başında kâ’in Musa Ağa dükkânı demekle 

ma‘rûf Başmuhâsebe'de mukayyed mukaddemâ bakkal ve hâlâ manav bir bâb dükkân 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmede mâlik 

olduğu nısf hisse-i şâyi‘ayı rehiniyetden fek ve tahlîs ve mezbûra teslim eylediğimde ol 

dahi ahz u kabz edip ba‘de'l-yevm meblağ-ı mezkûrdan merkûm es-Seyyid Osman Beşe 

zimmetinde bir akçe ve bir habbe hakkım ve alacağım kalmayup ve gedik-i mezkûrede dahi 
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kat‘â alâka ve medhalim yoktur ke'l-evvel mezbûrun mülk-i mahz ve hakk-ı sarfıdır 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 15 Zilka‘de Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Pazarbaşı vekili el-Hâc Kadri Efendi 
Bölükbaşı es-Seyyid 

Ahmed Çelebi 
İbrahim Odabaşı el-

Muhzır 
ve gayruhum 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Zikr-i âtî gedik âlâtının nısf-ı şâyi‘ine mâlik olup mahmiye-i İstanbul hısn-ı 

ebvâbından Eğrikapı dâhilinde Çakır Ağa Mahallesi'nde sâkinler iken bundan akdem fevt 

olan Dergâh-ı Âlî yeniçerileri mİyânelerinden otuz birinci bölük odası yoldaşlarından ve 

tütüncü esnafından kasap es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid Ahmed'in zâhirde zevce-

i menkûha-i metrûkesi ve gedik-i mezkûrun nısf-ı şâyi‘-i âharının mâlikesi Zeyneb bint-i 

İsmail nâm hatundan gayrı vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamakla terekesinin rub‘u zevcesi 

mezbûreye mevrûs ve sülüs-i irbâı cânib-i beytü'l-mala aid ve râci‘ oldukdan sonra zâtı es-

Seyyid Ebubekir Ağa ibn-i es-Seyyid İsmail ve es-Seyyid İbrahim Efendi ibn-i es-Seyyid 

Halil [32a] nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrafe olan zevce-i mezbûre Zeyneb Hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bu misillü oda-i mezkûre yoldaşlarından olup bilâ-vâris-i 

ma‘rûf fevt olanların terekelerini bâ-hatt-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûn kabza memur olan 

Yeniçeri Beytü'l-malı Emini olan Mehmed Ağa ibn-i Mustafa tarafından husûs-ı âtîde vekil 

olduğu mu‘arrefân-ı mezbûrân es-Seyyid Ebubekir Ağa ve es-Seyyid İbrahim Efendi 

şahâdetleriyle sabit olan Kapıkethüdâsı Mahmûd Ağa ibn-i Mustafa hazır oldukları hâlde 

bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Hüseyin Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed nâm kimesne ile zevcesi 

Hatice bint-i Ahmed nâm hatun taraflarından zikr-i âtî husûsu tasdîka vekil olduğu 

mezbûrenin zâtını mu‘arrifân-ı mezbûrân şahâdetleriyle sabit olan canbaz Hasan Ağa ibn-i 

Mahmûd nâm kimesne mahzarında her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip zikr olunan Eğrikapı dâhilinde Sultanhamamı kurbünde helvacı dükkânı 

karşısında vâki‘ maden kaleminde Asadur zimmî ismine mukayyed şehriye iki guruş kirâ-yı 

kadîmeli tahtında bodrumu hâvî üç kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde 

beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur iki pişkün ve altı billûr kâse ve doksan kutu ve iki hûni ve 

iki terazi me‘a derâhim ve sair âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘i zevcim müteveffâ-yı 

mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa'nın ve nısf-ı şâyi‘-i âharı benim yedimizde iştirâken ve 

şâyi‘an mülkümüz olup ba‘de vefâtihî rub‘u bana mevrûs ve sülüs-i irba‘ı cânib-i Beytü'l-
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mala aid oldukdan sonra gedik-i mezkûrun mecmû‘u Sûk-ı Sultânî'de ba‘de'l-müzâyede ve 

inkıtâ‘u'r-râğıbe bin dokuz yüz doksan dokuz guruşda müvekkilât-ı zevcât-ı mezbûrât 

üzerlerinde karar ve ziyade ile tâlib-i âharı zuhûr etmeyip ve meblağ-ı mezkûr gedik-i 

merkûmun el-yevm semen-i misli idüği bi'l-ihbâr zâhir ve mütehakkık olmakla hâlâ ben 

gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme muharrere-i mezkûrede sekiz sehm itibârıyla irsen ve 

şer‘an mâlike olduğum beş sehm hisse-i şâyi‘amı bi'l-asâle bin iki yüz kırk dokus guruş on 

beş paraya ve müvekkil-i emin-i merkûm Mehmed Ağa dahi bir itibâr-ı merkûm üç sehm 

hisse-i şâyi‘ayı bi'l-emâne yedi yüz kırk dokuz guruş yirmi beş paraya tarafeynden îcâb ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile zevcât-ı 

müvekkilât-ı mezbûrâta es-Seyyid Hüseyin Efendi ile Hatice Hatun'a vech-i meşrûh üzere 

ale'l-iştirâki's-sevî bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde onlar dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâken iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eylediklerinden sonra semeni olan 

cem‘an bin dokuz yüz doksan dokuz guruşu müvekkilân-ı müşteriyân-ı zevcân-ı mezbûrân 

benimle müvekkil-i emin merkûm Mehmed Ağa'ya def‘ ve teslim biz dahi yedlerinden bi-

kadri'l-hussise vech-i meşrûh üzere tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve nısfı olan dokuz yüz 

doksan dokuz buçuk guruşu müteveffâ-yı mezbûrun defter-i kassâmına idhâl olunmakla 

ba‘de'l-yevm gedit ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûre müvekkilât-ı zevcât-ı 

mezbûrât es-Seyyid Hüseyin Efendi ile Hatice Hatun'un ale'l-iştirâki's-sevî mülk-i 

müşterâları ve hakk-ı sarfları olup benim ve müvekkil-i emîn-i merkûmun kat‘â alâka ve 

medhalimiz kalmamıştır deyü mukırra-i mezbûre Zeyneb Hatun'un bi'l-cümle ikrâr ve 

i‘tirâfını hâzır-ı vekîl-i mezbûr Mahmûd Ağa ile vekîl-i merkûm Hasan Ağa'dan her biri 

tahkîk ve tasdîk etmeleriyle mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu  

Fi 23 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüdâ Ömer Ağa Şehreminli Mustafa Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi Bandırmalı es-Seyyid Mustafa Ağa ve gayruhum 

[32b] Tatlîk  

Mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân 

hazretleri Câmi-i Şerifi kurbünde Mimar Sinan Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Şerife Zeyneb ibnet-i es-Seyyid Ali nâm Hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka cerrah el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Ali nâm 



 172

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa zevc-i 

dâhilim olup târih-i kitâbdan yirmi yedi gün mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan altmış guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i 

muayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin 

olunan otuz guruş ki cem‘an doksan guruşu mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa târih-i mezkûrda 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı 

zevciyyete ve saire müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ vi ıskât 

ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 26 Safer Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ali Efendi ibn-i Ömer Osman Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Hasan Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Eşya reddi 

İşbu hüccetin sahibi mestci Kırımî İbrahim Ağa bin Abdurrahman nâm kimesne 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevce-i muhâla‘ası derûn-ı hüccette mezkûretü'l-ism zâtı 

mu‘arrefe işbu bâ‘isetü'l-vesîka Hanife bint-i Mustafa nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mezbûr Hanife Hatun ile mukaddemâ zevciyyet beynimizde kâ’ime iken 

olunca beraber geçinmek şartıyla eşya-i memlûkesinden altı minder ve on yasdık ve dokuz 

mak‘ad ve bir döşek ve altı yorgan me‘a çarşaf ve üç döşek çarşafı ve baş yasdığı ve iki yüz 

yasdığı ve bir orta keçesi ve bir şal ve bir şal-ı cübbe ve iki anteri ve bir müsta‘mel hamam 

takımı ve iki mir’ât ve bir sofra me‘a peşkir ve beş makreme ve daört havlu ve bir cilalı 

koyun saati ve iki hoşaf kâsesi ve on fincan me‘a tabak zarf ve beş tabak me‘a kâse ve beş 

bardak ve bir çekmece ve kırk arşın iplik ve on sahan ve beş sahan kapağı ve bir kazgan ve 

on bir tencere me‘a kapak ve iki sini ve iki abdest leğeni ve bir ibrik ve iki el leğeni ve üç 

kadayıf tepsisi ve bir güğüm ve bir nühâs mangalı beş yüz guruşa bey‘ ve yine malından bir 

çift altun bilezik ve iki elmas çiçek ve dört fındık bir yerde ve bir kebîr altun ve bir atîkî 

altun ve bir elmas yüzük ve biryakut yüzük ve etrâfı elmaslı bir çift zümrüd küpeyi dahi 

bana hibe ve teslim ben dahi iştirâ etmiş idim lâkin ben mezbûreye semen namına nesne 

vermediğimden mâ‘adâ şart-ı mezkûr ile olan bey‘in fesâdına binaen bey‘ ve hibe-i 

mezkûremi mezbûre Hanife Hatun ile bi't-terâzî fesh ve ikale birle eşyâ-i muharrere-i 
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mezkûreyi bâ-ayanihâ kendüye red ve teslim ol dahi ahz u kabz etmekle ba‘de'l-yevm eşyâ-

i muharrere-i mezkûrede benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayup ke'l-evvel mezbûrenin 

mülk-i mahzı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fi 2 Safer Sene 1232 

• Asl-ı hüccet Bâb Mahkemesi'nden târihi: Fi 20 Zilhicce sene 1230. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Es-Seyyid Mehmed Ağa bin es-Seyyid el-
Hâc İbrahim 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Mustafa Ağa bin el-Hâc Mehmed 

Ömer Çelebi, el-Muhzır Ali Ağa bin Mehmed Ve gayruhum 

Îcâre-i sağîre 

Vilâyet-i Anadolu'da Viranşehir sancağında Ulak kazasına tabi‘ Koltuk karyesi 

ahâlisinden olup medîne-i Üsküdar'a tâbi Çengelkaryesi'nde sâkine zikr-i âtî sağîrenin 

babası ve velîsi Murad Sipahioğlu Mehmed Beşe ibn-i Osman nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde bâ‘isü'l-vesîka Şerife Fatma bint-i es-Seyyid Osman nâm hatunun zevci 

tarafından zikr-i âtî husûsu tasdîka vekil-i müsbit-i şer‘îsi börekçi el-Hâc Mehmed Emin 

Usta ibn-i Mustafa nâm kimesne mahzarında bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-

merâm edip sulbiye kızım işbu hazıratü bi'l-meclis tahmînen beş yaşında Fatma nâm 

sağîreyi müvekkile-i mezbûre Şerîfe Fatma Hatun'a menzilinde mu‘tâd üzere kendüye 

hizmet etmek için işbu târih-i kitâbdan be-her yevm yirmişer akçe ücret tesmiyesiyle 

müvekkile-i mezbûreye bi'l-velâye îcâr ve teslim ve ücret-i mezkûresini kızım sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa emr eylediğimde 

ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul ve ücret-i mezkûresini emrim üzere kızım 

sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ta‘ahhüd 

eyledi dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 23 Safer sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı el-Muhzır 
Şişman İsmail el-

Muhzır 
Osman Çelebi, el-

Muhzır 
Molla Emin, el-

Muhzır 
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Salih Odabaşı el-Muhzır Ali Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

[33a] Zamm-ı nafaka 

İşbu hüccetin sahibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Adeviye bint-i el-Hâc 

Halil nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı ve derûn-ı hüccette mezkûrü'l-

ism çukadar İbrahim Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani'l-merâm edip derûn-ı hüccet-i mezkûrede tafsîl ve beyân olunduğu üzere mezbûr ile 

mukaddemâ zevciyyet beynimizde kâ’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve benden 

mütevellide ve bi-hakkı'l-hizâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan tahmîmen beş yaşında 

sulbiye kızı Zekiye nâm sağîrenin malı olmamakla nafaka ve kisve bahası için babası 

mezbûr İbrahim Ağa üzerine kıbel-i şer‘den be-her şehr be-her şehr dörder guruş karz ve 

takdîr olunmuş idi lâkin meblağ-ı makrûz-ı mezkûr kadar-ı ma‘rûfdan ekall olup sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisvesine vâfî olmamakla meblaı makrûz-ı mezkûra kadr-i ma‘rûf 

meblağ zam ve takdîr olunmak bi'l-hizâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendimiz hazretleri dahi sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için meblağ-ı makrûz-ı mezkûr şehriye dörder guruş 

üzerine işbu târih-i vesîkadan bi't-terâzî be-her şehr ikişer guruş dahi zamla cem‘an şehriye 

altışar guruşa iblağa karz ve takdîr buyurup meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûru sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr İbrahim Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hazinesi 

mezbûre Adeviye Hatun izin vermeğin mâ-vaka‘a [bi't-taleb ketb olundu]  

• Asl-ı hüccet Galata Mahkemesi'nden. Târihi: fi 4 Ca. Sene 1228. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İsmail Çelebi, el-Muhzır Mahmûd Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân 

hazretleri Câmi-i Şerifi kurbünde Nişanci Mehmed Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

tüccardan es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa ibn-i es-Seyyid el-Hâc Halil ve es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid el-Hâc Abbas nâm kimesneler tarifleriyle mu‘arrafe olan 

bâ‘isetü'l-vesîka Fatma bint-i Abdullah nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i 

kelâm ifâde-’i merâm edip zevc-i dâhilim olan tüccardan es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-
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Seyyid Hasan nâm kimesne târih-i kitâbdan yirmi ay mukaddem beni bilâ-nafaka tatlîk ve 

lâ münfik-i şer‘î terk ve müddet-i seferi ba‘îd olan diyâr-ı âhara gidip harçlık dahi 

göndermeyip ol vechile nafakaya muhtâc olmamla zevcim gâ’ib-i mezbûr üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblâğ karz ve takdîr olunmak matlûbumrun dedikde hâli minvâl-i 

muharrer üzere olup zikr-i âti meblâğ vakt ve hâle göre tarafeynin hallerine nazaran kadr-i 

ma‘rûf olduğu mu‘arrefân-ı mezbûrân ve sair zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî 

Müslimînin alâ-tarîkı'ş-şahâde ihbârlarıyla mütehakkık olmağın ani't-tahlîfi'ş-şer‘î hâkim-i 

mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendimiz hazretleri dahi mezbûre Fatma 

Hatun'un nafakası için zevc-i gâ’ib-i mezbûr üzerine târih-i kitâbdan be-her yevm kırkar 

para karz ve takdîr buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru kendi nafaka ve sair levâzım-ı 

zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer zevc-i gâ’ib-i mezbûr 

üzerine rucû‘a mezbûre Fatma Hatun'a izin vermeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fi 5 Rebî‘u'l-evvel Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-
Seyyid el-Hâc Abbas 

Tüccardan es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa 
ibn-i es-Seyyid el-Hâc Halil 

ve gayruhum 

Berber dükkânı gediği rehni 

Mahmiye-i İstanbul'da Kırkdört Kapısı civârında Balaban Ağa Mahallesi'nde 

Çukurçeşme kurbünde Kazasker Hamamı Gülcü Zükağında sâkin berber esnâfından hattat 

Mehmed Resmî Usta ibn-i Süleyman nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Dergâh-ı 

âlî yeniçerileri miyanelerinden altmış bir cema‘at odası levâzımına mevkûfe nükûdun 

mütevellîsi bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Mehmed Emin Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin Ağa nükûd-

ı mevkûfe-i mezkûreden olarak bana beş yüz guruş edâne ve teslim ben dahi istidâne ve 

kabz ve semeni târih-i kitâbdan iki sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine vakf-ı 

mezbûr mal-ı mevhûbundan mütevellî-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin Ağa yedinden 

be-safka-i vâhide iştirâ ve kabz eylediğim bir cild Ali Efendi fetvâsı ve bir cild 

Behçetü'lfetevâ semeninden dahi yüz elli guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an altı 

yüz elli guruş zimmetimde vakf-ı mezbûra edâsı vâcib-i sahîhâ deynim olmakla ben 

deynim olan meblağ-ı mecmû‘u mezkûr altı yüz elli guruş mukâbelesinde mahmiye-i 

mezbûrede Koska kurbünde Kızıltaş Mahallesi'nde Kolluk karşısında Ferahşâh Sultan 

Türbesi ittisâlinde kâin Başmuhâsebe'de Yahya Usta ismine mukayyed üç kepenk bir bâb 
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berber dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedit ta‘bîr olunur müstakıllen yedimde 

malım olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi mütevellî-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin Ağa 

yedine rehin vaz‘ ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve tesellüm ve 

kabul eyledikden sonhra gedik-i mezkûru yine bana iâde ve teslîm ben dahi isti‘âde ve kabz 

edip ol vechile gedik-i mezkûr rehin olmak üzere yedimde âriyetdir dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 7 Rebî‘u'l-âhir Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmûd Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Kethüdâ İbrahim 
Efendi 

Şeyh Halil Efendi 

Duacı el-Hâc Abdi 
Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid 
Tahir Usta 

Çavuş Mustafa Usta Köşe ustası Mehmed Usta 

[33b] Anadolu Hisarı'nda menzil fekki 

Mahmiye-i İstanbul'da Hocapaşa kurbünde Karakî Hüseyin Çelebi Mahallesi'nde ve 

zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-

vesîka Emine bint-i Ömer nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı es-

Seyyid Derviş İbrahim Ağa ibn-i es-Seyyid Hafız Ahmed Çavuş nâm kimesne mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Derviş İbrahim Ağa ile 

zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firaşından hâsıl hamlim .. vaz‘-ı haml ile 

iddetim münkazına değin nafakam için mezbûr es-Seyyid Derviş İbrahim Ağa üzerine 

kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

mezbûr Emine Hatun'un vaz‘-ı haml ile iddeti inkızâsına değin nafakası için mb es-Seyyid 

Derviş İbrahim Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm otuz ikişer akçe karz ve 

takdîr buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru kendi nafaka ve sair havâ’ic-i zarûriyyesine ve 

lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mezbûr es-Seyyid Derviş İbrahim Ağa üzerine rucû‘a 

mezbûr Emine Hatun'a izin vermeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fi 13 Rebî‘u'l-evvel Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İsmail Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el- Muhzır 
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Mahmûd Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Anadoluhisarı'nda menzil fekki 

İşbu hüccetin sâhibesi zâtı mu‘arrafe Habîbe bint-i Abdullah nâm Hatun tarafından 

husûs-ı âtîde ikrâr vi i‘tâ-i hüccete vekil olduğu zâtını ârifân Mehmed Efendi ibn-i 

Veliyyüddin ve Nalçacı Mustafa Beşe ibn-i Mustafa nâm kimesnele şahâdetleriyle sabit 

olan Hasan Usta ibn-i Abbas nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde derûn-ı hüccette 

mezkûretü'l-ism kezâlik zâtı mu‘arrafe bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Ayşe bint-i Süleyman nâm 

Hatun mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilem mezbûre 

Habibe Hatun derûn-ı hüccet-i mezkûrede tasrîh ve beyân olunduğu üzere mezbûre Şerife 

Ayşe Hatun sene-i sâbıka Cemâziye'l-âhirinin yirmi yedinci günü yedimden ve malımdan 

istidâne ve kabz eylediği beş yüz guruş mukâbelesinde medîne-i Üsküdar'a tâbi 

Anadoluhisarı karyesi mahallâtından Muhtar Sinan Mahallesi'nde vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd 

ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde mâlike olduğu nısf hisse-i şâyi‘a-i müştereki zevci 

gâ’ib ani'l-meclis diğer Hasan Beşe nâm kimesnenin izniyle bana bey‘ ve teslim ben dahi 

iştirâ ve tesellüm etmiş idim lâkin bey‘-i mezkûr hakikatte meblağ-ı mezkûru her ne zaman 

bana edâ eder ise geri red olunmak şartıyla bu defa mezbûre Şerife Ayşe Hatun meblağ-ı 

mezkûr beş yüz guruşu bana edâ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ahz u kabz ve 

menzil-i mezkûru geri red ve teslim etmemle ba‘de'l-yevm meblağ-ı mezkûrdan mezbûre 

Şerifeay. Hatun yed ve zimmetinde bir akçi ve bir habbe hakkım ve menzil-i mezkûrda dahi 

kat‘â alâka ve medhalim kalmayup ke'l-evvel nısfı mezbûre Şerifeay. Hatun'un ve nısf-ı 

âharı zevc-i gâ’ib-i merkûm Hasan Beşe'nin mülk-i mahz ve hakk-ı sarîhleri olmuşdur dedi 

dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fi 5 Rebî‘u'l-âhir Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Efendi 
ibn-i Veliyyüddin 

Nalçacı Mustafa Beşe 
ibn-i Mustafa 

Mahmûd Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

ve gayruhum 

Husûs ile eşya mübâya‘ası 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtib mevlânâ İbrahim Ârif Efendi Mahmiye-i İstanbul'da 

Aksaray kurbünde Alem Bey Mahallesi'nde Nahıllı Sokağı'nda vâki‘ Samatya İskelesi 
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Hamallar Kethüdası Halil Ağa ibn-i Hüseyin nâm kimesnenin menziline varıp zeyl-i 

vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde menzil-i 

mezkûrda sâkine olup zâtı müslimûn-i merkûmun tarîfleriyle mu‘arrafe olan Şerife Fatma 

Hatun ibnet-i Osman ibn-i İbrahim meclis-i mak‘ûd-ı mezkûrda hâlâ zevci işbu bâ‘isü'l-

vesîka merkûm Halil Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zevcim mezbûr 

Halil Ağa ile me‘an sâkine olduğum işbu derûnunda akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî olunan menzil 

derûnunda mevcûde mâlike olduğum eşyamdan .. memlû sekiz çetme ve beş Kıbrıskârî 

cem‘an on üç yasdık ve altı minder ve dördü çift ve ikisi İzladi cem‘an altı mak‘ad ve üç 

ihrâm ve biri Selanik ve biri kar cem‘an iki orta keçesi ve sekiz Kıbrıskârî yorgan me‘a 

çarşaf ve biri beledî ve ikişer çift cem‘an üç döşek ve beş [34a] döşek çarşafı ve penbe 

memlû iki döşek şiltesi ve yedi çift baş yastığı ve bir gocuk nafe kürk ve bir yeşil sezi ve 

biri mâ’î iki hırka ve çâtârî muhabbethane ve işleme cem‘an beş anteri ve biri yeşil ve biri 

bârûdî iki çuka ferâce ve bir leylâkî şalî ferâce ve ikişer sepet ve biri tahta cem‘an üç sandık 

ve on üç sahan ve beş sahan kapağı ve bir tencere me‘a kapak ve bir kazgan ve iki tava ve 

bir nühâs mangal ve bir leğen me‘a ibrik ve bir abdest leğeni me‘a ibrik ve dört kadayıf 

tepsisi ve biri sağîr ve biri kebîr iki sini ve iki güğüm ve bir musluklu güğüm ve on altı 

fincan me‘a tombak zarf ve altı kahve ibriğimi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile zevcim mezbûr 

Halil Ağa'ya bin guruşa bey‘ ve temlik ve zevcim mezbûrun zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûdun-aleyh mehr-i mü’eccel-i hakkım olan kırk guruşun on guruşunu zimmetinde ibkā 

mâ‘adâ otuz guruşunu ve malımdan ifrâz eylediğim boyun altunu ta‘bîr olunur beheri sekiz 

guruştan cem‘an beş yüz altmış altı guruşa mu‘âdil yetmiş iki aded İstanbul zer mahbûbu 

altun ve yedi guruşa muâdil bir Mısır zer mahbûbu altunu dört guruşa mu‘âdil bir İstanbul 

zer-mahbûbu altun ile beyaz akçe olarak bin guruş ki min haysü'l-mecmû‘ nakit bin beş yüz 

seksen yedi guruş ile bir Mushaf-ı şerîf ve elmas başlı bir çift altun bilezik ve etrâfı elmeslı 

bir çift zümrüd küpe ve iki başlı bir çift altun kuşak me‘a sırmalı kolan ve biri zümrüd ve 

biri pirûze ve biri kırmızı taş cem‘an üç altun yüzük ve bir sîm koyun saati ve bir kılabdanlı 

çiçekliye kaplı yakalı sincap kürkü dahi hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile zevcim mezbûr Halil 

Ağa'ya hibe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve meclis-i 

hibede ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semen-i mezkûr 

bin guruş mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan zevcim mezbûr Halil Ağa'nın zimmetini 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûre ve evânî-i 

nühâsiye-i merkûme zevcim mezbûr Halil Ağa'nın emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve 

mehr-i mü’eccel-i mezkûrun otuz guruşu ve nakd-i merkûm bin beş yüz seksen yedi guruş 
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ile sâlifü'l-beyân Mushaf-ı şerîf ve bilezik ve küpe ve kuşak ve yüzük ve saat ve kürk dahi 

mal-ı mevhûbu olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-

şer‘î vâki-‘i hâli mevlânâ-yı mûmâileyh mahallinde ketb vetahrîr ve me‘a meb‘ûs ümenâ-yı 

şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fi 3 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Vâlid-i mâcid-i hazret-i şehriyârî cennet-
mekân Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin 
beşinci kadın hazretlerinin kethüdâsı Osman 

Ağa ibn-i Abdülmennan 

Rumeli kudâtı 
eşrâfından Ser-levha-i 
esbak Hüseyin Efendi 

ibn-i el-Hâc İsmail 

Haremeyn Müftüsü 
ketebelerinden ve Anadolu 
kudâtından Mehmed Efendi 

ibn-i Hüseyin 

Mahalle-i mezbûre İmamı 
İbrahim Efendi ibn-i Osman 

Bostanî Hüseyin 
Ağa ibn-i Hasan 

es-Seyyid Mehmed Salih 
Ağa ibn-i Mehmed 

Ebubekir Efendi ibn-i 
el-Hâc Mehmed 

Davudpaşa İskelesi Kethudâ vekili Mehmed 
Sadık Ağa ibn-i Hüseyin 

Ağabahçesi ustalığından muhreç 
Ahmed Ağa ibn-i Mehmed 

ve gayruhum 

Vekâlet 

Mahmiye-i İstanbul'da Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân 

hazretleri Câmi-i Şerifi kurbünde Nişancı Mehmed Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı Şâm-ı 

Şerîf tüccarından es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa ibn-i es-Seyyid el-Hâc Halil ve es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid el-Hâc Abbas nâm kimesneler ma‘rifetleriyle mu‘arrafe olan 

Fatma bint-i Abdullah nâm Hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine tüccar-ı merkûmeden 

bâ‘isü'l-vesîka Hicâzî el-Hâc Abdürrezzak Ağa ibn-i el-Hâc Abdurrahman nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm edip zevc-i dâhilim tüccar-ı mezbûreden es-Seyyid Mustafa Ağa 

ibn-i es-Seyyid Hasan nâm kimesne işbu târihden yirmi dört ay mukaddem beni bilâ-nafaka 

ve lâ münfik-i şer‘î terk ve müddet-i sefer-i ba‘îd olan Şâm-ı Şerîf'e gitmekle eğer beni 

tatlîk eder ise zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan iki yüz on beş guruş mehr-i 

mü’eccelim ile nafaka-i iddetimi yahud bâ-hüccet-i şer‘iyye kadr-i ma‘rûf karz ve takdîr 

olunan be-her şehr otuzar guruşdan istidâne ile nafaka ve kisve ve havâ’ic-i münkaziyyeme 

sarf edeceğim meblâğın be-her mâh bana irsâli husûsunda mahallinde terâfu‘-ı şer‘ birle 

lâzım gelen meblâğı zevcim mezbûrdan taleb ve da‘vâ ve ahz u kabza ve makbûzunu bana 

irsâl ve îsâle ve lede'l-iktizâ hal‘ ve sulh-ı ibrâya ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf olduğu 

umûrun küllîsine tarafımdan merkûm el-Hâc Abdürrezzak Ağa'yı vekil ve naib-i menâb 
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nasb ve tayin eyledim [34b] dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul ve her birimiz 

kemâ-yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fi 5 Rebî‘u'l-âhir Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kör Mustafa Çukadar el-Hâc Abdurrahman es-Seyyid Mehmed ibn-i Abbas 

Ahz u kabz 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ Mercan kurbünde Zincirli Han sarraflarından Sakızlı 

Istırâti Petro Koktiyos veled-i İstırati nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde 

sâhib-i hâzihi'r-rakîm hâlâ Boğdan Voyvodası sadakatlü İskerlet Bey veled-i Aleksandri 

Kalimaki Bey'in Âsitâne-i Aliyye'de umûrunu ru’yete kapu çukadarı ve tarafından ber-

vech-i âtî tasdîka vekîli Yanko Secarnik veled-i Yorgaki zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edip ben bundan akdem gâ’ib ani'l-meclis-i inân şerîkim Praşkova zimmî 

ile mal-ı müşterekimizden Voyvada-i mûmâileyhe kırk beş bin beş yüz guruş ikrâz ve 

teslîm ol dahi ikrâz ve tesellüm ve on bin guruşu nâtık bin iki yüz yirmi iki senesi 

Mayısının on üçüncü târihiyle müverrah bir kıt‘a benim ismime ve otuz beş bin beş yüz 

guruşu nâtık sene-i mezbûre Şubatının yedinci günü târihiyle müverrah bir kıt‘a dahi 

şerîkim gâ’ib-i mesfûr ismine olarak iki kıt‘a temessük verdikden sonra ben şerîkim gâ’ib-i 

mesfûr ile fesh-i akd-i şirket ve re's-i malımız müsâvî olduğuna binaen meblâğ-ı mecmû‘-ı 

mezkûr kırk beş bin beş yüz guruşun nısfı olan yirmi iki bin yedi yüz elli guruşunu ben ve 

diğer nısfı olan ol mikdâr guruşunu şerîkim mesfûr kabz etmek üzere hissemizde her 

birimiz âhara kabulü hâvî havâle etmemizle ol vechile benim Voyvada-i mûmâileyh 

zimmetinde yirmi iki bin yedi yüz elli guruş alacağım olup lâkin ber-vech-i meşrûh benim 

ismime muharrer temessükde münderiç meblâğ-ı mezkûr on bin guruş için târih-i 

temessükden bin iki yüz otuz bir senesi Şubatının on beşinci gününe gelince üç bin yüz elli 

iki günde kâ’ide-i sarrâfân üzere be-her kesesi beşer guruşdan nemâsı olan on bin beş yüz 

altı guruş yirmi yedi para ve şerîkim gâ’ib-i mersûm ismine muharrer temessükde münderic 

meblâğ-ı merkûm otuz beş bin beş yüz guruşdan benim üzerime havâle olunan on iki bin 

yedi yüz elli guruş için temessük-i mezkûr târihinden sene-i sâbıka Şubatının on beşinci 

gününe gelince be-her kesesi ikişer buçuk guruşdan nemâsı olan beş bin sekiz yüz on beş 

guruş ki cem‘an nemâ olarak dahi on altı bin üç yüz yirmi bir guruş yirmi yedi para ki min 

haysü'l-mecmû‘ asıl ve nemâ otuz dokuz bin yetmiş bir guruş yirmi yedi paraya mahsûben 

müvekkil-i Voyvada-i mûmâileyhin bana irsâl eylediği bir defa iki bin guruş ve üç defada 
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dahi ikişer bin beşer yüz guruşdan yedi bin beş yüz guruş ki cem‘an dokuz bin beş yüz 

guruş ile üzerimde terâküm eden nemâları olarak bin altı guruş on para ki min-haysü'l-

mecmû‘ asıl ve nemâ on bin beş yüz altı guruş on para ihrâc olundukda bâkî kalan yirmi 

sekiz bin beş yüz altmış beş guruş on yedi para ve müddet-i mezkûrede ahz u i‘tâmız için 

ziyâde nemâ mutâlebe eylediğime mebnî Voyvada-i mûmâileyh malından rızâsıyla 

mukaddemâ bana vermeye müteahhid olduğu bin dört yüz otuz dört guruş yirmi üç para ki 

min haysü'l-mecmû‘ otuz bin guruşu bu defa Kapı çukadârı mersûm Yanko Secarnik 

zimmîye irsâl ol dahi bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tmamen ve kâmilen ahz u kabz 

edip bi'l-cümle husûs-ı mezkûra ve işbu târihe gelince sair beynimizde cereyân eden cemî‘i 

ahz u i‘tâ ve muâmelât-ı şettâ ve hukûk-i ma‘lûme ve mechûleye müte‘allika âmme-i de‘âvî 

ve kâffe-i mütâlebâtdan mûmâileyh İskerlet Bey'in zimmetini yed ve zimmet ve kabülünde 

bir akçe ve bir habbe ve bir nesne hakkım ve alacağım kalmamak manasına ibrâ-i âmm-ı 

sahîh-i şer‘î ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim dedikde mukırr-ı mersûm Istırati 

Petrokokinyos zimmî [35a] bi'l-cümle kelîmât-ı meşrûhasında mersûm Pankosçarlink 

zimmî tasdîk ve tahkîk etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Fi 17 Rebî‘u'l-evvel Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Dîvân-ı âlî çavuşlarından 
Kılavuz Süleyman Ağa 

el-Hâc Hafız Ahmed Ağa Ebubekir Ağa Kahveci Ali Ağa 

İbrahim Odaaşı, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi ibn-i 
Ahmed, el-Muhzır 

Mahmûd Çelebi ibn-i 
Mahmûd, el-Muhzır 

Kaminar İstati 
Sandalcı Yanko 

zimmî 
Sandalcı Yorgi 

zimmî 
Şöhret oğlu Agop 

zimmî 
Kapı oğlanı 

Nikola Kostandi 

Sağîrler ve hamlini vaz‘ edinceye değin kendi malından infâk etmek üzere 

muhâla‘a 

Mahrûse-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Kasımpaşa'da Kulaksız Ahmed Kaptan 

Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Nesîbe ibnet-i es-Seyyid 

Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i yorgancı kalfalarından 

bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Mehmed ibn-i es-Seyyid Yusuf nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed zevc-i dâhilim olup beynimizde 

hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan doksan 

guruş mehr-i mü’eccelim ile mezbûrun firâşından hâsıl hamlim olmakla vaz‘-ı haml ile 
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iddetim inkızâsına değin nafaka-i iddetim üzerine ve mezbûrun firâşından hâsıl ve benden 

mütevellid hâlâ bi-hakkı'l-hizâne hacr ve terbiyemde olan üç buçuk yaşında oğlum İbrahim 

Edhem nâm sağîri yedi yaşını tekmîl edinceye değin kendi malımdan infâk ve iksâ edip 

eğer kable tamami'l-müdde fevt olur ise nafaka-i bâkiye mutâlebesinden zimmetim beriye 

olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-

vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fi 14 Rebî‘u'l-evvel Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mumcu Hasan Beşe 
el-Mübâşir 

Mehmed Emin Çelebi, el-Muhzır 
Mahmûd Çelebi, el-

Muhzır 
ve gayruhum 

Husûsla vasiyyet 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtib mevlânâ İbrahim Ârif Efendi mahmiye-i İstanbul'da 

Aksaray kurbünde Alem Bey Mahallesi'nde Nahılcı Sokağı'nda vâki‘ Samatya İskelesi 

Hammâlân Kethüdâsı Halil Ağa ibn-i Hüseyin nâm kimesnenin menziline varıp zeyl-i 

vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde mezbûr 

Halil Ağa meclis-i mak‘ûd-ı mezkûrda zevcesi olup zikr-i âti vesâyâsını tenfîze vasiyy-i 

muhtare nasb ve tayin eylediği zâtı Müslimûn-ı merkūmûn tarifleriyle mu‘arrafe olan 

bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Fatma Hatun ibnet-i Osman mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip ben bi-emrillâhi Te‘âlâ vefât eylediğimde cemî‘i terekemi ve zimem-i nâsda 

olan hukûkumu zevcem mezbûre ahz u kabz edip sünnet-i seniyye üzere teçhîz ve tekfînim 

görüp zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh mehr-i mü’eccel hakkından yedimde 

ibkâ eylediği on guruş ile sair düyûn-ı müsbitem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ bâkî kalan 

terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i mezkûrdan yüz guruş ıskât-ı salât-ı fâ’item ve keffâret-i 

savm ve yemînim ve nüzürâtım için ba‘de'd-devr fukarâ’-i müslimîne tasadduk eyleye ve 

sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalur ise fazlasını zevcem mezbûre dilediği vücûh birr u 

hayra harc ve sarf eyleye ve sülüsân-ı terekemin semenini zevcem mezbûre kendi hisse-i 

irsiyyesi için ifrâz birle seb‘a-i esmânını sulbî oğlum işbu hâzır bi'l-meclis Yorgânî 

Veliyyüddin Beşe'ye teslim eyleye deyü vasiyet ve tenfîzine zevcem mezbûre Şerife Fatma 
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Hatun'u vasiyy-i muhtâre nasb ve tayin eylediğimde ol dahi vesâyet-i mezkûremi kabul ve 

merâsimini kemâ-yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledi dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

[35b] vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve me‘a meb‘ûs ümenâ-i 

şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihi inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb 

olundu  

Fi 3 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Vâlid-i mâcid-i hazret-i şehriyârî cennet-mekân Sultan 
Abdülhamid Han hazretlerinin beşinci kadın hazretlerinin 

kethüdâsı Osman Ağa ibn-i Abdülmennan 

Rumeli kudâtı eşrâfından Serlevha-i 
yesâr-ı esbak Hüseyin Efendi ibn-i el-

Hâc İsmail 

Haremeyn Müftüsü ketebelerinden ve 
Anadolu kudâtından Mehmed Efendi 

ibn-i Hüseyin 

Kalaycı Mustafa 
Ağa ibn-i Mehmed 

es-Seyyid Mehmed 
Salih Ağa ibn-i 
İbrahim 

Bostanî Hüseyin 
Ağa ibn-i Hasan 

Ebubekir Efendi ibn-i 
el-Hâc Mehmed 

Davudpaşa İskelesi 
Kethudâ vekili Mehmed 
Sadık Ağa ibn-i Hüseyin 

Ağa bahçesi ustalığından 
muhrecAhmed Ağa ibn-i 

Mehmed 

Mahalle-i mezbûre 
İmamı İbrahim Efendi 

ibn-i Osman 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnafından Ergiri veled-i Todori nâm zimmî 

Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden hâmilü'r-rakîm kendi 

nefsinden asıl ve şerîki Sardunyalı Aleksi veled-i Mihal zimmî tarafından zikr-i âti husûsu 

tasdîka vekîl-i şer‘îsi Sardunyalı Dimitri veled-i Yani zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Yeni odalar başında vâki‘ Dergâh-ı âli 

yeniçerileri miyânelerinden yirmi beşinci bölük yoldaşlarından Mahmûd Ağa kahvesi ile 

cameşûycu dükkânı beynlerinde kâin maden kaleminde mukayyed şehriye üç guruş kirâ-yı 

kadîmelü bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur 

akd-i âti'z-zikrin südûruna değin yedimde müstakıllen mülküm olan âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmemi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûmân Aleksi ve Dimitri zimmilere iki bin beş yüz 

guruşa ala iştirâki's-sevî bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı üzere teslîm eylediğimde onlar dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâken iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki bin beş yüz guruşu müşteriyân-ı 

mersûmân Aleksi ve Dimitri zimmîler bana def‘ ve teslim ben dahi yedlerinden tamâmen 

ve kâmilen ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i 
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da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik fîmâ ba‘d dükkân-ı 

mezkûr derûnunda mevcûd gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme mersûmân Aleksi ve Dimitri 

zimmîlerin ale'l-iştirâki's-sevî mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olup benim kat‘â alâka 

ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ Ömer Ağa Yiğitbaşı es-Seyyidab. Çelebi Şehreminli Mustafa Efendi ve gayruhum 

Çörekci gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Azablar kurbünde Hoca Halil Atar Mahallesi'nde sâkin 

Kapan-ı asel tüccarından Solak es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde simidci ve çörekci esnâfından işbu hâmilü'r-rakîm 

kendi nefsinden asıl ve sulbî oğlu Yuvan zimmî tarafından zikr-i âtî husûsu tasdîka. Vekîli 

Çiko veled-i Miloş nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i 

mezbûrede Şehzadebaşı'nda paçacı dükkânı ittisalinde vâki‘ bir bâb çörekci fırını 

derûnunda mevcûde Başmuhasebe'de mukayyed ve mu‘teber beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr 

olunur bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakıllen yedimde emvâlim olan ma‘lûmü'l-aded tava ve 

kazgan ve terâzü me‘a derâhim ve sair âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyiini mülkümde 

ibkâ ve mâ‘adâ nısf-ı şâyi‘-‘i aharını tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı [36a] 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile asıl ve müvekkil-i mersûmân 

Çiko ve Yuvan zimmîlere bin yetmiş guruşa alâ-iştirâki's-sevî bey‘ ve temlik ve vech-i 

lâyıkı üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz ve kabul eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin yetmiş guruşu 

müşteriyân-ı mersûmân bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz edip bey‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik ba‘de'l-yevm gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i 

mezkûrenin nısf-ı şâyi‘inde benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayup asil ve müvekkil-i 

mersûmân Çiko ve Yuvan zimmîlerin alâ-iştirâki's-sevî mülk-i müşterâları ve hakk-ı 

sarfları olmuşdur dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 20 Ra.Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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Kethudâ İbrahim Ağa Yiğitbaşı Ahmed Ağa Yazıcı el-Hâc Abdurrahman Efendi ibn-i Halil 

İskilip Han'ında Hacı Hüseyin Usta Saraçhanebaşı'nda Ömer Usta Kumkapılı Mehmed Ağa 

Muhâla‘a  

Mahmiye-i İstanbul'da Saraçhanebaşı'nda Saydhâne Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Lübabe bint-i 

es-Seyyid Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-

vesîka Kapıkethüdâsı Musa Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mezbûr Musa Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz 

olmamakla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan elli beş guruş mehr-i 

mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi 

kendü üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Musa Ağa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile 

hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı 

zevciyyete ve saire müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât 

ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 19 Ra. Sene 1232 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kapukethüdâsı İbrahim Ağa el-
Mübaşir 

Kapukethüdâsı el-Hâc Mehmed 
Emin Ağa 

Arabzâdeli Hafız Mustafa Ağa 

Nafaka takdiri 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Emin Sinan Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘le mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Cemile bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı merkebci Halid Ağa ibn-i Mustafa nâm 

kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr Halid Ağa ile 

zevciyyet beynimizde kâ’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-

hakkı'l-hizâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbî sağîr oğlu Mustafa'nın malı olmayup 

nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmakla sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve 

bahası için babası mezbûr Halid Ağa üzerine kıbel-e şer‘den kadr-i ma‘rûf meblâğ karz ve 

takdîr olunmak bi'l-hizâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i 
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sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisve bahası için babası mezbûr Halid Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm 

elli ikişer akçe karz ve takdîr buyurup meblâğ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka 

ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyes ine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-

zafer babası mezbûr Halid Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzinesi mezbûre Cemile Hatun'a 

izin vermeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu  

Fi 16 Ra.Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmûd Çelebi, 
el-Muhzır 

El-Hâc Ömer Çelebi, 
el-Muhzır 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Emin Sinan Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Cemile bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka merkebci Halid Ağa ibn-i Mustafa nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Halid Ağa zevc-i dâhilim 

olup târih-i kitâbdan bir gün mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûdun-aleyh olan kırk beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i ma‘lûmem ve 

me’ûnet-i süknâm mukabelelerinde bi't-terâzî tayin olunan yirmi guruş ki cem‘an altmış beş 

guruşu işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz 

u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve saire müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 16 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Hasan Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Mahmûd Çelebi, 
el-Muhzır 

El-Hâc Ömer Çelebi, 
el-Muhzır 

[36b] Husûs ile eşya mübâya‘ası 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Kâtib Mustafa Efendi mahmiye-i İstanbul'da Sandıkcılar 

kurbünde Karapapaz sokağında vâki‘ Oturakçı el-Hâc İsmail Ağa ibn-i Ömer nâm 
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kimesnenin sâkin olduğu menzile varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn 

huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde mezbûr el-Hâc İsmai Ağa meclis-i mak‘ûd-ı 

mezkûrda hâlâ zevcesi zâtı mu‘arrafe işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Zeyneb ibnet-i es-Seyyid 

Ahmed nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zevcem mezbûre ile me‘an 

sâkinler olduğumuz işbu akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî olunan menzil derûnunda mevcûde eşyâ-i 

memlûkemden bir çuka cübbe ve bir çuka biniş ve bir kutni anteri ve bir çuka kaplu nafe 

kürk ve bir döşek ve iki yorganımı tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh ve safka-i vâhide ile zevcem mezbûre Şerife Zeyneb Hatun'un emvâl-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve me‘an meb‘ûs ümenâ-

i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb 

olundu.  

Fi 15 Ra. Sene 1232  

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Mahmûd 
ibn-i İbrahim 

es-Seyyid Ömer ibn-i es-
Seyyid Mehmed Emin 

Ali Ağa ibn-i 
Hüseyin 

Mehmed Es‘ad ibn-i 
Mustafa 

Mehmed Ali ibn-i 
Mahmûd 

es-Seyyid Ebubekir 
Ağa 

Ahmed Ağa ibn-i 
Abdullah 

es-Seyyid Mehmed Salih 
ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Ücretten ibrâ yine nefsini îcâr 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Tatlıkuyu nâm mahalde Esirci Kemal 

Mahallesi'nde vâki‘ el-Hâc Osman Ağa ibn-i Abdullah'ın menzilinde sâkine tahmînen on üç 

yaşında olup sinn ve cüssesinin bülûğa tahammülü olmakla bülûğunu mukırra ve mu‘terife 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan mühtediye Hatice bint-i Abdullah nâm bikr-i bâliğa 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde mezbûr el-Hâc Osman Ağa'nın zevcesi işbu bâ‘isetü'l-vesîka 

Fatma bint-i Abdullah tarafından husûs-ı âti'l-beyânı tasdîka vekil olduğu zâtını ârifân 

Zîver Ağa ibn-i Abdullah ve el-Hâc Süleyman Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesneler 

şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Mehmed Ârif Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben ücret ile hizmet eder makûleden olmamla 

müvekkile-i mezbûre Fatma Hanım'ın talebiyle ücret kavilsiz kendüye mu‘tâd üzere işbu 

târihe gelince on yedi ay hizmet etmemle müddet-i mezkûre müstahikka olduğum ecr-i 

mislimi mukâbil mezbûre Fatma Hanım beni infâk ve iksâ etmekle müddet-i mezkûrede 

ziyâde ecr-i misl mutâlebesine ve bi'l-cümle husûs-ı mezkûra müte‘allika âmme-i da‘vâdan 
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zevcât-ı mezbûrât el-Hâc Osman Ağa ve Fatma Hanım'ın zimmetlerini ibrâ-i âmm ile 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eylediğimden sonra ben nefsimi tekrar işbu târih-i vesîkadan be-

her mâh yedişer buçuk guruş ücret tesmiyesiyle müvekkile-i mezbûre Fatma Hanım'a îcâr 

ve teslim ve ücret-i mezkûremi kisve ve levâzım-ı zarûriyyeme harc ve sarfa müvekkile-i 

mezbûre Fatma Hanım'a emir eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul ve 

ücret-i mezkûremi emrim üzere kisve ve levâzım-ı zarûriyyeme harc ve sarfa ta‘ahhüd 

eyledi dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 15 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı el-Muhzır Ahmed Çelebi, el-Muhzır  Ve gayruhüm 

Horasancı gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı dâhilinde İncirtepesi nâm mahalde mütemekkin 

horasancı esnâfından Mıgırdıç veled-i Bogos nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-

tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden hâmilü'r-rakîm İspani veled-i Serkiz zimmî muvâce-

hesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahkeme-i mezbûrede Küçük Mustafa Paşa 

Çarşısı'nda kolluk ittisâlinde vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb horasancı dükkânı benim taht-ı 

icâremde derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lazime-i ma‘lûme 

dahi müstakıllen emvâlim iken ben gedik-i mezkûru bundan akdemce gâ’ib ani'l-meclis 

bilezikci Karabet zimmîye semen-i ma‘lûm ve makbûza bey‘ ve temlik ve ol vechile 

dükkân-ı mezkûrdan hurûc edip ba‘dehû zimmî-i mersûm dahi gedik-i mezkûru işbu 

mersûm Asael zimmîye şehriye otuz guruşa îcâr ve teslim etmekle ben dahi dükkân-ı 

mezkûr derûnunda mevcûde gedik âlatından başka yedimde malım olan bir re’s yağız 

bargir ile ma‘lûmü'l-mikdâr kireç ve horasan ve tuğlayı tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî 

şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile hâlâ Sermimar-ı Hâssa 

izzetlü Ali Rıza Beyefendi marifetiyle fiyat-ı adl olmak üzere vaz‘ olunan iki bin iki yüz 

otuz altı guruşa mersûm Asael zimmîye bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr iki bin iki yüz otuz altı guruşu işbu târihden altı ay tamamında 

tamâmen bana edâ ve îfâ etmek üzere rızamla mersûm Asael zimmîyi te’cîl eylediğimde ol 

dahi ecel-i mezkûru [37a] kabul ve meblâğ-ı mü’eccelün-bih-i mezkûru ecel-i merkûm 

tûlünde bana edâya ta‘ahhüd etmeğin bey‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-

i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her 
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birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik ba‘de'l-yevm zikr olunan bârgir 

ile emti‘a-i muharrere-i mezkûrede benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayup mesfûr Asael 

zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur dedikde mersûm Asael zimmî dahi 

mukırr-ı mersûm Mıgırdıç zimmîyi bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhasından bi'l-muvâcehe 

tahkîk ve bi'l-muşâfehe tasdîk ve meblâğ-ı mü’eccelün-bih-i mezkûr iki bin iki yüz otuz altı 

guruş zimmetinde edâsı vâcib-i sahîha deyni olup edâya müteahhid olduğunu ikrâr ve itiraf 

etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu  

Fi 4 Ra. Sene 1232  

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i es-
Seyyid Mehmed 

İbrahim Odabaşı el-
Muhzır 

es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Kaspar veled-i 
Atam 

Kahya Manol 
veled-i Andon 

Agop veled-i 
Simon 

Manil veled-i 
Artin 

Muhâla‘a  

Mahmiye-i İstanbul'da Salma Tomruk kurbünde Kefevî Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Hatice ibnet-i Ahmed Reşid nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isetü'l-vesîka Mahmûd Ağa ibn-i Ahmed nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mahmûd Ağa zevc-i dâhilim 

olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-

aleyh olan dört yüz guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem 

üzerlerin ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile 

muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘ı mezkûru 

ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve malımdan zevcim mezbûr Mahmûd Ağa'nın yedinde 

olup bana bi-ayânihâ teslime müteahhid olduğu üç gömlek ve iki don ve dört uçkur ve iki 

kehribâ imâmeli duhân çubuğu ve bir Mısır çarşafı ve bir bohça ve bir akçe kesesi ve bir 

saat kesesi ve bir kenarlı tepsiden mâ‘adâ ibtidâ’i zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince 

sair mecmû‘u hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fi 21 Ra. Sene 1232 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Mahmûd Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

ve gayruhum 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultanahmed kurbünde Nahılbend Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Ayşe ibnet-i es-Seyyid Mustafa nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka marangoz Süleyman 

Beşe ibn-i Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr 

Süleyman Beşe sekizer aded yasdık ve iki minder ve iki çift mak‘ad ve bir aded döşek ve 

bir baş yasdığı ve bir yorgan ve biri kebîr ve biri sağîr tencere me‘a kapak ve dört sahan 

me‘a kapak ve bir çorba tası ve bir sini ve bir kadayıf tepsisi ve bir tava ve bir leğen me‘a 

ibrik ve bir mangal ve bir lenger ve bir orta keçesi ve bir kapı perdesi ve bir seccade ve bir 

güğüm ve biri kebîr ve biri sağîr iki şamdan me‘a tepsi ve bir faraş ve bir iskemle mehr-i 

mu‘accel ve yüz elli bir guruş mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle zevc-i dâhilim olup lâkin 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla mehr-i mu‘accel tesmiye olunan eşya-i 

muharrere-i mezkûreden ancak altı yasdık ve yer minderimi bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘ 

mantûkunca bana îfâ etmekle mâ‘adâ eşya-i muharrere-i mezkûreyi teslime mezbûr 

Süleyman Beşe'ye tenbih olunmakla bu defa muslihûn tavassutuyla beynimiz islâh olunup 

mezbûr Süleyman Beşe eşya-i muharrere-i mezkûrenin semenleri olan yüz yirmi guruşu 

bana def‘ ve teslim ben dahi ahz u kabz edip mehr-i mü’eccel tesmiye olunan yüz elli bir 

guruş ile nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi 

üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol 

dahi ber-vech-i muharrer hal‘i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i 

zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince sair beynimizde cereyân eden cemî‘i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allik âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

amm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul 

eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 20 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır Mahmûd Çelebi, el-Muhzır Ve gayruhum 
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[37b] Câriye i‘tâkı ve eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçük Ayasofya kurbünde Hüseyin Ağa Mahallesi'nde 

sâkine Hafize Hanım ibnetü'l-merhûm Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn'dan Mehmed Hamdi 

Nuri Efendi tarafından husûs-ı âtil-beyânı ikdâr ve iʻtâ’-i hüccete vekîl olduğu ve zât-ı 

mûmâileyhâyı bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifân Halil Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed Ali Ağa 

ibn-i Yakub nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Ahmed Efendi ibn-i Abdullah nâm 

kimesne meclis-i şerʻ-i şerîf-i enverde müvekkile-i mûmâileyhânın muʻtekası bâ‘isetü'l-

vesîka Feleknâz, nâm-ı diğer Nefîse bint-i Abdullah nâm hatunun zevci ve tarafından 

husûs-i âtîde tasdîka vekîl-i şerʻîsi Mehmed Saʻid Ağa ibn-i Yakub nâm kimesne 

mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilem mumâileyhâ Hafize 

Hanım bundan akdem müvekkile-i mezbûre Feleknâz nâm diğer Nefîse'yi memlûk azâd ve 

i‘tâk harâryir-i asliyât zümresine ivrâc ve ilhâk eyledikde ol dahi nefsini işbu vekîl-i 

merkûm Mehmed Saʻid Ağa'ya tezvîc ve tenkîh etmekle bu defa ben eşyâ-ı memlûkemden 

beş minder ve üç çuka makʻad ve on iki çatma yasdık ve iki köşe yasdığı ve bir döşek ve 

bir penbe memlû şilte ve beş yorgan me‘a çarşab ve üç döşek çarşabı ve iki baş yasdığı ve 

iki yüz yasdığı ve üç tencere ve bir taba ve altı sahan me‘a kapak ve bir lenger ve bir şorba 

tası ve yedi kebir ve biri sağîr ve iki sini ve bir kadayif tepsisi ve bir ceviz iskemle ve bir 

leğen me‘a ibrik ve bir abdest leğeni ve bir nühâs mangal ve iki şamdân ve bir orta keçesi 

ve bir seccade ve bir mir’ât ve bir sofra ve bir peşker ve bir kahve takımı ve bir kapı perdesi 

ve biri deve tüyü ve biri tahta cem‘an üç sanduğum cihâz olmak üzere müvekkile-i mezbûre 

Feleknâz, nâm-ı diğer Nefîse Hatun'a hibe-i sahîha-i şerʻiyye ile hibe ve temlîk ve teslim 

eylediğimde ol dahi meclis-i hibede bilâ-mâniʻ ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul edip baʻdel-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûre müvekkile-i mezbûre Feleknâz, nâm-ı 

diğer Nefîse Hatun'un emvâl-i mevhûbesi ve hakk-ı sarfı olup benim katʻan alâka ve 

medhalim kalmamıştır dedikde, gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fi 17 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır Mehmed Çelebi, el-Muhzır 

Halil Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed Ali Ağa ibn-i Yakub ve gayruhum 

Menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Bâyezid Ağa Mahallesi'nde sâkin 

Tahvîl Kalemi küttâbından es-Seyyid Mehmed Ârif Efendi ibn-i el-merhûm Âmedî Kalemi 
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hulefâsından ve Hâcegân Divân-ı Hümâyûn'dan es-Seyyid Mehmed Hasîb Efendi ibn-i es-

Seyyid Mustafa Meclis-i Şerʻ-i şerîf-i enverde küttâbdan bâʻisü hâze'l-kitâb Hokkavî es-

Seyyid Süleyman Efendi ibn-i Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahmiye-i mezbûrede Ekşi Kara Tut kurbünde Baba Hasan İlmî Mahallesinde vâki‘ bir 

tarafdan ba‘zen es-Seyyid İbrahim Tevfîk Efendi menzili ve ba‘zen Karakulak-zâde Ârif 

Efendi menzili ve bir tarafdan ba‘zen Fatıma Molla menzili ve ba‘zen Tekkeci Osman 

Efendi menzili ve tarafeyni tarîk-i âm ile mahdûd tûlen ve arzen bi-hesâb-ı terbî‘î ancak bin 

on altı buçuk zirâî arsa derûnunda mebnî dahiliyede fevkānî üç bâb oda ve bir sofa ve 

[okunamadı] ve bir abdesthâne ve memşâ ve tahtânî bir cariye odası ve bir kilâr ve bir 

matbah ve bir bi’r-i mâ’ ve bir kömürlük ve bir mikdar bağçe ve derûnunda diğer bir bi’r-i 

mâ’ ve bir mikdar havlu ve bir orta kapusu ve bir su hazinesi ve hariciyyede fevkānî üç bâb 

oda ve bir sofa ve bir kilâr ve bir abdesthâne ve memşâ ve tahtânî bir bâb oda ve bir kahve 

odası ve bir ahır ve bir dargîr mahzen ve bir mikdar bağçe ve bir mikdar havlu ve sokak 

kapısını müştemil bir bâb menzilin dört yüz yirmi dört zirâî mahalli ebniye-i mevcûdesiyle 

evkâf-ı müte‘addideden olarak mütevelli temessükleri mantûklarınca bi'l-icâreteyn ve 

mâ‘adâ işbu yüz doksan iki buçuk zirâî mahalli mahalle-i mezbûrede Mescîd-i Şerîf vakfına 

senede [38a] beş yüz elli beş akçe mukâta‘a-i kadîme ile intikâlen ve tefevvuzan benim 

müstakıllen taht-ı tasarrufumda ve üzerinde olan enbiye-i mevcûdesi akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin irsen ve şirâ’en bâ-hüccet-i şer‘iyye kezâlik müstakıllen yedimde mülk ve 

hakkım olmağla hâlâ ben menzil-i mahdûd-ı mezkûrun mukâta‘ası arsa üzerinde olan 

ebniye-i memlûke-i mevcûdesi bi cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-

murâfık tarafından icâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile mûmâileyh es-Seyyid Süleyman Efendiye dört bin iki yüz elli guruşa bey‘ 

ve temlîk ve arsasıyla vakıf olan mahallini dahi hüsn-i rızâ ve tayyib-i hâtırım ve ferâğ-ı 

mu‘teber-i kat‘î ile yine mûmâileyh es-Seyyid Süleyman Efendi'ye iki bin guruş bedel 

mukâbelesinde mütevellîleri ma‘rifetleriyle ferâğ ve tefvîz ve teslîm eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tefevvuz ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikden 

sonra semen ve bedeli cem‘an altı bin iki yüz elli kuruş efendi-i mûmâileyh bana def‘ ve 

teslim ve bedel-i mezkûru umûruma sarfla istihlâke emr eylediğinde ben dahi yedinden 

tamamen ve kâmilen ahz u kabz ve bedel-i mezkûru emri üzere umûruma sarfla istihlâk 

edip mebî‘-i mezkûrun tagrîr ve gabnına ve bedel-i müstehlek-i mezkûrun istirdâdına ve 

bi'l-cümle menzil-i mezkûr hususuna müteʻallika daʻvâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsın kabul eyledik. Baʻdel-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun mukâtaʻası arsa 
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üzerinde olan ebniye-i mevcûdesi bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi mûmâileyh es-

Seyyid Süleyman Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve arsasıyla vakıf olan 

mahalli dahi dâhil-i havza-i tasarrufu olup benim aslâ ve katʻâ alâka ve medhalim 

kalmamıştır, keyfe mâ yeşâ’ ve hesbe-mâ yehtâr mâlik ve mutasarrıf olup olun, dedikde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 19 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Yorganî el-Hâc Abdi Ağa ibn-i 

Ahmed 

Yorganî es-Seyyid el-Hâc Ahmed 

Ağa ibn-i el-Hâc Hüseyin 

İbrahim Odabaşı ibn-i 

Osman, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Bi'l-velâye muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Davud Paşa Mahallesi'nde sâkine zikr-i âtî sagîrenin babası 

ve velîsi Kapı Kethüdâsı Musa Ağa ibn-i Mehmed Ağa nâm meclis-i şerʻ-i şerîf-i enverde 

rebîbi ve damadı işbu bâʻisül-vesîka imameci Mehmed Nuri ibn-i İsmail nâm şâb emred 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip sekiz yaşında olan sulbiye kızım Aişe nâm 

sagîreyi işbu târihden bir sene mukaddem mecmûʻu yüz kırk beş guruş kıymetlü iki 

minder ve sekiz çatma yasdık ve iki mikʻad ve iki yorgan ve bir yüz yasdığı ve bir baş 

yasdığı ve bir döşek ve bir şilte ve bir koltuk yasdığı ve bir nühâs mangalı ve bir lenger 

me‘a ibrik ve iki tencere me‘a kapak ve dört sahan ve bir şorba tası ve bir tepsi ve bir 

güğüm ve bir şamʻdân ve bir firâş me‘a siyorki mehr-i muʻaccel ve yüz yetmiş guruş 

mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle şuhûd mahzarında merhûm Mehmed Nuri'ye bi'l-velâye 

tezevvüc ve nikâh ve mehr-i muʻaccel tesmiye olunan eşyâ-i muharrer-i mezkûrenin 

kıymetlerine takâsen kırk guruşunu damadı mezbûr işbu meclis-i şer‘de bana def‘ ve teslîm 

ve ben dahi bi'l-velâye ahz u kabz edip lâkin beynlerinden münâferet vâki‘ olmağla eğer 

kızım sağîre-i mezbûre ba‘del-bulûğ mihreyn-i mezkûreynden merkûm Mehmed Nuri'den 

bir nesne da‘vâ ve ahz eder ise me’hûzuna ben zâmin olmak üzere bi'l-velâye damadım 

merkûm ile hal‘ olduğumda ol dahi hal‘-i mezkûru kabul edip ve damadım mezbûr ile 

beynimizde cereyân eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyye müte‘allika-i âmme-i da‘vâdan her 

birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî bi'l-asâle ibrâ ve ıskât eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 19 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------------hâl 
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Arabzâdeli Hâfız 

Mustafa Çavuş 

Kapı Kethudâsı el-Hâc 

Mehmed Emin Ağa 

Kapu Kethudâsı İbrahim 

Ağa, el-Mübâşir 
ve gayruhum 

[38b] Tütüncü gediği rehni 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnâfından Samakolu Zahari veled-i Manol zimmî 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Dergâh-ı Âlî yeniçerileri miyânelerinden Kırk İki Bölük 

odası yoldaşlarından saka es-Seyyid Hasan Beşe ibn-i es-Seyyid Ahmed nâm kimesne 

tarafından zikr-i âtî hususu tasdika vekîl-i şer‘îsi Geredeli Hüseyin Beşe ibn-i es-Seyyid 

Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i mezbûr es-

Seyyid Hüseyin Beşe bana malından dört yüz guruş idâne ve teslim ben dahi istidâne ve 

kabz ve semeni târih-i kitâbdan bir sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine 

müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Hüseyin Beşe malından ve yedinden iştirâ ve kabz eylediğim 

bir halı ve bir saat semeninden dahi altmış guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an dört 

yüz altmış guruş zimmetinde deynim mukābelesinde mahmiye-i mezbûrede Ebu'l-feth 

Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân hazretleri câmi‘-i şerifi civârında 

Kumrulu Mescidi nâm mahalde kalaycı dükkânı ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde Ayvaz 

ismine mukayyed bir bâb tütüncü dükkân derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr 

olunur müstakıllen yedimde emvâlim olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeyi müvekkil-i mezbûr es-

Seyyid Hasan Beşe yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

irtihân ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Hasan 

Beşe âlât-ı mezlure-i ma‘lûmeyi yine iade ve teslim ben dahi isti‘âne ve kabz etmemle ol 

vechile âlât-ı lâzıme-i mezkûre rehin olmak üzere yedimde âriyettir dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 17 Ra. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

İsmail Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır  
el-Hâc Ali 

Çelebi 
Tütüncü Kethudâsı Ömer 

Ağa  

Şehreminli Mustafa Efendi Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi Tahtacı İbrahim Odabaşı 

Tütüncü gediği rehni 

Derûn-ı hüccette mastûru'l-ism tütüncü esnâfından Eğinli Agop veled-i Pargam nâm 

zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde kezâlik derûn-ı hüccet-i mezkûrede 

merkûmü'l-ism Sadr-ı a‘zam-ı esbak Büyük İzzet Paşa Kapıcılar Bölükbaşısı Dergâh-ı Âlî 



 195

gediklilerinden Ahıskavî Osman Ağa bin Hasan mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip derûn-ı hüccet-i merkûmede tafsil ü beyan ve tastîr ü iyân kılındığı üzere bin iki yüz 

yirmi dokuz senesi Rebî‘ü'l-evvelinin yirmi üçüncü günü mezbûr Osman Ağa'nın bana 

malından idâne ve teslim eylediği beş bin guruş ve semeni târih-i mezkûrdan üç sene 

tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine mezbûrun malından ve yedinden iştirâ ve kabz 

eylediğim bir Lâhûr şal ve bir markobet saat semenlerinden dahi iki bin yüz altmış guruş ki 

cem‘an zimmetinde deynim olan yedi bin yüz altmış guruşun iki bin yüz altmış guruşunu 

mezbûra edâ ve teslim ol dahi yedimden ahz u kabz etmekle bâkîsi olup el-yevm 

zimmetimde deynim olan beş bin guruş ve semeni işbu târih-i kitâbdan üç sene tamamına 

değin mü’eccel ve mev‘ûd yine mezbûr Osman Ağa yedinden ve malından bi-safka-i 

vâhide iştirâ ve kabz eylediğim iki aded Lahurî şal ve bir makrobet saat semenlerinden dahi 

iki bin iki yüz elli guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an yedi bin iki yüz elli guruş 

zimmetimde mezbûr Osman Ağa'ya vâcibü'l-edâ sahihî deynim olmağla ben deynim olan 

meblağ-ı mezkûr mukābelesinde mukaddemâ rehin vaz‘ ve teslim eylediğim sâlifü'z-zikr 

bağçe kapısı hâricinde kasab ve kebabcı dükkânları beynlerinde kâ’in fevkınde bir bâb oda 

ve tahtında bodrumu müştemil iki kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde 

beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmede bâ-hüccet mâlik olduğum 

sülüsân hisse-i şâyi‘amı ve karşısında çörekçi fırını ittisâlinde kâin kezâlik fevkında bir bâb 

oda ve tahtında bodrumu müştemil iki kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde 

gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme bâ-hüccet mâlik olduğum sülüs hisse-i şâyi‘amı 

yine mezbûr Osman Ağa yedinde rehniyetde ibkā eyledikten sonra mezbûr Osman Ağa 

gedik-i mezkûrlarda olan hisse-ı şâyi‘a-i merkûmeleri yine bana iade ve teslim ben dahi 

isti‘âre ve kabz etmemle ol vechile gedik-i mezkûrlarda olan hisse-ı şâyi‘a-i merkûmeler 

rehin olmak üzere yedimde âriyettir dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fî 24 Ra. Sene 1232. 

• İdâreye kayıt ve rasen olunan hüccet târihi: Fî 16 Receb sene [1]232. 

• Asıl hüccet târihi: Fî 23 R. Sene 1229: Mahkeme-i Bâb-ı İstanbul. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Paçacı gediği bey‘i 
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Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı kurbünde Muhsine Hatun Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan paçacı Cafer 

Beşe zevcesi demekle arîf Şerife Müfettiha nâm-ı diğer Esma bint-i Yusuf nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde paçacı esnâfından işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdi Ağa ibn-i 

Hüseyin nâm kimsene mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede 

Şehzadebaşı'nda çörekçi fırını ile kasab dükkânı beynlerinde kâ’in bir bâb paçacı dükkânı 

derûnunda mevcûde beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin elli sehim 

itibarıyla üç sehmi akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin irsen benim ve kırk yedi sehmi âharın 

yedimizde iştirâken ve şâyi‘an emvâlimiz olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik 

olduğum üç sehim hisse-i şâyi‘amı tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Abdi Ağa'ya doksan 

üç guruş otuz beş paraya bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı üzere [39a] teslim eyledikde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr doksan üç guruş otuz beş parayı müşterî-i mezbûr bana def‘ 

ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim. Fîmâ ba‘d dükkân-ı 

mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin ber-i‘tibâr-ı 

merkûm üç sehmi mezbûr Abdi Ağa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ 

ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamağla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 22 Ra. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Usta Halim Usta Ali Usta 
Yiğitbaşı Molla 

Musa 
Kethudâ İsmail Ağa bin 

İbrahim 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Fi'l-asıl vilâyet-i Anadolu'da Sivas sancağında Eğin kazâsına tâbi‘ Eğdik karyesi 

ahâlisinden olup medine-i Üsküdar'da Bülbül Deresi nâm mahalde mütemekkin iken işbu 

târihten dört buçuk sene mukaddem hâlike olan Okfohi bint-i sarraf Kokas Nasrâniyyenin 

verâseti sadrî kebir oğulları tenbakücü Kokas ve Ohannes zimmîler ile sadriye kebire 

kızları Ağmik ve Zafire Nasrâniyye evlâd-ı tenbakücü Artin'e münhasıa ve tashih meselesi 

altı sehimden olup sihâm-ı mezbûrenin ikişer sehmi oğulları mersûmândan her birine ve bir 
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sehmi kızları mesfûretândan her birine isabeti tahakkukundan sonra zikr olunan Eğin 

kasabasında Aşağı Mahalle'de mütemekkine mesfûre Zafire Nasrâniyyenin kaynı ve 

tarafından zikr-i âtî gedik âlâtında olan hisse-i irsiyyesini bey‘e ve sümününü kabz birle 

kendüye irsâl ve îsâle vekil olduığu şahsını bilir kasaba-i mezbûre ahâlisinden bu esnada 

Âsitâne-i Aliyye'ye gelen sarraf Perekli oğlu Aleksan veled-i Artin ve sarraf Keşişoğlu 

Kaspar veled-i Mığırdıç zimmîler şehâdetleriyle sâbit olan sarraf Kasapoğlu Artin veled-i 

Kirkor zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde müvekkile-i mersûmenin karındaşı 

işbu hâmilü'r-rakîm mersûm Ohannes zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Mahmud Paşa Çanşısı'nda Akar Çeşme 

mevkiinde Tahta Han ta‘bîr olunur bir bâb kârgîr han tahtında kâ’in maden kaleminde 

şehriyye beş yüz guruş kira-yı kadîmelü bir bâb kârgîr tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde 

beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme hâlike-i mersûme Oskohi 

Nasrâniyyenin sağlığında ile'l-helâk bâ-hüccet-i şer‘iyye şirâ’-i müstakılleten yedinde 

emvâli olup ba‘de helâkihâ ber-mûceb-i tashîh-i mezkûr evlâd-ı mersûmûndan her birine 

mevrûs olduktan sonra mersûme Ağmik Nasrâniyye bundan akdem ber-tashîh-i mezkûr 

mâlik olduğu bir sehim hisse-i şâyi‘asını müştereki ve karındaşı gâ’ib ani'l-meclis mesfûr 

Kokas zimmîye bâ-hüccet bey‘ ve temlîk ve teslim etmekle ben dahi gedik-i mezkûrda 

müvekkilem mersûme Zafire Nasrâniyyenin ber-tashîh-i merkûm mâlike olduğu bir sehim 

hisse-i şâyi‘asını tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Ohannes zimmîye altı yüz guruşa bi'l-vekâle 

bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr altı 

yüz guruşu müşterî-i mersûm Ohannes zimmî müvekkile-i mesfûre Zafire Nasrâniyye için 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın asâleten ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-

yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin 

nısfı mesfûr Kokas zimmînin ve nısf-ı âharı karındaşı işbu mersûm Ohannes zimmînin 

irsen ve şirâ’en emvâl-i … ve hakk-ı sarfı olup müvekkle-imesfure Zafire Nasrâniyyenin 

kat‘an alâka ve medhalı kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 17 Ra. Sene [1]232. 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Bandırmalı Alık Mustafa 
Ağa ibn-i Ahmed 

Şehreminli Mustafa 
Efendi ibn-i Ali 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah 
Çelebi ibn-i el-Hâc Ali 

Kethudâ Ömer 
Ağa ibn-i Osman 

Sultan odalarında Boyacıoğlu 
sarraf Arakil 

Çukacı Hanı sarraflarından 
Madencioğlu Parmak  

Yaldızlı Han sarraflarından 
Ohanness 

[39b] Eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Bağçekapusu kurbünde Hobyar Mahallesi'nde sâkin ve zâtı 

tarif-i şer‘î ile muarrefe olan Fatıma bint-i Abdullah meclis-i şer‘-i şerif-i enverde mahalle-i 

mezbûrede sâkine Attar el-Hâc Mehmed Ağa zevcesi Emine bint-i Abdi nam hatun 

tarafından husûs-ı âtîde tasdîka vekîl-i şer‘îsiyle Rumeli kudâtı eşrâfından es-Seyyid Hasan 

Efendi ibn-i es-Seyyid Hasan mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ müvekkile-i mezbûre ile me‘an sâkine olduğumuz menzil derûnunda 

mevcud eşya-i memlûkemden bir döşek, bir şilte, bir baş yasdığı ve bir yeşil çuka ferace ve 

iki basma anteri ve bir hırka ve iki şalvar ve bir silecek ve bir havlu ve bir peştamal ve iki 

yemini ve üç gömleğim tarafından icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-ı vâhide ile müvekkile-i mezbûre Emine Hatun'a yüz kuruşa bey‘ ve 

temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz u kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz kuruş mutâlebesine 

müte‘allikı davasına müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ-i âm ile kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledim. Bade'l-yevm eşya-i muharrere-i mezkûre müvekkile-i mezbûre Emine 

Hatun'un emvâl-ı müşterâsı ve hakk-ı sırfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî gurre-i Rebîulâhır sene [1]232 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Laleli Çeşme kurbünde Mesih Paşa Mahallesi'nde sâkin iken 

bundan akdem fevt olan Otrakçı Küçük es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i Mustafa'nın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Mustafa nâm hatun ile sulbiye-i sagîre 

kızları Şerife Emine ve Şerife Fatıma'ya ve li-ebevyn karındaşları oğlu Ali Beşe ibn-i 

Mehmed ibnü'l-mezbûr Mustafa'ya münhasıra olup lâkin müteveffâ-yı mezbûrun sülüs ve 
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sagîr olmağla tashîh meselesi otuz altı sehimden olup sihâm-ı mezbûreden on sehmi tenfîz-i 

vasâyâ için sülüse ve üç sehmi zevcesi mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a ve sekizer sehmi 

kızları mezburetân Şerife Emine ve Şerife Fatıma'dan her birine ve beş sehmi karındaşı 

oğlu merkûm Ali Beşe'ye isabet-i tahakkukundan sonra kendi nefsinden asîl ve müteveffâ-

yı mezbûrun vasâyâ-yı muayyene ve gayr-i muayyenesini tenfîze ve sagîretân-ı 

mezbûretânın tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasîleri olup zâtı Dergâh-ı Muallâ 

Yeniçerileri mübaşirlerinden Yirmiyedi Bölük Ustası Halil Usta ibn-i Hüseyin ve Otrakçı 

Süleyman Ağa ibn-i Hasan nâm kimesneler tarifleriyle mu‘arrefe olan zevce-i mezbûre 

Ümmügülsüm Hatun ile mezbûr Ali Beşe tarafından zikr-i âtî hisse-i irsiyesini bey‘e ve 

sümününü kabza ve makbuzunun kendüye teslime vekil olduğu mu‘arrefân-ı mezburânın 

şehâdetleriyle sabit olan kahveci Osman Alemdar ibn-i Mustafa nâm kimesne Meclisi şer‘-i 

şerif-i enverde bâ‘isü'l-kitab Dergâh-ı Ali Dörüncü Sekbanlar Ustası Hüseyin Usta ibn-i 

Halil nâm kimesne mahzarında her biri bi'l-verâse ve bi'l-vekâle ve bi'l-vesâye ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Sultan Bâyezid-i Velî Cami-i Şerîfi ebvâbında 

Göncüler Kapısı haricinde duhânî Şehremîni Mustafa Efendi ve manav Mehmed Beşe 

dükkânları beynlerinde kâin maden kaleminde Edirnevî Ahmed ismine mukayyed şehriyye 

altı kuruş Saray-ı kadimelü fevkınde bir bâb oda ve tahtında bodrumu müştemil iki kepenk 

bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcud beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmenin mecmû‘u zevcim mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr es-Seyyid Mustafa Ağa'nın 

hayatında ile'l-vefat müstakıllen yedinde mülk ve hakkı ve ba‘de vefâtihî ber-tashih-i 

mezkûr benimle vasîleri olduğum kızlarım sagîretân-ı mezbûretân ile karındaşı oğlu 

müvekkil-i mezbûre mevrûs ve sülüs vasâyâsına isâbet edip ve gedik tabir olunan âlât-ı 

lâzıme-i mezkûre Kassam-ı Askerî faziletlü efendi marifetiyle münâdî yediyle sûk-ı 

Sultânî'de ba‘de'l-müzayede ve ınkıtā‘u'r-rağbe iki bin doksandokuz kuruşa merkûm 

Hüseyin Usta üzerinde karar ve ziyade ile talib-i âharı zuhûr etmeyip ve meblağ-ı mezkûr-ı 

gedik-i mezkûrun el-yevm semen-i misli idüği zeyl-i vesikada muharrer olan Müslimîn 

haberleriyle lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkak olmağın hâlâ biz gedik ta‘bîr olunan 

âlât-ı lâzıme-i mezûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Hüseyin Usta'ya meblağ-ı merkûm 

iki bin dokuz yüz doksan dokuz kuruşa bi'l-verâse ve bi'l-vekâle ve bi'l-vesâye bey‘ ve 

temlik ve teslim eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 

ve kabz [40a] eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki bin dokuz yüz doksan 

dokuz kuruş müşteri-i mezbûr Hüseyin Usta bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden bi'l-

verâse ve bi'l-vekâle ve bi'l-vesâye ahz u kabz ve müteveffâ-yı mezbûrun defter-i 
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kassâmına idhal eyledik. Bade'l-yevm gedik tabir olunan âlât-ı lâzıme-i mezkûrede bizim 

ve müvekkil-i mezbûrun ve sagîretân-ı mezbûretânın kat‘â alâka ve medhalimiz kalmayıp 

mezbûr Hüseyin Usta'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sırfı olmuşdur dediklerinde [gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 22 Ra. Sene [1]232 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------hâl 

Molla Ali bin Ömer 
Mehmed Emin Beşe ibn-i 

Abdullah Karakullukçu  

Selim Beşe ibn-i Mehmed 

Karakullukçu 

Mehmed Usta, Üçüncü 

Sekbanlar Ustası 

Bandırmalı Mustafa Ağa ibn-i 

Ali 

Şehreminli Mustafa Efendi ibn-i 

Ali 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i el-Hâc Ali Ömer Ağa ibn-i Osman Kethüda  ve gayruhum 

Tarla gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Emir Buhari kurbünde Hoca Hayreddin Mahallesi'nde sâkine 

ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Fatıma ibnet-i Şeyhoğlu Molla Ali nâm hatun Meclis-

i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü'l-vesika Karagözoğlu Hasan Beşe ibn-i Hüseyin nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip vilâyet-i Anadolu'da Bolu sancağında Ulak 

kazasına tâbi‘ Ovacık karyesinde vâki‘ mevâzi‘-i adîdede kâ’in Kaymakçıoğlu Tarlaları 

demekle meşhur lede'l-ahali ve'l-cîrân ma‘lûmu'l-hudud ve'l-kat‘ tarlalar bâ-tapu 

müstakıllen taht-ı tasarrufumuzda olmakla hâlâ ben sâlifü'l-beyân tarlaların nısf-ı şâyi‘lerini 

tasarrufumuza ibkā ve nısf-ı şâyi‘-i âharlarını hüsn-i rıza ve tayyib-i hâtıram ve ferağ-ı 

ta‘bîr-i kat‘î ile iki yüz yirmi kuruş bedel-i medfû ve makbûz mukābelesinde bâ-ma‘rifet-i 

sahib-i arz mezbûr Hasan Beşe'ye ferâğ ve tefvîz ve her birinin mahallerinde zabt ve 

tasarrufa tarafımdan mezbûr Hasan Beşe'yi taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

tefevvüz ve kabul edip ba‘de'l-yevm mârrü'l-beyân tarlaların nısf-ı şâyi‘leri mezbûr Hasan 

Beşe'nin dahil-i havza tasarruf olup benim nısf-ı şây‘ilerinde kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî gurre-i R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kaymakçıoğlu Salih Ağa ibn-i Osman Ömer oğlu Ömer bin İbrahim el-Hâc Mehmed bin Abdullah 

Sim oğlu İbrahim Kahveci Abdullah Beşe ve gayruhum 

Tatlîk 
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Mahmiye-i İstanbul'da Atpazarı kurbünde Manisalı Mehmed Paşa Mahallesi'nde 

sâkine şekerci esnâfından Şerife Hadice Hatun ibnet-i es-Seyyid el-Hâc Mehmed tarafından 

husûs-ı âti'l-beyânı ikrâr ve i‘tâ-i hüccete vekil olduğu zâtını ârifân Emin Bey Mahallesi 

imamı Abdullah Efendi ibn-i Abdurrahman ve Mevkūfât Kalemi küttâbından Süleyman 

Feyzi Efendi ibn-i Yusuf şehâdetleriyle sâbit olan merhûm el-Hâc Ahmed Paşa Kapu 

Çukadârı el-Hâc Yusuf Ağa ibn-i Süleyman nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

müvekkile-i mezbûrenin zevc-i gayr-i dahil-i mutallakı Dergâh-ı Âlî gediklülerinden 

bâ‘isü'l-vesika Ahmed Ağa ibn-i İsmail nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip müvekkile-i mezbûre Şerife Hadice Hatun mezbûr Ahmed Ağa dört yüz 

kuruş mehr-i mu‘accel ve beşyüz kuruş mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle zevcem olun 

kable'd-dühûl ve halvetü's-sahîha beni tatlîk etmekle mihreyn-i mezkûreynin nısfı olup 

şer‘an lâzım gelen dört yüz elli kuruşun dört yüz kuruşunu mukaddemâ nakden ve elli 

kuruşuna takāsen malından bir işleme boğçası bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden ahz u 

kabz ve ol vechile mecmû‘unu istîfâ etmemle hukûk-ı zevciyyete ve sâir cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika-i âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik, 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 24 Ra. Sene 1232. 

Şuhudü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Dizdâriye Mahallesi İmamı Mehmed Salih Efendi  
Divân-ı Hümâyûn Kalemi küttâbından İsmail 

Müşrib Efendi 

[40b] Menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Müfti Ali Çelebi Mahallesi'nde sâkin iken işbu târihten iki ay 

mukaddem fevt olan miyâne-i yazıcılar Çavuşlar Kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Ahmed'in 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Rukıyye ibn-i İbrahim nâm hatunun sulbî kebîr 

oğlu es-Seyyid Mehmed mahzarında münhasıra terekesinin sümünü zevcesi mezbûreye ve 

seb‘atü esmânı oğlu merkûma isâbeti tahakkukundan sonra merkûm es-Seyyid Mehmed 

Aziz Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde vâlidesi, zâtı mu‘arrafe işbu târihü'l-kitâb zevce-i 

mezbûre Şerife Rukıyye Hatun mahzarında bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan Mustafa Ağa menzili ve bir taraftan müderrisîn-i 

kirâmdan Ahmed Şâkir Efendi menzili ve tarafeyni tarîk-i âm ile mahdûd dâhiliyede üç bâb 

fevkānî oda ve iki setli sofa ve âbdesthâne ve memşâ ve dîvânhâne ve tahtânî bir matbah ve 
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kömürlük ve mahtab ve kilar ve bir mikdar havlı ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli 

bağçe ve derûnunda bir kuyu mahzeni ve orta kapı ve hâriciyede fevkānî iki bâb oda ve 

tahtânî bir ahır ve samanhâne ve bir mikdar havlı ve zokak kapısını müştemil etrâf-ı 

erba‘ası taş duvar ile muhât bir bâb menzilin ancak dâhiliyede kâ’in bağçe mahallinin nısfı 

vakıf olarak babam müteveffâ-yı mezbûrun hayatında ile'l-vefât bi'l-icâreteyn bâ-temessük 

mütevellî müstekıllen taht-ı tasarrufunda ve mâ‘adâ mahalli bâ-hüccet-i şer‘iyye kezâlik 

müstekıllen yedinde mülkü olup ba‘de vefâtihî vakıf olan mahalli âdiyen bana intikāl ve 

mülk olan mahalli dahi ber-tashîh-i mezkûr benimle vâlidem mezbûre Şerife Rukıyye 

Hatun 'a mevrûs olmağla hâlâ ben menzil-i hudûd-ı mezkûrun mlük mahallinde olan ber-

tashîh-i merkûm yedi sehm hisse-i şâyi‘anın dört sehmini mülkümle ibkā ve mâ‘adâ üç 

sehmini bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile vâlidem 

mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'a bin yüz yirmi beş guruşa bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı 

üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz 

u kabul eylediğinden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin yüz yirmi beş guruş 

mutâlebesine müte‘allika da‘vâya vâlidem mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'un zimmetini 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Ba‘de'l-yevm menzil-i mezkûrun ancak mülk olan 

mahallinin ber-tashîh-i mezkûr bir sehmi irsen ve üç sehmi şirâ’en cem‘an nısfı olan dört 

sehmi cemî‘-i müştemilâtıyla vâlidem mezbûre Şerife Rukıyye Hatun'un mülk-i mahzı ve 

hakk-ı sarfı olup benim nısf-ı şâyi‘inde kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedimde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 29 Ra. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Usturacı el-Hâc İsmail 
Ağa ibn-i Ali 

Usturacı el-Hâc Osman Ağa ibn-i el-Hâc Halil Ağa 
Attâr Osman 

Efendi 

Pirinççi el-Hâc Mehmed Tâhir el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Vekâlet nasbı 

Vilâyet-i Rumeli'nde Paşa sancağında vâki‘ Kızılca Müslim'den müfrez hashâ-i 

Kızılağaç ve tevâbi‘i mukâta‘asına ber-vech-i mâlikâne iştirâken mutasarrıflar olan 

Anadolu Kadı‘asker-i esbakı ve müddem Benli-zâde Ahmed Râşid Efendi hazretleri 

mahdûmları kibâr-ı müderrisîn-i kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan Mehmed Esad Efendi asâleten ve 

biraderleri olup kendüliğinden asil ve Mehmed Sâbit Efendi ve Mehmed Numan Efendi 
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taraflarından ber-vech-i âtî âharı tevkîle vekil olduğu mûmâileyh Mehmed Esad Efendi ile 

Mustafa Ağa ibn-i Mustafa şehâdetleriyle sâbit olan müderrisîn-i kirâmdan Mustafa 

Şemseddin Efendi Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka Edirnevî eş-Şeyh 

Mehmed Ârif Efendi ibn-i İbrahim nâm kimesne mahzarında her biri bi'l-asâle ve bi'l-

vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ber-vech-i muharrer mutasarrıfları olduğumuz 

mukâta‘a-i mezbûre mülhakātına mârru'l-beyân Kızılağaç kasabasına tâbi‘ Yeni beyli 

karyesi Etmekli Yurdu nâm mahalleri kazâ-i mezbûrede sâkin za‘îm Hüseyin Ağa nâm 

kimesne, benim tımarım karyelerindendir, diyerek bi-gayri hakkın fuzulî zabt ve tağyîr 

etmekle ısdâr ettirdiğimiz bir kıt‘a fermân-i âlî-şân mantûkunca mahallinde mezbûr 

Hüseyin Ağa ile terâfu‘-i şer‘-i şerîf birle mukâta‘a-i mezbûre mülhakātından olan 

mahalleri zabt ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine bi'l-asâle ve bi'l-

vekâle tarafımızdan mezbûr eş-Şeyh Mehmed Ârif Efendi'yi vekil ve nâ’ib nasb ve tayin 

eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezbûreyi kabul ve merâsiminin kemâ-huve hakkahû 

edâya taahhüd etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 11 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Molla Emin ibn-i Ali Edirneli Hâfız Hüseyin Efendi Edirneli Hâfız Mehmed Efendi 

[41a] Husûs ile tatlîk 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Kâtib Mehmed Emin Efendi mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı 

kurbünde Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde havuzlu odalarda vâki‘ simkeş Hasan Ağa ibn-i 

Ahmed'in menziline varıp zeyl-i vesikada muharrerü'l-esâmî müslimin huzurlarında akd-i 

Meclis-i Şer‘-i âlî etdikde menzil-i mezkûrda sâkine ve zâtı Müslimûn-ı merkūmûn 

tarfileriyle mu‘arrefe olan Ümmügülsüm bint-i Abdullah nâm hatun meclis-i ma‘kûd-ı 

mezkûrda zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesika mezbûr Hasan Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hasan Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i kitâbdan bir gün 

mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan yirmi beş 

kuruşu mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i muhdes-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm 

mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan altı kuruş ki cem‘an otuz bir kuruş 

mezbûr Hasan Ağa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda bana def‘ ve teslim ben dahi ahz u kabz 

edip hukûk-ı zevciyyete ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitaba gelince sair beynimizde 

cereyan eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan 
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tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i [muharrer] âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde vâki‘-i hâli mevlânâ-yı 

mezbûr mahallinde ketb ve tahrir me‘an mürsel ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-

vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 2 R. Sene [1]232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Muhzır Osman Çelib, Simkeş es-

Seyyid Hafız Ahmed Efendi 

Çukadar Ali Ağa, Mahalle-i mezbûrda 

İmam es-Seyyid Hafız Mustafa Efendi 

Kapan tüccarından 

Mehmed Ağa 

Husûs ile vesâyetten azil 

Derûn-ı hüccetde mezkûretü'l-isim zâtı mu‘arrefe bâ‘isetü'l-vesîka Ümmügülsüm 

Hatun ibnet-i Abdullah cânib-i şerî‘at-ı garrâdan irsâl olunan Kâtib Mehmed Emin 

Efendi'nin mahmiye-i İstanbul'da Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde havuzlu odalarda vâki‘ 

Simkeş Hasan Ağa'nın menzilinde zeyl-i vesîkada muharrer olan Müslimîn huzurlarında 

akd eylediği Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde kezâlik derûn-ı hüccet-i mezkûrede mastûrü'l-

isim Ahmed Ağa ibn-i İsmail mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip derûn-ı 

hüccetde tafsîl ve beyan olunduğu üzere yedimde emvâlim olan bâ-defter-i müfredât eşya-i 

ma‘lûme ile zimem-i nâsda zuhûr eden hukûkumuz mezbûr Ahmed Ağa ahz u kabz edip 

düyûn-ı müsbitem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ bâkî kalan terekemin sülüsünden ifrâz ve 

sülüs-i mezkûrdan yüz kuruş iskāt-ı sâlât ve keffâret-i savm ve yeminim için devir ve 

fukarâ-i Müslimîne tasadduk oluna ve sülüs-i mezkûrdan fazla kalır ise fazla-i merkûmeyi 

ve benim men lâ-yeruddu kabîlinden olan zevcim işbu hâzır bil'-meclis Hasan Ağa'dan 

gayrı vâris ve vârisem olmadığı ecilden mâ‘adâ sülüsân terekemin nısfı hakkında benim 

için mûsî-lehû mücâzen ve ale's-sülüs tarîkıyla vasiyyet câ‘iz ve meşrû‘ olmağla mâ‘adâ 

sülüsân terekemin nısfına zevcim hâzır-ı ımerkûm karzen nısf-ı âharını dahi mûsî-lehû 

mücâzen ve ale's-sülüs tarîkı üzere vasim merkûm Ahmed Ağa ahz u kabz eyleye deyü 

vasiyyet ve tenfîzine merkûm Ahmed Ağa'yı vasıyy-i muhtâr nasb ve tayin etmişdim. El-

hâletü hâzihî hâzır-ı merkûm Hasan Ağa beni tatlîk edip ben dahi vasiyyet-i merkûmeden 

rucû‘ ve mezbûr Ahmed Ağa'yı vesâyetden azil ve ihrâc eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-

şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i merkûm mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an-mürsel ümenâ-i şer‘le 

Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 2 R. Sene 1232. 



 205

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

eş-şâhidûne's-sâbikûn 

 

Tütüncü mahzeni gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ Kapan-ı Asel Nâzırı Vefâlı-zâde es-Seyyid el-Hâc Hasan 

Ağa ibn-i Ahmed Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu hâmilü'r-rakam Yenişehir Fenerli 

Kaçika Dimitri veled-i Niyabut nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Zindan Kapusu dâhilinde Canbaz Hanı 

kurbünde vâki‘ bir tarafdan Hüsrev el-Hâc Hasan mahzeni ve bir tarafdan Karacakoyunlu 

Ahmed Ağa mahzeni ile mahdûd maden kaleminde mukayyed bir bâb tütüncü mahzeni 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik tabir olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin dört sehim 

itibariyle üç sehmi mesfûr Dimitri zimmînin ve mâ‘adâ bir sehmi akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin benim iştirâken ve şâyi‘an bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimizde emvalimiz 

olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik olduğum bir sehim hisse senedât-ı şâyi‘amı 

[41b] tarafeynden icâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Dimitri zimmîye bin elli kuruşa bey‘ ve temlîk ve 

vech-i lâyıkı üzere teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz u kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin elli kuruşu 

müşterî-i mersûm Dimitri zimmî bana def‘ ve teslim ben dahi yedlerinden tamâmen ve 

kâmilen ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm gedik tabir olunan âlât-ı 

lâzıme-i mezkûrenin mecmû‘u mersûm Dimitri zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sırfı 

olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır, dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Ra. Sene 1232 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Musa Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Şehreminli Mustafa Efendi ibn-i Ali Uzun İbrahim Ağa ibn-i Ahmed 

es-Seyyid Abdullah Çelebi ibnü'l-Hâc Ali, Yiğitbaşı Ömer Ağa ibn-i Osman Kethüdâ ve gayruhum 
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Îcâr-ı Nasrâniyye 

Mahmiye-i İstanbul'da Samatya kurbünde Mirahor Mahallesi'nde mütemekkine 

tahmînen dört yaşında olup sin ve cüssesinin bülûğa tahammülü ve bülûğunu mukırre ve 

mu‘terife ve şahsı tarif-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Zünnâr-zâde nâm bikr-i bâliğa babası 

Sandalcı kalfalarından Giristisedor veled-i Zigar nam zimmî hâzır olduğu hâlde Meclis-i 

Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde mahalle-i mezbûrede mütemekkin hâmiletü'r-rakîm Serpuhi 

bint-i Ağya nam Nasrâniyenin zevci ve tarafından husûs-ı âtîde tasdîka vekîl-i şer‘îsi ve 

ben dahi Repayel veled-i Ohan nam zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip, babam hâzır-ı mersûm Giristisedor zimmî tarîh-i rakîmden dört sene mukaddem beni 

hâl-i sıgarımda müvekkile-i mersûmenin yanına verüp ben dahi işbu târihe gelince 

müvekkile-i mersûmeye menzilinde mu‘tâd üzere hidmet etmemle müddet-i mezkûrede 

ecr-i misil mutâlebesine ve hukûk-ı sâire-i şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan ben ve 

babam hâzır-ı mersûm Giristisedor zimmîden her birince müvekkile-i mersûme Serpuhi 

Nasrâniyye ile ben dahi vekîl-i mersûm Repayel zimmînin zimmetlerinden ibrâ-i âmm ile 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât ettiğimden sonra ben nefsim işbu tarîh-i vesikadan ber-şehir beşer 

kuruş ücret tesmiyesiyle müvekkile-i mersûme Serpuhi Nasrâniyye berây-ı red ve teslim ve 

ücret-i mezkûremin ikişer kuruşunu yedinde ibkā, mâ‘adâ üçer kuruşunu kisve ve levâzım-ı 

sâireme harc ve sarfa müvekkile-i mersûmeye emreylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer 

ikişer kuruşunu yedinde ibkā ve mâ‘adâ üçer kuruşunu dahi emrim üzere kisve ve levâzım-ı 

sâireye harc ve sarfa taahhüd eyledi dedikde, gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî gurre-i R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Yahya Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır ve gayruhum 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Tavşantaşı kurbünde Saraç İshak Mahallesi'nde sâkine zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Emine bint-i Abdullah nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mehmed Efendi zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh 

olan kırk kuruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve 

me’ûnet-i süknâm senedi üzerime olmak üzere zevcem mezbûr Mehmed Efendi ile 



 207

muhâla‘a-i sahîha-ı şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru 

ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince sâir 

beynimizde cereyan eden cemî hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 

mütâlebâtdan ben mezbûr Mehmed Efendi ile [42a] mevtû’iyyesi işbu hâzıratün bi'l-meclis 

Zehra'nın zimmetlerini onlar dahi kezâlik benim zimmetimi her birimiz ibrâ-i âmm-i sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik 

dedikde, gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 29 Ra. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

El-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Hasan Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Nafaka-ı sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Atpazarı kurbünde Manisalı Mehmed Paşa Mahallesi'nde 

sâkine zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Selime ibnet-i es-

Seyyid Abdurrahman Hatun, meclis-i şer‘-i enverde zevc-i sâbıkı humbaracı es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken 

mezbûrun firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve 

terbiyemde olan altı yaşında sulbiye kızı Şerife Hadice Hanım nâm sagîrenin hâli olmayıp 

nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce olmağla sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve 

bahâsı için babası mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf 

meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne metlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

hâkim mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsni me’âb efendi hazretleri dahi sagîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve bahâsı için babası mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa üzerine bi't-

terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm otuz arkçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı 

mezkûru sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa 

ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr es-Seyid Mehmed Ağa üzerine 

rucû‘a vâlidesi hâzınası mezbûre Şerife Selime Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu. 

Fî 6 Rebî‘ü'l-âhir Sene [1]232. 

Şuhudü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 
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el-Hâc Ali, el-Muhzır  Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

 

Nûr-i Osmâniye'de şekerci esnâfı îcârı 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Ahmed Hân aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri 

Câmi‘-i Şerîfi kurbünde Fîrûz ağa Mahallesi'nde sâkin iken bin iki yüz yirmi dokuz senesi 

Saferü'l-hayr'ı hilâlinde fevt olan Teberdâr el-Hâc Süleyman Ağa ibn-i Hamza'nın verâseti 

sulbî kebîr oğulları Muhâsebe-i Evvel Kalemi küttâbından Mehmed Reşid Efendi ve 

Mehmed Emin Efendi'ye münhasıra, ba‘dehû mezbûr Mehmed Emin Efendi fevt olup 

verâseti li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed Reşid Efendi'ye münhasıra ba‘dehû 

mezbûr Mehmed Reşid Efendi dahi fevt olup verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife 

Hanım ibnet-i el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Hasan ile sulbiye sagîre kızı Şerife Emine'ye 

münhasıra ba‘dehû sagîre-i mezbûre Şerife Emine dahi fevt olup verâseti vâlidesi mezbûre 

Şerife Nefîse Hanım'a inhisârı tahakkukundan sonra bâ‘isetü'l-vesîka mezbûre Şerife Nefîse 

Hanım'ın babası ve tarafından husûs-ı âtîde vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi mezbûr el-Hâc 

Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i şerif-i enverde Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ şekerci esnâfının 

kethudâsı es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Ali ve müsinn ve ihtiyâr ustalarından ketenciler başısı 

Ahmed Ağa ibn-i İsmail ve Dikilitaşlı es-Seyyid Hasan Usta ibn-i Hasan ve Bağçekapulu 

Ebû Bekir Usta ibn-i Ebû Bekir vesâirleri hâzır oldukları hâlde bi'l-vekâle takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm edip mahmiye-i mezbûrede Nûr-i Osmânî Câmi‘-i Şerîfi havlusu ittisâlinde 

vâki‘ bir bâb şekerci dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûmenin dört sehm i‘tibarıyla iki sehmi işbu hâzır bi'l-meclis Ali Usta ibn-i 

Ca‘fer nâm kimesnenin şirâ’en ve bir sehmi müteveffâ-yı evvel mezbûr el-Hâc Süleyman 

Ağa'nın li-ebeveyn er karındaşı olup kendüden mukaddem fevt olan esnâf-ı merkûmeden 

Ahmed Ağa ibn-i el-mezbûr Hamza'nın zevcesi gâ’ibetü ani'l-meclis Ayşe bint-i 

Mehmed'in irsen ve şirâ’en ve mâ‘adâ bir sehmi müteveffâ-yı evvel mezbûr el-Hâc 

Süleyman Ağa'nın sağlığında ile'l-vefât irsen bâ-hüccet-i şer‘iyye yedlerinde iştirâken ve 

şâyi‘an emvâlleri olup ba‘de vefâtihî itibâr-ı merkûm üzerinde be-her sehmi ber-mûceb-i 

münâsaha-i mezkûre kızım müvekkile-i mezbûre Şerife Nefîse Hanım'a mevrûs olup lâkin 

mâlike olduğunu müş‘ir yedinde sened olmamağla hakikati esnâf-ı hâzırûn-ı merkūmûndan 

su’al olunup haberleri tahrir ve kıbel-i şer‘den kızım müvekkile-i mezbûrenin yedine sened 

i‘tâ olunmak bi'l-vekâle murâdımdır dedikde hakikat-i hâl bâlâda bast olunan su’al üzere 

olup âlât-ı mezkûrenin ber-itibâr-ı merkûm bir sehmi müteveffâ-yı evvel mezbûr el-Hâc 
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Süleyman Ağa'nın hayâtında ile'l-vefât yedinde emvâli ve ba‘de vefâtihî ber-mûceb-i 

münâsaha-i mezkûre müvekkile-i mezbûre Şerife Nefise Hanım'a mevrûs olmağla el-hâletü 

hâzihî irsen yedinde malıdır, deyü esnâf-ı hâzırûn-ı merkûmûn ile müştereki hâzırûn-ı 

mezbûrûn her biri alâ-tarîkı'ş-şehâde haber vermeleriyle vâki‘-i hâl hıfzan li'l-makāl bi'l-

ibtigâ sebt ve imlâ olundu. 

Fî 24 Ra. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi, el- Muhzır Mehmed Çelebi, el-Muhzır Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

[42b] Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Hırka-i Şerîf kurbünde Akseki Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Havvâ bint-i Mehmed Emin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka Yorganî es-Seyyid İsmail Ağa ibn-i es-Seyyid 

Mehmed Sadık nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-

Seyyid İsmail Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan dört yüz guruş mehr-i mü’eccelimin elli 

guruşunu işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden ahz u kabz edip bâkîsi 

olan üçyüz elli guruşuyla mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem 

üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr es-Seyyid 

İsmail Ağa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olunduğumda ol dahi ber-vech-i 

muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu 

târih-i kitâba gelince sâir beynimizde cereyân eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan ve kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul 

eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 5 Ş. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı el-Muhzır Ahmed Çelebi el-Muhzır 
Divân-ı Âlî çavuşlarından 
Yahya Çavuş, el-Mübâşir 

ve gayruhum 

Muhâla‘a 
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Mahmiye-i İstanbul'da Süleymaniye Mahallesi'nde sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Hatice bint-i el-Hâc Ömer nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka kalaycı Hüseyin 

Beşe ibn-i Mehmed Memiş nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mezbûr Hüseyin Beşe zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan iki yüz on beş guruş mehr-i mü’eccelim ve 

nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime 

olmak üzere zevcmi mezbûr Hüseyin Beşe ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ 

olunduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul mukîme 

müte‘ahhide olduğum bir kat çâmeşûydan mâ‘adâ hukûk-ı zevciyyete ve sâire müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 10 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi 
el-Muhzır 

Osman Çelebi el-
Muhzır 

Mumcu Halil Beşe 
el-Mübâşir 

ve gayruhum 

Vasiyyet 

Mahmiye-i İstanbul'da Şehremini kurbünde Deniz Abdal Mahallesi'nde sâkin 

Atpazarı Dellalbaşısı es-Seyyid Mehmed Emin Ağa ibn-i es-Seyyid Osman ibn-i es-Seyyid 

Bektaş nâm kimesne tarafından husûs-ı âti'l-beyânı ve i‘tâ-i hüccete vekil olduğu el-Hâc 

Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i ibn-i el-Hâc Mehmed Derviş ve Mustafa Efendi ibn-i 

Yahya nâm kimeslere şehâdetleriyle sâbit olan duhân tüccârından Şehreminli Mustafa 

Efendi ibn-i Ali Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müvekkil-i mezbûrun zikr-i âtî vesâyâsını 

tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği işbu bâ‘isü'l-vesîka Himmet-zâde es-Seyyid 

eş-Şeyh Muhyiddin Efendi ibn-i es-Seyyid eş-Şeyh Mecîd nâm kimesne mahzarında bi'l-

vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilim mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin 

Ağa, ben bi-emri'llâhi Te‘âlâ vefat eylediğimde cemî‘-i terekemi ve zimem-i nâsda olan 

hukûkumu vasim mezbûr Muhyiddin Efendi ahz u kabz edip Sünnet-i Seniyye üzere techiz 

ve tekfinim ve levâzım-ı zimmetimi görüp duyûn-ı müsbitem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ 

bâkî kalan terekemin sülüsünü ifrâz ve sülüs-i mezkûrdan yüz seksen guruş ıskât-ı salât-ı 

fâ’item ve kırk guruş kefâret-i savm ve nüzûrâtım [43a] bâkîsi ile tabh ve it‘âm oluna ve 
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meşâyih-i kirâmdan bir zât-i şerîf çend aded dervişânla tevhîd-i şerif edip mukabele ve 

sevâbını ruhuma edâ birle dervişân-ı merkûmûna sülüs-i mezkûrdan doksan guruş verile ve 

yine sülüs-i mezkûrdan beheri yüz ellişer guruşdan dört yüz elli guruş hibeyi üç kıt‘a 

Mushaf-i Şerîf iştirâ ve müstehakkînden bir kimesneye verile ve yedimde mülküm olup 

elveym tilâvet eylediğim bir kıt‘a Mushaf-ı Şerif dahi sülüsân ta‘bîr olup vasim mezbûr 

nefsi için kabz ve tilâvet eyleye ve yine sülüs-i mezkûrdan beheri ikişer yüz guruşdan altı 

yüz guruş ile münasib ve muhtac olan mahallerde üç aded bi’r-i mâ hafr oluna ve gâ’ibûn 

ani'l-meclis Kirâmüddin Efendi'ye yüz guruş benderli Yakub Ağa'ya elli guruş ve a‘mâ 

Abdi Ağa'ya elli guruş ve derviş Ahmed'e elli guruş ve deli Mahmud vâlidesi Ayşe Kadına 

elli guruş ve a‘mâ Zzeliha Kadına elli guruş ve Hanife Usta Kadına yirmi beş guruş ve 

Emine Kadına yirmi beş guruş ki cem‘an merkûmûna sülüs-i mezkûrdan dört yüz guruş 

verile ve yine sülüs-i mezkûrdan yüz guruş seng-i mezar ve tamir-i kabrime harc ve sarf 

olunmak ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise fazla-i merkûmeyi vasim mezbûr 

dilediği vücuh birr u hayra harc ve sarf eyleye. Ve sülüsân-ı terekem veresem beynlerinde 

bi'l-farîzati'ş-şer‘iyye tevzi ve taksim olunacak vasiyyet ve tenfîzine mezbûr es-Seyyid eş-

Şeyh Muhyiddin Efendi'yi vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eyledim, dedi diyerek mezbûr es-

Seyyid eş-Şeyh Muhyiddin Efendi dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâ-

yenbağî edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 29 Ra. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mustafa Efendi ibn-i Ali 
es-Seyyid Ahmed Necib Efendi 

ibn-i es-Seyyid Süleyman 
İmam es-Seyyid Süleyman Efendi ibn-i es-

Seyyid Hasan 

Derviş Mustafa Efendi 
bin Yahya 

İmam es-Seyyid Mahmud Efendi ibn-i es-
Seyyid İbrahim 

Tatar Mehmed Ağa ibn-i Ali 

el-Hâc Hafız Mehmed Emin Efendi ibn-i 
el-Hâc Mehmed 

Tatar Mustafa bin Veliyüddin Berber Mustafa bin Hasan 

Defter 

İstanbul'da Rüstem Paşa Câmi‘-i Şerifi tahtında sabuncu ve tenbakücü dükkânları 

beynlerinde kâin bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde maden kaleminde mukayyed 

ve muteber beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin mâlikesi şahsı 

mu‘arrafe Kostantiniyye bint-i Yanaki Nasrâniyyenin müste’ciri Kayseriyyeli Kiryako 

veled-i Yorgi zimmî müddet-i vâfireden beri dükkân-ı mezkûru mukaffelen terk birle diyâr-
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ı âhara firar ve gaybet-i münkatı‘a ile gâ’ib ve mefkūd olmağla dükkân-ı mezkûr ma‘rifet-i 

şer‘ ve kethudâ ve yiğitbaşı ve ustalar marifetiyle feth ve küşâd ve derûnunda olan gâ’ib-i 

mersûmun eşyâsı ve derâyâsı telef ve zâyi‘ olmak ihtimali gâlib olmağla semen-i misli ile 

âhara bey‘ ve esmânı gâ’ib-i mersûmun hâli tebeyyün oluncaya değin hıfz olunmak üzere 

yed-i emine vaz‘ ve dükkân-ı mezkûr kendüye teslim olunmasını iltimas etmekle kıbel-i 

şer‘den mürsel kâtib Süleyman Efendi me‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘ ve mersûme 

Kostantiniyye'nin zevci ve tarafından vekîl-i şer‘îsi tütüncü Yanaki veled-i Yorgaki zimmî 

ile Kethudâ Ömer Ağa ve Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ve sair mazbûtu'l-esâmî 

Müslimîn hâzır oldukları hâlde dükkân-ı mezkûrun kuflunu feth ve küşâd ve derûnunda 

mevcûd bulunan gâ’ib-i mersûmun eşyası semen-i misliyle âhara bey‘ ve esmânını gâ’ib-i 

mersûmun hâli tebeyyün oluncaya değin hıfz-ı emîn ve mu‘temed ve müstakîm olduğu 

ihbâr olunup kıbel-i şer‘den kayyım nasb ve tayin olunan Mehmed Şakir Ağa ibn-i el-Hâc 

Memiş Ağa'ya li-ecli'l-hıfz teslim eylediği mübelliğ defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fî 17 Ra. Sene [1]232. 

Billûr kâse me‘a kapak : 3 aded, 1800 para 

Kâğıd deste : 5 aded, 120 para 

Sandalye : 2 aded, 200 para 

Pirniç sağîr maşa : 9 aded, 60 para 

Kömür : 80 para. 

Cem‘an yekûn : 1351,5 guruş, 4 para. 

Yalnız bin üç yüz elli bir buçuk guruş dört paradır. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kaplamış tütün 

Kıyye : 104 

Para : 110 

 11.440 

Basma tütün 

Boğça : 1 

Kıyye : 24 

Para : 90 

 21.260 

Köpük tütün 

Boğça : 11 

Kıyye : 86 

Para : 172 

 14.792 

Dizi tütün 

Kıyye : 55 

Para : 100 

 5.500 

Kumarlı tütün 

Kıyye : 99 

Para : 93 

 9.207 

Demirli tütün 

Kıyye : 90 

Para : 75 

 6.750 

Kenevir parçası tütün 

Boğça : 2 

Kıyye : 19,5 

Para : 90 

 1.755 

Tenbakü 

Kıyye : 1 

 200 
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Hâcı Ali Çelebi ibn-i Hasan Çukadar Ali Ağa ibn-i Hüseyin Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi 

Şehreminli Mustafa Efendi Kethudâ Ömer Ağa ibn-i Osman ve gayruhum 

[43b] Husûs ile eşya mübâya‘ası 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan kâtib Süleyman Efendi mahmiye-i İstanbul'da Altay Çeşmesi 

kurbünde Debbâğ-zâde el-Hâc Hasan Mahallesi'nde vâki‘ Zeyneb bint-i Mustafa nâm 

hatunun müsâfir olduğu menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn 

huzurlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i Nebevî ettikde maraz-ı müzmine mübtelât olup zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan mezbûre Zeyneb Hatun meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda bâ‘isü'l-

vesîka eskici Osman Beşe ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip menzil-i mezkûr derûnunda mevcûde mâlik olduğum eşyamdan mecmû‘u 

köhne olarak üç minder ve sekiz çatma yasdık ve biri yeşil ve biri mâ’î iki yüklük ve dört 

yorgan ve iki baş yasdığı ve bir bez döşek ve bir kaliçe orta keçesi ve biri izladi ve biri 

kaliçe iki seccâde ve bir nafe kürk ve bir çiçekli hırka ve bir şam alacası anteri ve bir anbar 

ve bir sepet sandık ve bir kadayıf tepsisi ve bir sini ve beş sahan ve üç sahan kapağı ve bir 

şorba tası ve bir hamam tası ve bir leğen ve iki ibrik ve bir abdest leğeni ve bir taba ve bir 

mangal ve bir kebir tencere ve tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Osman Beşe'ye 

yetmiş guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yetmiş guruş 

mutâlebesine müte‘allika da‘vâdan mezbûr Osman Beşe'nin zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledim. Fîmâ ba‘d eşyâ-i muharrere-i mezkûre mezbûr Osman Beşe'nin emvâl-i 

müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mezbûr mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an mebus 

ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb 

ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 8 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Beşe 
ibn-i Ahmed 

es-Seyyid Mustafa Beşe 
ibn-i es-Seyyid İbrahim 

Tütüncü Feyzullah Ağa 
ibn-i İbrahim 

es-Seyyid Musa Efendi ibn-i 
es-Seyyid İbrahim 

Müezzin es-Seyyid Ali Efendi İmam es-Seyyid Mahmud Efendi ve gayruhum 
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Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Lütfü Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Hatice bint-i Ahmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i 

mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka tutcu Mustafa Beşe ibn-i İbrahim nâm kimesne mazarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mustafa Beşe zevc-i dâhilim olup târih-i kitâbdan 

üç gün mukaddem tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan otuz 

guruş mehr-i mü’eccelimi bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz ve nafaka-i iddet mutâlebesinden dahi fâriğa olmamla hukûk-ı zevciyyete müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz âharın ibrâsını 

kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 10 Rebî‘ü'l-âhir sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Emin Çelebi el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır  ve gayruhum 

[44a] Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Lütfü Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan Hatice bint-i Ahmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i 

mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka tutcu Mustafa Beşe ibn-i İbrahim nâm kimesne mazarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mustafa Beşe ile hukûk-ı zevciyyet beynimizde 

kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ 

hacr ve terbiyemde olan sulbiye sağîre kızı Ümmü Gülsüm'ün malı olmayıp nafaka ve 

kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtace olmağla sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için 

babası mezbûr Mustafa Beşe üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir 

olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve 

bahası için babası mezbûr Mustafa Beşe üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm on 

altışar akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrenin nafaka 

ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-

zafer babası mezbûr Mustafa Beşe üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Hatice 

Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 10 R. Sene 1232. 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-Muhzır  Emin Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Arsa mübâya‘ası 

Zikr-i âtî menzil arsasının iki yüz elli iki sehim itibarıyla iki yüz yirmi üç sehmine 

bâ-hüccet şirâ ve mâlik olan kılabdancı esnafından Mumcu oğlu Kirkor veled-i Matos 

zimmî asâleten ve yirmi dokuz sehmine irsen mâlike olan Torfiye bint-i Kara Matos 

Nasrâniyyenin zevci ve tarafından husûs-ı âtîde vekil olduğu şahıs sevmeyi bilir kürkçü 

Mığırdıç veled-i Şehri ve cevahirci Aleksan veled-i Serope zimmîler şehâdetleriyle sabit 

olan haffâf Hanparsum veled-i Manas zimmî vekâleten her biri Meclis-i Şer‘-i hatîr-i 

lâzımü't-tevkîrde müvekkile mersûme Turfiye Nasrâniyyenin li-ebeveyn er karındaşı 

hamilü'r-rakîm Simkeş Rapayel veledü'l-mersûm Kara Matos zimmî muvâcehesinde her 

biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Langa 

Yeni Kapısı kurbünde Kâtib Kasım Mahallesi'nde Hoca Serkiz Sokağı'nda vâki‘ etrâf-ı 

erba‘asdan uncu Lazar zimmî arsası ve Dürzi [isim yok] zimmî menzili ve [isim yok] 

zimmî arsası ve Arsin ve Mikayel zimmîler menzilleri ve tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb 

muhterik menzil arsasının ber-itibar-ı merkûm iki yüz yirmi üç sehim hisse-i şâyi‘ası benim 

yirmi dokuz sehim hisse-i şâyi‘ası müvekkilem mersûme Turfiye Nasrâniyyenin akd-i âti'z-

zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye iştirâken ve şâyi‘an yedimizde mülkümüz 

olmağla hâlâ ben itibar-ı merkûm üzere mâlik olduğum iki yüz üç sehim hisse-i şâyi‘asını 

üç yüz guruşa bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi tarafeynden icab ve kabulü hâvî 

şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve ile mersûm Rapayel 

zimmîye vech-i meşrûh üzere bi'l-asâle ve bi'l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslim 

eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

eyledikten sonra semeni olan cem‘an dört bin beş yüz guruş müşterî-i mersûm Rapayel 

zimmî bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden bi'l-asâle ve bi'l-vekâle bi't-tamam ve'l-kemal 

ahz u kabz ve ber-minvâl-i muharrer ittisam eyledik. Ba‘de'l-yevm arsa-i mahdûd-ı 

mezkûre cemî‘-i müştemilâtıyla mersûm Rapayel zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı 

sarfı olup benim ve müvekkile-i mersûme Turfiye Nasrâniyyenin kat‘â alâka ve 

medhalimiz kalmamışdır dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 4 R. Sene 1232. 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır İsmail Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

İdâne-i hacz 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ uncu tâifesinden âcir Yani veled-i Mihal ve şeriki Manas 

veled-i Tatos zimmîler Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde kuyumcu esnafından 

hamilü'r-rakîm Dimitri veled-i Merz nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip zimmî-i mersûmun bize idâne edeceği zikr-i âtî meblağ mukābelesinde 

mahmiye-i İstanbul'da Sultan Bayezid civarında Hüseyin Paşa Hanı kurbünde Şerbetçi 

Sokağı'nda fırancalacı fırını karşısında vâki‘ üç horoslu bir bâb uncu değirmeni [44b] 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik tabir olunur üç horoslu on iki re’s birgir ve sair 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin dört re’s bârgir ve ona isabet eden sair âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesi 

diğer sair âlât-ı malumeleri bizim iştirâken ve şâyi‘an yedimizde mülkümüz olmağla hâlâ 

biz ber-vech-i muharrer mâlikler olduğumuz dörder re’sden cem‘an sekiz re’s bârgir ve sair 

âlât-ı lâzımeleri zimmî mersûm yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimizde ol dahi ber-vech-

i muharrer irtihân ve tesellüm ve kabz ettikten sonra her birimiz âharın zimmetine lâzım 

gelen meblağa kefil ve zāmin olarak zimmî mersûm bize malından beş bin guruş idâne ve 

teslim biz dahi yedinden istidâne ve kabz ve semeni târih-i rakîmdan iki sene tamamına 

değin mü’eccel ve mev‘ûd yine mersûmun malından ve yedinden iştirâken iştirâ ve kabz 

eylediğimizde bir cilâlı saat ve bir Lahor şal semenlerimizin dahibin dört yüz kırk guruş ki 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an altı bin dört yüz kırk guruş zimmetmizde mersûm 

Dimitri zimmîye edâsı vâcib-i sahihî deynimiz olduktan sonra zimmî-i mersûm zikr olunan 

bârgir ve ona isabet eden âlât-i ma‘lûme-i mezkûreyi yine bize i‘âre ve teslim ben dahi 

yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip yedinden isti‘âre ve kabz edip ol 

vechile zikr olunan bârgir ve âlât-ı mezkûreler rehin olmak üzere yedimizde âriyettir 

dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 4 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi ibn-i 
Mahmud, el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi ibn-i 
Ahmed, el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı ibn-i 
Osman, el-Muhzır 

ve gayruhum 

Menzil mübâya‘ası 
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Mahmiye-i İstanbul'da Şeyh Ebu'l-Vefa kurbünde Yahya Güzel Mahallesi'nde 

sâkine Kız Kulağı el-Hâc İsmail Ağa ibn-i Hüseyin nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde işbu bâ‘isetü'l-kitâb Şerife Emine ibnet-i es-Seyyid Mustafa nâm hatunun sadrî 

oğlu ve tarafından zikr-i âtî hususu tasdika vekil olduğu zâtını ârifân el-Hâc Abdullah 

Efendi ibn-i Hüseyin ve Ahmed Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesneler yehadetleriyle sabit 

olan kâğıdçı Süleyman Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye şirâ’en müstakıllen 

yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan Derviş Lütfullah Ağa 

menzili ve bir taraftan Mehmed Ağa arsası ve bir taraftan Mustafa Ağa menzili ve taraf-ı 

râbi‘i tarîk-i âm ile mahdûd ve fevkānî bir bâb oda ve bir sofa ve memşâ ve tahtânî bir 

matbah ve bir bi’r-i mâ ve bir mikdar havlı ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb 

mülk-i menzilimi bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık 

tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile müvekkile-i mezbûre Şerife Emine Hatun'a yedi yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve 

teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz guruşu müşteriye müvekkile-

i mezbûre bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr cemî‘-i müştemilâtıyla müvekkile-i mezbûre Şerife Emine Hatun'un 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır. 

Keyfe mâ-yeşâ’ ve hasbe mâ-yehtâr mâlike ve mutasarrıfa olsun dedikde, gıbbe't-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 5 R. Sene 1232. 

 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Süleyman Odabaşı, el-
Muhzır  

Salih Odabaşı, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır 
Ahıskavî Osman 
Çelebi, el-Muhzır 

Hacı Nuri-zâde Hafız Mehmed Said Efendi 
ibnü'l-merhûm Mehmed Nuri Efendi 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

[45a] Muhâla‘a 
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Mahmiye-i İstanbul'da Hoca Paşa kurbünde Karaki Hüseyin Çelebi Mahallesinde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Fatma bint-i es-Seyyid Mustafa nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Süleyman Beşe ibn-i 

Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Sülyeman 

Beşe zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan üç yüz elli guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i 

muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere 

zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i 

muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve hukûk-ı sâire-i şer‘iyyeye 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 15 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Emin Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Menzil mübâya‘ası 

Tüccar kalfalarından Fakı oğlu Kigork kalfa veled-i Bedros nâm zimmî Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde keresteci esnâfından işbu hamilü'r-rakîm Asadur veled-i Artin nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin 

bâ-hüccet-i şer‘iyye şirâ’en müstakıllen yedimde mülk ve hakkım olup medine-i Üsküdar'a 

muzâfe Yoros nâhiyesine tâbi‘ Beykoz kasabasında Ayazma Mahallesi'nde bir taraftan 

Harameyn-i Muhteremeyn Vakfı'ndan Hatice Hatun tsarrufunda olan menzil ve bir taraftan 

tarîk-i hâs ve tarafeyni tarîk-i âm ile mahdûd dahiliyede ulyâda bir bâb köşk ve bir mikdar 

dehliz ve âbdesthâne ve memşâ ve vustâda iki bâb oda ve bir sofa ve bir kilar ve bir 

mugassilhâne ve âbdesthâne ve memşâ ve süflâda bir matbah ve bir mikdar bağçe ve orta 

kapı ve hariciyesinde fevkānî bir bâb oda ve bir sofa ve âbdesthâne ve memşâ ve tahtânî bir 

bâb oda ve bir mikdar havlı ve sokak kapısını müştemil bir bâb mülk-i menzilimi bi-

cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab ve kabulu 

hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mesfûr Asadur 

zimmîye bin guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkûm 

bin guruşu müşterî-i mersûm Asadur zimmî bana def‘ ve teslim, ben dahi yedinden 
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tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-

i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledik. 

Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûr cemî‘-i müştemilâtıyla mersûm Asadur zimmînin 

üzerine mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 7 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Keresteci Kaspar veled-i Mahlas 

Tüccar kalfası Bedros veled-i Güceri Sarraf Mardiros veled-i Karabet ve gayruhum 

Çeneci destgâhı 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çene ve hâssa 

ve emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnâfın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları imi ayaklıklı 

destgâhlardan iki aded destgâha mâlik olan Ohannes veled-i Mığırdıç nâm zimmî Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde mülâzım kalfalardan usta Karabet çırağı hamilü'r-rakîm Bogos veled-i 

Adit nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr 

olunur Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil iki aded destgâhın bir adedini 

yedimde ibkā ve mâ‘adâ bir adedini ber-vech-i âtî bey‘ murad eylediğimde esnafımızın ber-

vech-i muharrer mutasarrıf oldukları destgâhların bey‘ u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve 

rehin ve istiğlâl huccetleri İstanbul Mahkemisinden gayrı mehâkimde tahrir ve takrir ve bir 

aded destgâh yüz guruşdan ziyade semen ile bey‘ u şirâ olunmak bi-emr-i âlî memnû‘ 

olduğu şurût-ı müstahsene-i mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme kethudâsı 

ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle mârru'z-zikr bir aded destgâhı tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î [45b] ve safka-i vâhide ile mersûm 

Bogos zimmîye yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı merkûm yüz guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim. Ba‘de'l-yevm zikr olunan bir aded destgâhda 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp mersûm Bogos zimmînin mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmağla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve ber-vech-
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i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 10 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Kethudâ Salih Ağa ve gayruhum 

Nafaka zammı 

İşbu hüccetin sahibesi zâtı mu‘arrafe Şerife Nazife bint-i es-Seyyid Osman nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı derûn-ı hüccet-i mezkûrede mastûru'l-ism 

bezzâzistânî İbrahim Ağa ibn-i İbrahim nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

ani'l-merâm edip derûn-ı hüccet-i merkûmede tafsîl ve beyan olunduğu üzere mezbûr 

İbrahim Ağa ile mukaddemâ zevciyyet beynimizde kāime iken merkûmun firâşından hâsıla 

ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye sağîre kızı 

Şerife Hatice'nin malı kalmamağla nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr İbrahim Ağa 

üzerine kıbel-i şer‘den be-her mâh evvel üçer guruş karz ve takdir ülenmiş idi. Lâkin 

meblağ-ı makrûz-ı mezkûr vakt-i hâle göre sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisvesine kâfi 

olmayıp kadr-i ma‘rûfdan ekall olmakla meblağ-ı makrûz-ı mezkûre kadr-i ma‘rûf meblağ 

zam ve takdir olunmak matlûbumdur dedikde mezbûr İbrahim Ağa dahi tasdik etmeğin 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr İbrahim Ağa üzerine meblağ-ı 

makrûz-ı mezkûre bi't-terâzî be-her şehir iki şer guruş zamla şehriyye cem‘an on beş guruşa 

iblâğan karz ve takdir buyurp meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-i mezbûrenin nafaka ve 

kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer 

babası merkum İbrahim Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Şerife Nazife 

Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 27 Ra. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-
Muhzır 

ve gayruhum 

Çeneci destgâhı 
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Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çene ve hâssa 

emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnafın mâlik oldukları iki ayaklıklı destgâhlardan bir aded 

destgâha mâlik olan Ohannes veled-i Mıgırdıç nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-

tevkîrde yine esnâf-ı merkûme ustalarından olup iyi aded destgâha mâlik olan işbu 

hamilü'r-rakîm Parşih veled-i Mardiros nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf 

gedik ta‘bîr olunur Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil bir aded destgâhı ber-

vech-i âtî bey eylediğimde esnâfımızın ber-vech-i muharrer mâlik oldukları destgâhların 

bey‘ u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve rehn-i hüccetleri İstanbul Mahkemesinden gayrı 

mehâkimde tahrir ve takrir ve bir aded destgâha yüz guruşdan ziyade semen ile bey‘ u şirâ 

olunmak memnû‘ olduğu şurût-ı müstahsenesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme 

kethudâsı ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle mârru'z-zikr bir aded destgâhı tarafeynden 

icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile mersûm Parsih zimmîye yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra [46a] 

semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim. Fîmâ ba‘d zikr olunan bir aded destgâh 

merkûm Parsih zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve 

medhalim kalmamağla mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını 

kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 15 R. Sene 1232. 

 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Vekili Tahir Ağa Kethudâ Mehmed Salih Ağa ve gayruhum 

Vekâlet nasbı 

Vilâyet-i Anadolu'da Bolu sancağında Çaka kasabası ahâlisinden olup mahrûse-i 

Galata'da Çeşme Meydanı nâm mahalde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife 

Alime bint-i Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde li-ebeveyn er karındaşı 

baisalvesika Çelebi oğlu es-Seyyid Veliyyüddin ibnü'l-mezbûr Mehmed nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben bundan akdem kasaba-i mezbûreden 
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Âsitâne-i Aliyye'ye azimetim esnada malımdan yedi re’s ineğimi kasaba-i mezbûrede sâkin 

İmam oğlu Madrabaz Mehmed nâm kimesne yedine îdâ‘ ve teslim etmemle zikr olunan 

inekleri mezbûr Mehmed'den taleb ve da‘vâ ve ahz u kabz ve bana irsâl îsâline ve husûs-ı 

mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan karındaşım mezbûr es-Seyyid 

Veliyyüddin vekil ve nâ’ib-i münasib nasb ve tayin eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzımesini mahallinde kemâ-yenbağî edâya taahhüd ve iltizâm 

etmeğin mâ-huve'l-vâki‘ [bi't-taleb ketb olundu] 

Fî 17 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Beşe ibn-i Abdullah Mehmed Beşe ibn-i Abdullah ve gayruhum 

Vekâlet nasbı 

Vilâyet-i Anadolu'da Hamid sancağında Ağros kazâsına tâbi‘ Kandos karyesi 

ahâlisinden olup sene-i sâbıkada hacc-i şerîf avdetinde vefat eden el-Hâc Osman Efendi 

ibn-i Abdullah'ın verâseti karye-i mezbûrede sâkinler zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma 

bint-i Ali nâm hatun ile li-ebeveyn er karındaşı oğlunun oğulları es-Seyyid Hüseyin ve es-

Seyyid Ömer ve Âsitâne-i Aliyye'de sâkin es-Seyyid Hüseyin ebnâ-i Mustafa ibn-i 

Mehmed'e inhisârı tahakkukundan sonra mezbir es-Seyyid Hüseyin Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde livâ-i mezbûrede Eğirdir kazâsı ahâlisinden işbu bâ‘isü'l-vesîka Tıflı oğlu es-

Seyyid Hüseyin bin Ebî Bekir nâm kimesne mahzarında bi'l-verâse takrîr-i kelâm edip 

mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun karye-i merkûmede olan terekesini ber-vech-i mezbûr 

Fatma Hatun müstakılleten zabt ve vâzı‘atü'l-yed olmağla ben dahi yedinden bi'l-vekâle 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip tereke-i müteveffâ-yı mevcudeden hisse-i irsiyye-i 

ma‘lûmemi mahallinde mezbûre Fatma Hatun'dan ve sair vâzı‘u'l-yed olanlardan taleb-i 

da‘vâ ve ahz u kabz ve makbûzunu bana irsâl ve îsâle ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf 

olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mezbûr es-Seyyid Hüseyin vekîl-i nâ’ib-i münasib 

nasb ve tayin eyledim dedikde mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 22 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Yeğen Ahmed Süleyman bin Mustafa  Göreyim oğlu Ali 

Kahve gediği fekki 
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İşbu hüccetin sahibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Selime bint-i 

Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevci kezâlik derûn-ı hüccet-i 

mezkûrede mastûru'l-ism kahveci es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Süleyman nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip derûn-ı hüccet-i merkûmede tasrîh ve beyân 

ve tastîr ve iyân kılındığı üzere zevcim mezbûrun malından ve yedinden istidâne ve kabz 

eylediği beş yüz guruşu müddet-i ma‘lûmede ilzâm ve ribhi olan yüz seksen guruş ki 

cem‘an altı yüz seksen guruşu bana edâ ve teslim ben dahi mukābelesinde yedimde rehin 

olup mahmiye-i İstanbul'da Hasan Paşa Hanı ittisâlinde vâki‘ bir bâb kahveci dükkânı 

derûnunda mevcûde âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘asını rehniyetten fek ve tahlis ve 

sahibi zevcim merkûm es-Seyyid Mehmed Efendi'ye teslim ve her birimiz âhar yedinden 

ahz u kabz ve istîfâ-yı hak etmemizle ba‘de'l-yevm meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûru zevcim 

mezbûr yed ve zimmet ve kıbelinde bir akçe ve bir habbe ve bin nesne hakkım ve alacağım 

ve âlât-ı mezkûrede kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp ke'l-evvel zevcim mezbûr es-Seyyid 

Mehmed Efendi'nin emvâl-i mahzı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 18 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-
Muhzır 

Emin Çelebi, el-Muhzır 
el-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 
ve gayruhum 

 

[46b] Mâ fîhi ve nüfizet mâ-yahvîhi mi-asli'l-vakf ve'ş-şurût ale'l-..  

fe-ni‘me'l-vakfi'l-celîl ve'l-emri'l-cemîl 

ce‘ale'llâhu sa‘ye'l-vâkıf meşkûran 

ve cerrâhu cerran. 

Harrerehû el-fakîr Câbî-zâde el-Hâc Ali bin Mustafa 

el-müvellâ hilâfeti bi-dâri's-Saltanati's-Seniyyeti 

gufira lehumâ. 

Bİ'SMİ'LLÂHİ'R-RAHMÂNİ'R-RAHÎM 

Çeşme-sâr-ı elsine-i hâme-bende cârî zülâl-i hoş-güvâr-ı hamd ü senâ ol mûcid-i 

kevn ü mekân ve hâlık-ı âferide-gân cenâbına lâyık ve şâyândır ki hılkat-ı Âdem'i ketm-i 
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ademden vücûda getirip âmme-i mahlûkāt ve kâffe-i mevcûdâtı ve mine'l-mâ’i külle şey’in 

hayy50 nass-ı kerimi mefhûm-ı münîfi üzere mâ’ü'l-hayât inâyet-i ezeliyyesinden seyr-âb ü 

irvâ eyledi. Ve salât-i bî-aded ve teslîmât-ı lâ-yu‘ad ol âb-ı rûy-ı heme-i enbiyâ ve gevher-i 

nâ-yâb-ı kân-ı vefâ, sahib-i makām-ı mahmûd ve meded-res-i rûz-ı mev‘ûd, menba‘-ı zülâl-

i şefâ‘at, melce’-i imlâz-ı ümmet, dîbâce-i risâle-i halk ve tekvîn, hâtime-i merâtib-i cemî‘-i 

mürselîn, serdâr-ı kāfile-i enbiyâ, server-i sübhâne'llezî esrâ, mahbûb-ı Hudâ, mazhar-ı 

cemâl-ı bâ-kemâl-i safâ Hazret-i Muhammed el-Mustafa aleyhi efdalü's-salavât ve ezke't-

tahâyâ meşhed-i tâb-nâk ve merkad-i ıtır-nâklerine îsâr ve nisâr olunur ki: 

Rûz-ı ciğer-sûzda tâb-ı teb-isyân, mahrûru'l-ekyâd ve nefsîde-leb ve muztarıbü'l-

fu’âd olan eshâb-ı me‘âsî ve âsâm yevme yu’hazü bi'n-nevâsî ve'l-akdâm âb-ı zülâl-i 

şefâ‘ati ile ıtfâ-yı ateş-i mihnet edip müreffehü'l-bâl olurlar. Ve tahiyyât-ı bî-pâyân ervâh-ı 

tayyibe-i âl ve ashâb u ezvâc-ı tâhirât ve evlâd ü ahbâb üzerlerine olsun ki her biri vâkıf-ı 

hadîs-i şerîf: el-Mer’u tahte zıllı sadakātihî51 olup emvâlini vücûh-ı hayrâta nisâr ve infâk-ı 

fî-sebîli'llâhi sâir ef‘âl üzerine îsâr eylemişlerdir. Rıdvânu'llâhi Te‘âlâ aleyhim ecma‘în. 

Emmâ ba‘d; havâtır-ı zî-fehm ve iz‘ân ve zamâ’ir-i eshâb-ı irfâna hafî ve setîr 

değildir ki bu cerh-i berîn-i muhît-i fenâ üzere ber-habâb ve rûy-ı zemîn-i seyl-âb-ı belâ ile 

her dem harâb olup tāt-ı zer-endûdî ü devâh ile dâim kebûd ve ferş-i anber-âlûdu eşk-i dîde-

i nem-nâk ile muzmahilü'l-vücûd ve dünyâ-yı dûn bir virâne değilmiş, cihân bir efsânedir ki 

genci mâr ile hem-âgûş ve küllî hâr ile dûş-a-dûş, cevleri şitâyî, ömrü müzekker ü bihâr ü 

mizânî bî-kararî eyyâmı müfessirdir. Bu ribât-ı dehşet-eserden mürûr emr-i mukarrer 

olmağla ol reh-ı pür-hatar ve “eyne'l-mefer'de ve lekad ci’timûnâ firârî fehvâsı üzere 

kimesneye yâr u hemdem ve enîs ü muharrem bulunmayıp küllü'mri’i bi-mâ kesebe rehîn52 

mısdâkınca herkesin hâli a‘mâline menût ve ef‘âline merbût olmak emr-i muhakkakdır. 

Pes, sermâye-i rûz-ı me‘âd için tehyi’e-i zâde sa‘y-i bî-şümâr ile bezl-i dirhem ve 

dinar olunmak gerekdir ki vesîle-i fevz ü necât ve ba‘is-i neyl-i derecât ola. Binâ’en alâ-

zâlik Dârü'l-hilâfeti'l-aliyye, Kostantiniyyetü'l-mahmiyye'de Laleli Çeşmesi kurbünde 

Mesih Paşa-yı Atîk Mahallesi'nde sâkine sahibü'l-hayrât ve'l-hasenât ve râgıbü'l-

müberrâti'l-âliyât Dergâh-ı Âlî dâme mahfûfen bi'l-me‘âlî kapıcıbaşılarından sâbıkan Hâssa 

Şa‘îr Emîni umdetü'l-emâcid ve'l-ekârim câmi‘u'l-mehâmid ve'l-mekârim se‘âdetlü, 

semâhatlü Salih Ağa ibnü'l-merhûm Süleyman Ağa zikr-i câ’î husûs-ı meymenet-mahsûsun 

                                                 
50  “Canlı olan her şeyi sudan yarattık.” Enbiyâ Suresi, 30. 
51  “Kişi, sadakasının gölgesi altındadır.” (Hadîs-i Şerif) 
52   Her kişi, işlediği şey tarafından rehin alınır. 
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mahallinde kalem-i şer‘-i kadîm ile terkîm ve istimâ‘ı içün kıbel-i şer‘-i kaviyyü'l-esâsdan 

bi'l-iltimas me’zûnen bi'l-hükm ba‘s olunan eşrâf-ı kudât-ı kirâm-ı zü'l-ihtirâmdan Başkâtib 

Mevlânâ İbrahim Ârif Efendi'nin hâne-i mezkûrede zeyl-i kitâbda mektûbu'l-esâmî zevât 

huzûrlarında akd eylediği Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enver ve mahfil-i dîn-i münîf-i ezherde 

zikr-i âtî vakfa li-ecli't-tescîl mütevellî nasb ve tayin olunan Ahmed Ağa ibn-i Ali 

mahzarında ikrâr-i sahîh-i şer‘î ve itiraf-i sarîh-i mer‘î eyleyip atyeb-i mal ve ahsen-i 

menâlimden iki bin guruş ifrâz ve imtiyâz edip meblağ-ı merkûm ile zikr olunan Mesih 

Paşa Câmi‘-i Şerifi ittisâlinde irvâ-yı attâş-ı nâs olunmak üzere mücededden binâ ve ihyâ 

eylediğim çeşme-i âb-ı lezîzin lağım ve kanavâtına tebe‘iyetle bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimde 

şirâ’en mülküm olan nısf masura mâ-i leziz habbetu'llâhi ale'l-azîm ve ibtiğâi li-

vechi'llâhi'l-meliki'l-kerîm vakf-ı sahîh-i mü’eyyed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve 

habs ve şöyle şart eyledim ki meblağ-ı merkûm yed-i mütevelliyle Âsitane-i Aliyye'de 

vâki‘ Rum milleti Patrikhanesi me’mûrlarına senevî kesesi kırk guruş hesabı üzere bâ-

tahvîl idâne olunup hâsıla olan gallesinden mâ-i mezkûra hizmet eden râh-ı âbîye bedel on 

iki akçe vazife ve be-her re’s senede on guruş yıllık cem‘an senevî kırk altı guruş verile ve 

câmi‘-i şerîf-i mezkûrda imam vekili olan es-Seyyid Hâfız [47a] Mehmed Efendi hayatta 

oldukça yevmî altı akçe vazife ile vakf-ı mezkûruma câbî ve çeşme-i mezkûrenin tasını 

dahi be-her yevm ref‘ ve ta‘lîk için yevmî dört akçe vazife ile müstahfız-ı tas olup cem‘an 

yevmî on akçe vazifeye mutasarrıf ola ve ba‘de'l-vefât cibâyet-i mezkûre ciheti câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr imamı olan efendiye ve müstahfız-ı tas ciheti müezzin olan efendiye meşrûta 

olup vazife-i mezkûrelere mutasarrıf olalar ve be-her sene iki guruş ile zikr olunan tas tamir 

oluna ve câmi‘-i şerîf-i mezkûr vakfı Dârü'l-hilâfeti'l-aliyye kadıları faziletlü efendiler 

hazerâtı nezâretlerinde olmağla vakf-ı mezkûrum dahi müşârunileyh hazerâtı nezâretlerinde 

olup be-her sene muharremü'l-harâm duhûlünde muhâsebesine muhâsebeci efendiler 

mahalle-i mezbûre ahâlisi hâzır oldukları hâlde hakk ve adl üzere ru’yet ve sıyânet buyurup 

harc-ı defter-i muhâsebe üç guruş ve kalemiye ve ihzâriyye dahi üç guruş verile ve vezâif-i 

mezkûre ihrâc ve edâ olunduktan sonra bâkâ kalan fazla-i vakf lede'l-hâce çeşme-i mezkûra 

kanavât-ı merkûmenin tamir ve termimi için yed-i mütevelliyle Patrikhane-i mezkûreye 

verilerek hıfz olunup vech-i meşrûh üzere sarf oluna ve tamir iktizâ etmeyen senelerde 

fazla-i merkûme asl-ı mal-i merkûma zam olunup ber-vech-i muharrer i‘mâl ve istirbâh 

oluna ve ben lâbis-i libâs-ı hayat olduğumca vakf-ı merkûme yevmî on iki akçe vazife ile 

senedim mütevellî olam ve irtihal-i dâr-ı bekā eylediğimde halilem Mahbûbe Nevîn ibnet-i 

Abdullah mütevelliye olup vazife-i mezkûreye mutasarrıfa ola ve ba‘de vefâtihâ diğer 

halilem Hoş-edâ Kadın ibnet-i Abdullah mütevelliye olup kezâlik vazife-i mezkûreye 
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mutasarrıfa ola ve ba‘de vefâtihâ evlâdım ve evlâd-ı evlâdım ve evlâd-ı evlâd-ı evlâdımın 

zükûr ve inâsının batnen ba‘de batnin ve fer‘an gıbbe asl-ı ekber ve umûr-ı vakfa a‘lemi 

mütevellî olup kezâlik vazife-i mezkûreye mutasarrıf ola ve ba‘de'l-inkırâzi'l-kül câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr vakfıne her kim mütevellî olur ise vakf-ı mezkûruma dahi mütevellî olup 

kezâlik vazife-i mezkûreye mutasarrıf ola ve şurût-ı mezkûrenin tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve 

teksîri merretin ba‘de ûlâ ve kerretin gıbbe uhrâ benim yedimde ola ve mürûr-ı eyyâm 

kanavât-ı a‘vâm ve şuhûr ile şurût-ı mezkûreye riayet müte‘azzire olur ise gallât-ı vakf-ı 

merkûm mutlaka fukarâ-i Müslimîne meşrûta ola deyü tayin-i şurût ve tebyîn-i kuyûd edip 

meblağ-ı mevkûf-ı merkûmu ve kanavât-ı mezkûreyi işbu târihten bir ay mukaddem 

mütevellî-i merkûma teslim ol dahi tesellüm ve tubulüyle tasarruf eyledi dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î vâkıf-ı mûmâileyh semt-i vifâkdan cânib-i şikāka teveccüh edip vakf-ı nükūd 

ve zımnında olan şurût ve kuyûd inde'l-e’immeti'l-galleti ve kanavât-ı mezkûre dahi 

menkūlâttan olup menkūl ve muhavvel kısmının vakfiyyeti İmam-ı A‘zam ve İmam-ı Ebû 

Yusuf hazretleri katında sahih olmadığından gayrı vâkıf menfaat vakfı nefsine şart eylediği 

surette vakıf bâtıl olmağın vakf-ı merkûmdan rucû‘ meşrû‘ olmağla meblağ-ı merkûmu 

mütevellî-i mezbûrdan istirdâd kanavât-ı mezkûreden kasr-ı yedine tenbih olunmak 

matlûbumdur dedikde mütevellî-i merkûm dahi cevabında vakf-ı nükūd ve ona müteferri‘ 

olan şurût ve kuyûd İmam-ı Züfer aleyhi rahmetü'l-Meliki'l-ekber'den İmam Abdullah el-

Ensârî rivayeti üzere sahih ve câiz ve kanavât dahi menkūlât kabîlinden olduğu mahâlen lâ-

yerduddur, lâkin menkul müte‘ârif olup ve menkul-ı müte‘ârifin vakfiyyeti İmam-ı 

Muhammed hazretleri katında sahih ve elveym amel ve fetvâ İmam-ı müşârun-ileyhimâ 

hazerâtının kavl-i şerifleri üzere olduğundan mâ‘adâ vakıfv menfaat vakfı nefsine şart 

eylediği surette dahi İmam Ebu Yusuf hazretleri katında caizdir deyü meblağ-ı mezkûr ile 

kanavât-ı mezbûreyi devr-i teslimden imtinâ‘ ile mevlânâ-yı mûmâileyh huzurlarında 

murâfa‘ân ve her biri müttebe‘âsınca fasl u hasma tâlibân olduklarında mevlânâ-yı 

mûmâileyh dahi meblağ-ı merkûm ve kanavât-ı mezkûrenin İmâmeyn-i müşârun-ileyhimâ 

hazretlerinin kavl-i şerifleri üzere sıhhat-i vakfiyyetine hükm-i sahîh-i şer‘î ettikten sonra 

vakıf-ı mûmâileyh iâde-i kelâm edip İmam-ı A‘zam ve İmam-ı Züfer hazretleri katında 

mültezim-i lüzûm olmamağla benim için yine bâb-ı rucû‘ meftûhtur deyü tekrar da‘vâ-yı 

istirdâda şurû‘ettikde mütevellî-i mezbûr dahi cevabında İmam-ı A‘zam ve İmam-ı 

Züferhazretleri katında sıhhat-i mültezim lüzûm değil ise İmam-ı Ebû Yusuf hazretleri 

katında vâkıf mücerred vakafet demekle ve İmam-ı Muhammed hazretleri indinde teslim 

ile'l-mütevellî bulunmağla vakf-ı sahih ve sıhhat-ı vakfiyyet lüzûmundan mufârakat 

etmemekle onların kavl-i şerifleri üzere lüzûmuna hüküm taleb ederim dedikde mevlânâ-yı 
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mûmâileyh dahi cânib-i vakfı evvelen ve uhrâ görüp alâ-kavli men-yerâhu sâniyen vakf-ı 

mezbûrun lüzûmuna dahi hüküm ve kazâ ve hükm-ı sâbıkı te’yîd eylediğini mahallinde 

ketb ve tahrir ve me‘an mürsel ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve 

takrir etmeğin ba‘de't-tenfîz vakf-ı merkûm sahih ve lâzım ve mütehattim olup min-ba‘d 

nakz ve nakīzine mecâl muhal ve tebdil ve tağyiri adîmü'l-ihtimâl oldu. 

Femen beddelehû ba‘de mâ-semi‘ahû fe-innemâ ismehû ale'l-lezîne yubeddilûne 

inne'llâhe semî‘un alîm ve cera'l-vâkıf ale'l-hayyi'l-civâri'l-kerîm cerâ-zâlik. 

Ve hurrire fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-işrîn min şehri Rebî‘i'l-âhir li-sene isneteyn ve 

selâsîn ve mi’eteyn ve elf [27 Rebî‘ü'l-âhir 1232/16 Mart 1817]. 

Men yecerrahû men-lehu'l-izz ve'l-mecd ve's-sa‘âde ve eşref. 

[47b] Şuhûdu'l-------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahalle-i mezbûre imamı es-Seyyid Hafız Ali Efendi 
ibn-i es-Seyyid Mustafa 

Mektubî-i Sadr-ı âli Kalemi hulefâsından 
Mehmed Said Efendi ibn-i Hafız Ömer 

Mektubî-i Sadr-ı âli Kalemi hulefâsından Mehmed 
Salih Efendi ibn-i Hafız Ömer 

es-Seyyid Hafız Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid 
Hüseyin 

Bezzâzistânî es-Seyyid el-
Hâc Halil Ağa ibn-i Ömer 

Mustafa Ağa ibn-i 
İsmail 

Hasan Ağa ibn-i Osman 
es-Seyyid Rasul Ağa 

ibn-i Hasan 

Bezzâzistânî Kadri 
Efendi 

Yağlıkçı Hüseyin 
Ağa 

Bezzâzistânî 
Hasan Ağa 

Tatar Ömer Ağa ve gayruhum 

İki bâb horasancı gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı dahilinde Tavaşî Süleyman Mahallesi'nde 

mütemekkin Horasancı esnâfından Manil veled-i Artin zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i 

lâzımü't-tevkîrde hâmiletü'r-rakîm Aksabet bint-i Karabet veled-i Sinan Nasrâniyyenin 

zevci ve tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekil olduğu şahıslar mersûmeyibilir Dürzi 

Haçadur veled-i Kokas ve Horasancı Agop veled-i Simyon zimmîler şehâdetleriyle sabit 

olan Margos veled-i Haçadur zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahmiye-i mezbûrede Alaca Hamam kurbünde bir bâb dükkâncılar kurbünde ber bâb ki 

cem‘an iki bâb horasancı dükkânları derûnlarında mevcûde beyne'l-harf gedik ta‘bîr olunan 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmelerin nısf-ı şâyi‘leri horasancı Simyon veled-i Asadur zimmînin ve 

nısf-ı şâyi‘-i âhirleri akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin benim beynimizde iştirâken ve 

şâyi‘an mülkümüz olmağla hâlâ ben zikr olunan iki bâb dükkân derûnlarında mevcûde 
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gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûrelerde ber-vech-i muharrer mâlik 

olduğum nısf hisse-i şâyi‘alarımı şerikimin izin ve icâzetiyle tarafeynden icab ve kabulü 

hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile 

müvekkile-i mesfûre Aksabet Nasrâniyyeye üç bin guruşa bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı 

üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz 

u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr üç bin guruşa müşteriye-i 

müvekkile-i mersûme bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm zikr 

olunan dükkânlar derûnlarında mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeler, 

müvekkile-i mersûme Aksabet Nasrâniyyenin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim 

aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 17 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Molla Emin, el-Muhzır   Molla İbrahim, el-Muhzır  

Horasancı gediği itâlesi 

İşbu hüccetin sahibesi Aksabet bint-i Karabet veled-i Sinan Nasrâniyyenin zevci ve 

tarafeynden husûs-ı âtîde ikrara vekîl olduğu şahsını bilir Terzi Haçadur veled-i Kokas ve 

horasancı Agop veled-i Simyon zimmîler şehâdetleriyle sâbit olan Morgos veled-i Haçadur 

zimmî Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism horasanca Manil 

veled-i Artin zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

müvekkilem zevcem Nasrâniyye mersûme derûn-ı hüccet-i mezkûrede tasrih ü beyân ve 

tastîr ü iyân kılındığı üzere mersûm mahmiye-i İstanbul'da Alaca Hamam kurbünde bir bâb 

dükkân ve ketenciler kurbünde bir bâb ki cem‘an iki bâb horasancı dükkânları derûnlarında 

mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmelerde mâlik olduğu nısf 

hisse-i şâyi‘alarını bunda akdem üç bin guruş semen-i makbûza bana bey‘ ve teslim ben 

dahi vech-i meşrûh üzere iştirâ ve kabul etmiş idim. El-hâletü hâzihî mebî‘-i mezkûr 

yedimde mevcud olmağla biz mebî‘-i mezkûru rızâmızla fesh ve itâle birle ben âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûreleri kendüye teslim ol dahi semen nâmıyla makbûzu olan 

meblağ-ı mezkûr üç bin guruşu bana def‘ ve teslim ve her birimiz âhar yedinden ahz u kabz 
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etmemizle ba‘de'l-yevm meblağ-ı mezkûrdan dahi mersûm Manil zimmînin yed ve zimmet 

ve kıbelinde bir akçe ve bir habbe hakkım ve alacağım ve gedik-i mezkûrda dahi kat‘â 

alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 21 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 
el-Muhzır 

Tahtacı İbrahim 
Odabaşı 

Salih Çelebi, el-
Muhzır 

İsmail Çelebi, el-
Muhzır 

[48a] Menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Şeyh Ebu'l-Vefâ kurbünde Sarı Bayezid Mahallesi'nde 

sâkine İbrahimAğa ibn-i Mehmed nâm kimesne tarafından husûs-ı âti'l-beyânı ikrar ve i‘tâ-i 

hüccetine vekil olduğu Abdullah Efendi ibn-i Musa ve Molla Hasan ibn-i Ahmed nâm 

kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Feyzullah nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müvekkil-i mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı 

câmeşûycı İsmail Usta ibnü'l-mezbûr Mehmed nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilim mezbûr İbrahim Ağa zikr olunan Sarı Bayezid 

Mahallesi'nde Abacı Çeşmesi karşısında vâki‘ bir taraftan mahalle-i mezbûre mescid-i 

şerifi ve bir taraftan müderrisîn-i kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan feziletlü el-Hâc Ali Efendi ile 

halîleleri Şerife Tevhide Hanım haneleri ve bir taraftan parmaklıkçı el-Hâc İbrahim Ağa 

menzili ve bir taraftan tarîk-i âm ile mahdûd mahalle-i mezbûre mescid-i şerifi imamına 

senede iki yüz yirmi beş akçe mukâta‘a-i kadimelü arsa üzerinde mebnî ulyâda bir bâb oda 

ve divanhane ve vustâda kezâlik bir bâb oda ve divanhane ve âbdesthâne ve memşâ ve 

süflâdabir matbah ve bir kömürlük ve bir mikdar bağçe ve mûmâileyhâ el-Hâc Ali Efendi 

halîleleri Şerife Tevhide Hanım ile mezbûre el-Hâc İbrahim Ağa menzilleri taraflarında 

olan müşterek ve sâlifü'l-beyân mescid-i şerîf ve tarîk-i âmm-i mezkûr taraflarında olan 

müstakil taş duvar ile muhât bir bâb menzilin ebniye-i memlûke-i mezkûresinin nısf-ı şâyi‘i 

akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin benim ve nısf-ı şâyi‘-i âharı karındaşım mezbûr İsmail 

Usta'nın iştirâken ve şâyi‘an yedimizde mülkümüz olmağla hâlâ ben menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrun ebniye-i mevcûde-i mezkûresinde ber-vech-i muharrer mâlik olduğum nısf hisse-

i şâyi‘amı bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden icab 

ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile karındaşım mezbûr İsmail Usta'ya bin üç yüz yetmiş beş guraşa bey‘ ve temlik ve 
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taht-ı ittisâlinde olan arsasını dahi meccânen ferâğ ve tefvîz ve teslim eylediğimde ol dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin üç yüz yetmiş beş guruşu mezbûr İsmail Usta bana def‘ ve teslim 

ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına ve bi'l-cümle menzil-i mezkûr hususuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun bi'l-cümle 

ebniye-i memlûkesi cemî‘-i müştemilâtıyla karındaşın mezbûr İsmail Usta'nın mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve arsası dahi dâhil-i havza-i tasarrufu benim aslâ ve kat‘â alâka 

ve medhalim kalmamışdır. Keyfe mâ-yeşâ’ ve hasbe mâ-yehtâr mâlik ve mutasarrıf olsun, 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 25 R. Sene [1]232. 

 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Emin Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Odun Kapısı dahilinde mütemekkin sabuncu 

Niğdeli Lazari veled-i Azerya nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde tütüncü 

esnafından işbu hamilü'r-rakîm Niğdeli Kostandi veled-i Azerya nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zikr olunan Odun Kapısı dahilinde 

na‘lçacı ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde Sekpas zimmî ismine mukayyed şehriyye dokuz 

guruş kira-yı kadimelü bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik 

ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin dört sehim itibarıyla bir sehmi akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimde mülküm olup benim ve üç sehmi âharın 

ledimizde iştirâken ve şâyi‘an mülkümüz olmağla hâlâ ben ber-vech-i muharrer mâlik 

olduğum bir sehm hisse-i şâyi‘a-i mezkûremi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Kostandi 

zimmîye bâ-izn-i şerîk bin guruşa bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkı üzere teslim eylediğimde 

ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına 
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müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ 

ba‘d dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin 

ber-itibar-ı merkûm bir sehmi mersûm Kostandi zimmînin emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı 

olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 16 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır es-Seyyid Şemseddin Efendi Şehreminli Mustafa Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi  Kethudâ Ömer Ağa ve gayruhum 

 

[48b] Nafaka-i haml 

Mahmiye-i İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î 

ile mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Cemile bint-i Mehmed Emin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı kuyumcu es-Seyyid Mehmed Beşe ibn-i Mustafa nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Mehmed Beşe ile 

zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl hamlim olmağla vaz‘-ı haml 

ile iddetim münkazıye oluncaya değin nafakam için mezbûr es-Seyyid Mehmed Beşe 

üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne 

matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve 

hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Cemile Hatun'un vaz‘-ı haml ile iddeti 

inkızâsına değin nafakas için mezbûr es-Seyyid Mehmed Beşe üzerine bi't-terâzî târih-i 

kitâbdan be-her yevm otuz altışar akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru 

kendi nafaka ve saire levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 

inde'z-zafer mezbûr Mehmed Beşe üzerine rucû‘a mezbûre Cemile Hatun'a izin vermeğin 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 22 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

ve gayruhum 
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Ücretten ibrâ ve eşya teslimi 

Vilâyet-i Anadolu'da Çankırı sancağında Çerkeş kasabasına tâbi‘ Hızırlar karyesi 

ahâlisinden olup mahmiye-i İstanbul'da Sultan Ahmed Han hazretleri Câmi‘-i Şerifi 

kurbünde Timarhane Sokağı'nda sâkine takrîben on beş yaşında sin ve cüssesinin bülûğa 

tahammülü olmağla bülûğunu mukırra ve muterife ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-

esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Ayşe bint-i es-Seyyid Mustafa nâm bikr-i 

bâliğa Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isetü'l-vesîka kezâlik zâtı mu‘arrafe diğer 

Şerife Ayşe bint-i es-Seyyid Mustafa nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip ben ücret ile hizmet eder makūlelerden olup mezbûre diğer Şerife Ayşe Hatun'un 

talebisyle ücret-i kavlinsiz menzilinde işbu târihe gelince mu‘tâd üzere üç sene kendüye 

hizmet ve bu esnâda nefsimi âhara tezvîc birle mufârakat etmemle müddet-i mezkûrede 

müstahıkka olduğum ecr-i mislim mukābelesinde eşyâ-i memlûkesinden üçer İstanbul şalîsi 

ve ikişer basma cem‘an beş anteri ve üç hırka ve bir şalî caba ve üç basma şalvar ve bir 

penbe-zâr gömlek ve bir don ve bir kese ve ik uçkur ve iki makrame ve üç çevre ve bir baş 

yemenisi ve iki şam‘dan ve bir kadayıf tepsisi ve bir İngiliz şalı ve kuşak ve üç patiska 

gömlek ve iki bez gömlek ve bir döşek ve çârşabı ve bir yorgan çâşabı ile nakden kırk 

guruşu mezbûre diğer Şerife Ayşe Hatun bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen 

ve kâmilen ahz u kabz edip müddet-i mezkûrda ziyade ecr-i misil mutâlebesine ve sair 

cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan mezbûre 

diğer Şerife Ayşe Hatun'un zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât 

eyledim dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 13 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Hasan 
es-Seyyid el-Hâc 
Mehmed Efendi 

Salih Ağa ibn-i 
Mehmed Said 

İbrahim Ağa ibn-i 
Hasan 

es-Seyyid Mehmed 
Efendi ibn-i Mehmed 

• Asıl hüccet târihi: Fî 11 S. Sene 1231. 

Na‘lçacı gediği fekki 

İşbu hüccetin sahibi Dergâh-ı Âlî yeniçerileri miyânelerinden Elli Sekiz Bölüğün 

Odabaşısı tabancacı, Kayseriyyeli es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Ali nâm kimsene 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde derûn-ı hüccette mastûru'l-ism na‘lçacı Acı Çeşmeli es-

Seyyid Hasan Usta ibni hâl nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

derûn-ı hüccet-i merkûmede tasrih ü beyân ve tastîr ü iyân kılındığı üzere benim mezbûr es-
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Seyyid Hasan Usta zimmetinde malımdan ve yedimden istidâne ve kabz eylediği iki bin beş 

yüz guruş ve bir senelik ilzâm ribhi olan iki yüz guruş ki cem‘an bin yedi yüz guruş mezbûr 

es-Seyyid Hasan Usta bana edâ ve teslim ben dahi mukābelesinde yedimde rehin olup 

mahmiye-i mahalliyide Bezzâzistân-ı Atik civarında Aynacılar başında Acı Çeşme 

kurbünde haffâf Musa Ağa ile Terzi Nesim Yahudi dükkânları beynlerinde vâki‘ bir bâb 

na‘lçacı dükkânı derûnunda mevcûde âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeyi rehniyyetten fek ve tahlis 

ve sahibi merkûm es-Seyyid Hasan Usta'ya teslim ve her birimiz âhar yedinden ahz u kabz 

ve istîfâ [49a] etmemizle ba‘de'l-yevm meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûrdan mezbûr es-Seyyid 

Hasan Usta yed ve zimmet ve kıbelinde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne mahz-ı hak ve 

sarfı kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 25 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Bağçe mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Koğacı Dede Mahallesi'nde sâkin iken 

bundan akdem fevt olan şa‘îr kâtibi Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed Said Efendi'nin 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine nâm-ı diğer Tâbende bint-i Abdullah ve li-

ebeveyn er karındaşı kızı Fatma bint-i Mehmed Nuri Efendi nâm hatunlara münhasıra ve 

terekesinin rub‘u zevcesi mezbûreye ve selâse erbâ‘ı mezbûre Fatma Hatun'a isabeti 

tahakkukundan sonra mezbûretân Emine ve Fatma hatunlar taraflarından husûs-ı âti'l-

beyânı ikrar ve i‘tâ-i hüccete vekil olduğu zâtlarını ârifân Muhasebe-i Evvel Kalemi 

küttâbından es-Seyyid Halil Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Emin ve es-Seyyid Hüseyin 

Ağa ibn-i İsmail nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Rumeli kudâtı eşrâfından es-

Seyyid el-Hâc Mustafa Efendi ibn-i Halil Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde Dergâh-ı Âlî dâme 

mahfûfen bi'l-me‘âlî kapıcıbaşılarından saâdetlü Hafız Hüseyin Ağa zevcesi bâ‘isetü'l-kitâb 

iffetlü Fatma Hanım ibnet-i Abdullah tarafından husûs-ı âtîde tasdika vekîl-i şer‘îsi 

Mehmed Memiş Efendi ibn-i İsmail mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip müvekkileler mezbûretân Emine ve Fatma hatunlar mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

taraftan Bakla Mahallesi Câmi‘-i Şerifi imamlarına süknâsı meşrûta menzil ve bir taraftan 

bazen zikr olunan Koğacı Dede Câmi‘-i Şerifi bağçesi ve bazen Necib Efendi kerimesi 

Hatice Hanım bağçesi ve bazen Ömer Ağa menzili ve bağçesi ve bazen Mehmed Ağa 

zevcesi menzili ve bağçesi ve tarafeyni tarîk-i âm ile mahdûd derûnunda eşcâr-ı müsmire 
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ve mağrûse ve bir fıskıyeli havuz me‘a köşk ve iki kuyu mahzen su hazinesi ve kanavât-ı 

mesnâtına tebe‘iyetle mülk olan nısf masura mâ-i leziz-i cârîyi müştemil terbî‘an bin dört 

yüz otuz beş buçuk zirâ‘ bağçenin mezbûr Mehmed Ağa menzili ve bağçesi tarafından 

terbî‘an üç yüz otuz altı buçuk zirâ‘ mahalli üzerinde mevcûde eşyâ-i mağrûse ve kârgîr su 

hazinesiyle me‘an eshâb-ı hayrâttan merhûm Yusuf Ağa ibn-i Abdullah'ın galle ve tevliyeti 

zikr olunan Koğacı Dede Cam-i Şerifi müezzinlerine şart eylediği vakıf müstegallâtından 

şehriyye otuz akçe icâre-i mü’eccele ile bizim bâ-temessük mütevellî bi'l-münâsafe taht-ı 

tasarrufumuzda ve mâ‘adâ bin doksan dokuz zirâ‘ mahalli üzerinde mevcûde ebniye ve 

eşcâr ile kanavât-ı mesnâtına tebe‘iyetle mülk olan nısf masura mâ-i leziz-i cârî mûrisimiz 

müteveffâ-yı mûmâileyhin hayatında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülk ve hakkı ve 

ba‘de vefâtihî ber-tashîh-i mezkûr bize mevrûs olmağla hâlâ biz bağçe-i mahdûde-i 

mezkûrenin mülk olan mahalli ile mâ-i mezkûrun kanavâtını bi-cümletin mâ-yeştemilühû 

ve yahvîhi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile müvekkile-i mûmâileyhâ Fatma Hanım'a iki bin üç yüz 

guruşa bey‘ ve temlîk ve vakf olan mahallini dahi hüsn-i rızâ ve tayyib-i hatırım olduğu 

hâlde ve tayyib-i ihtiyârımız ve ferâğ-ı mu‘tebere-i kat‘î ile yine müvekkile-i mûmâileyhâ 

Fatma Hanım'a dört yüz guruş bedel mukābelesinde bâ-ma‘rifet-i mütevellî ferâğ ve tefvîz 

ve teslim eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tefevvüz ve tesellüm ve kabz 

u kabul eyledikten sonra semen ve bedeli cem‘an iki bin yedi yüz guruş müşteriye-i 

müvekkile-i mûmâileyhâ Fatma Hanım bize def‘ ve teslim ve bedel-i mezkûru umûrumuza 

sarfla istihlâk edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına ve ferâğ-ı mezkûrda meşrût müfside 

müdde‘âsına ve bedel-i müstehlek-i mezkûrun istirdâdına ve bi'l-cümle menzil-i mezkûr 

hususuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm 

ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-

yevm bağçe-i mahdûde-i mezkûrenin mülk olan mahalli ile kanavâtına tebe‘iyetle mülk 

olan nısf masura mâ-i leziz cemî‘-i müştemilâtıyla müvekkile-i mûmâileyhâ Fatma 

Hanım'ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve vakıf olan mahalli dahi dâhil-i havza-i 

tasarrufu olup bizim kat‘â alâka ve medhalimiz kalmamıştır. Keyfe mâ-yeşâ’ ve hasbe mâ-

yehtâr mâlik ve mutasarrıfa olsun dediklerinde [49b] gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb ve imlâ olundu. 

Fî 29 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 
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Ömer Ağa 
ibn-i Osman 

Bezzâzistânî İbrahim 
Efendi 

Kara Mehmed Paşa Câmi‘-i 
Şerifi imamı Ahmed Efendi 

Deterhâne-i Âmire küttâbından 
Hasan Basri Efendi 

Küttâbdan İzzet Efendi 
Küttâbdan Ahmed 

Efendi 
Deterhâne-i Âmire küttâbından 

Nuh Efendi 
ve gayruhum 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Cumaretesi Pazarı kurbünde Molla İhveyn Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Habibe bint-i es-Seyyid Hüseyin nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Ali Ağa ibn-

i es-Seyyid Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-

Seyyid Ali Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i kitâbdan dört gün mukaddem beni tatlîk etmekle 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan üç yüz guruş mehr-i mü’eccelimi işbu 

Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

hukûk-ı zevciyyete ve sâire müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ 

ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 17 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Mumcu Feyzullah 
Beşe, el-Muhzır 

Çeneci destgâhı 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çene ve hâssa 

ve emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnâfın mâlik oldukları iki ayaklıklı destgâhlardan bir aded 

destgâha mâlik olan Kigork veled-i Haçadur nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-

tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden iki aded destgâha mâlik olan işbu hamilü'r-rakîm Avadis 

veled-i Patos nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin bâ-hüccet yedimde bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimde mülküm olup beyne'l-

esnâf gedik ta‘bîr olunur Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil bir aded 

destgahi ber-vech-i âtî bey‘ murad eylediğimde esnafımızın ber-vech-i muharrer mâlik 

oldukları destgâhların bey‘ u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr-ı hüccetleri İstanbul 

Mahkemesi'nden gayrı mehâkimde tahrir ve takrir ve bir aded destgâh yüz guruşdan ziyad 

semen ile bey‘ u şirâ olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ olduğu şurût-ı müstahsene-i 
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mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme kethudâsı ve bi'l-cümle ustalar 

marifetleriyle mârru'z-zikr bir aded destgâhı tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Avadis 

zimmîye yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ 

ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz 

guruşu müşterî-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz eyledil. Fîmâ ba‘d zikr olunan bir aded destgâh mersûm Avadis zimmînin mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamağla mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini 

ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını 

kabul eyledik dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 27 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Vekili Mehmed Tahir Ağa Kethudâ Salih Ağa ve gayruhum 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Davud Paşa kurbünde Kasab İlyas Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Emine bint-i Osman nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Halil Efendi ibn-i Mehmed nâm 

kimsene mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Halil Efendi zevc-

i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kūdun aleyh olan yüz elli beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i 

ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi [50a] kendi üzerime olmak üzere zevcim 

mezbûr es-Seyyid Halil Efendi ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi 

ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan her birimiz âharın zimetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın 

ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 29 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır  

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

ve gayruhum 
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Menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Samatya kurbünde Merhaba Köşesi nâm mahalde 

mütemekkin eskici Aci Partamyus veled-i Haçadur nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde mahmiye-i mezbûrede vâki‘ Hasan Paşa Hanı sarraflarından Kara Keçi demekle 

bilinir işbu hamilü'r-rakîm Aci Abraham veled-i Ohannes nâm zimmî tarafından zikr-i âtî 

hususu tasdik vekîl-i şer‘îsi sucukçu oğlu Avakim veled-i Merku nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Çerağî Hasan 

Mahallesi'nde kâ’in bir taraftan basmacı Serkiz menzili ve bir taraftan kürkçü Yorgaki 

zimmî menzili ve iki taraftan tarîk-i âm ile mahdûd fevkānî bir bâb oda ve bir sofa ve 

memşâ ve tahtânî bir matbah ve bir ahır ve sokak kapısını müştemil bir bâb mülk-i menzil 

akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimde mülk ve hakkım olmağla 

hâlâ ben menzil-i mahdûd-ı mezkûru bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk 

ve'l-murâfık tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile müvekkil-i mersûm Aci Abraham zimmîye dört yüz guruşa bey‘ ve temlîk 

ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr dört yüz guruşu müşterî-i müvekkil-i 

mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-

i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i de‘âvîden müvekkil-i mersûm Aci 

Abraham zimmînin zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât 

eyledim. Fîmâ ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûr bi-cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi 

müvekkil-i mersûm Aci Abraham zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim 

aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 12 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Hüseyin Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-
Muhzır 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Medine-i Üsküdar'a muzâfe Kadı Karyesi ahâlisinden olup mahmiye-i İstanbul hısn-

ı ebvâbından Fener Kapısı dahilinde Petro Kapısı civârında mütemekkine ve Eslice bint-i 

Yani nâm Nasrâniyyenin zevci ve tarafından husûs-ı âti'l-beyânı ikrara ve i‘tâ-i hüccete 

vekil olduğu şahsını bilir Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i el-Hâc Ali nâm 
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kimesne ile Tanaş veled-i Yani zimmî şehâdetleriyle sâbit olan Nikola veled-i Apostol nâm 

zimmî Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde hamilü'r-rakîm Giridli Manol veled-i Andon nâm 

zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkilem zevce-i 

mersûme ve Eslice Nasrâniyye zikr olunan Fener Kapısı dahilinde İç Kapı'da sebzeci 

karşısında berber ve kahve dükkânları beynlerinde vâki‘ maden kaleminde mukayyed ve 

muteber bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunan âlât-

ı lâzıme-i ma‘lûme tedavül-i âyâdî ile akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin müstakılleten 

yedimde bâ-hüccet-i şer‘iyye emvâlim olmakla hâlâ ben gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûme-i mezkûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Manol zimmîye bin guruşa bey‘ ve 

temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkûm bin guruşu müşterî-i mersûm 

Manol zimmî bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini [50b] ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın 

ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmede benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp müşterî-i mesfûr Manol 

zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 23 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Bandırmalı es-
Seyyid Mustafa Ağa 

Şehreminli Mustafa 
Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid 
Abdullah Çelebi 

Kethudâ Ömer 
Ağa 

ve gayruhum 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Silivri Kapısı kurbünde Veled-i Karabaş Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Şerife Ümmügülsüm bint-i Abdi nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i 

es-Seyyid Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-

Seyyid Ahmed Efendi zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan altmış guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-

i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi üzerime olmak üzere 

zevcim mezbûr es-Seyyid Ahmed Efendi ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ 
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olduğumda ol dahi ber-vech-i [muharrer] hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 25 R. Sene 1232. 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Emin Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

Zamm-ı nafaka 

İşbu hüccetin sahibesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Zeliha bint-i Mustafa nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde derûn-ı hüccette mezkûru'l-ism zevc-i sâbıkı es-Seyyid 

Mustafa Beşe ibn-i Halil nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 

edip derûn-ı hüccet-i merkûmede tasrih ve beyan olunruğu üzere mezbûr es-Seyyid 

Mustafa Beğ ile zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve benden 

mütevellide ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye sağîre kızı Emine'nin 

nafakası için mukaddemâ be-her yevm yirmi akçe karz ve takdir olunmuş idi. El-hâletü 

hâzihî meblağ-ı makrûz-ı mezkûr vakt ü hâle göre kadr-i ma‘rûfdan ekall olup sağîre-i 

mezbûrenin nafakasına kâfi ve vâfî olmamağla meblağ-ı makrûz-ımezkure kıbel-i şer‘den 

kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi 

sağîre-i mezbûrenin nafakası için mukaddemâ takdir olunan be-her yevm yirmi dört akçeye 

bi't-terâzî altı akçe dahi zam ve sağîre-i mezbûrenin babası mezbûr es-Seyyid Mustafa Beşe 

üzerine takdir ve meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr yevmiye otuz akçeyi sağîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisve vesair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 

inde'z-zafer babası mezbûr üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Zeliha Hatun'a izin 

vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 27 R. Sene [1]232. 

• Asıl hüccet, Bâb Mahkemesi'nden, tarihi: Fî 3 N. Sene [1]231. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Baş Karakullukçu Osman Beşe 
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Hamam gediği fekki 

Derûn-ı hüccette mezkûretü'l-ism mu‘arrefetü'z-zât Fatma bint-i Hüseyin nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde kezâlik derûn-ı hüccette mezkûretü'l-ism mu‘arrefetü'z-zât 

Ümmügülsüm bint-i Abdullah nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

derûn-ı hüccette tafsil ü beyan olunduğu üzere mukaddemâ mezbûre Ümmügülsüm Hatun 

yedinden ve malından istidâne ve kabz eylediği iki yüz guruş deyni mukābelesinde yedinde 

emvâli olup mahmiye-i İstanbul'da Taş Kasab kurbünde vâki‘ Safa Hamamı derûnunda 

mevcûde yirmi peştamal ve yirmi sıkma ve on çift na‘lîn ve yedi duhân çubuğu ve on bir 

minder ve bir baş tahtasını bana istiğlâlen bey‘ ve teslim ben dahi ber-minvâl-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul etmiş idim. El-hâletü hâzihî mezbûre Ümmügülsüm 

Hatun meblağ-ı mezkûr iki yüz guruşu bana edâ ve teslim ben dahi eşyâ-i muharrere-i 

mezkûreyi fek ve tahlîs ve kendüye teslim ve her birimiz âhar yedinden ahz u kabz ve 

istîfâ-yı hak etmemizle ba‘de'l-yevm meblağ-ı mezkûrdan mezbûre Ümmügülsüm Hatun 

yed ve zimmet ve kıbelinde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne hakkım ve alacağım ve eşyâ-

i muharrere-i mezkûrede dahi kat‘â alâka ve ledhalim kalmayıp ke'l-evvel mezbûrenin 

emvâl-i mahz ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde [51a] gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a [bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 23 Ra. Sene [1]232. 

• Asıl hüccet Davud Paşa Mahkemesi'nden, tarihi: Fî 16 Receb sene [1]231. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Kethudâ Osman Efendi 

Nafaka-i haml 

Mahmiye-i İstanbul'da Cum‘aertesi Pazarı kurbünde Molla İhveyn Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn ta‘rîfleriyle mu‘arrafe olan 

bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Habibe bint-i es-Seyyid Hüseyin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı es-Seyyid Ali Ağa ibn-i es-Seyyid Mustafa nâm kimesne 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-Seyyid Ali Ağa ile 

zevciyyet beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıla hamlim olmağla vaz‘-ı haml 

ile iddetim münkazıye oluncaya değin nafakam için mezbûr es-Seyyid Ali Ağa üzerine 

kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur 

dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb 



 241

efendi hazretleri dahi mezbûre Şerife Habibe Hatun'un vaz‘-ı hamli ile iddeti inkızâsına 

değin nafakası için mezbûr es-Seyyid Ali Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her 

yevm kırkar akçe karz ve takdir buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru kendi nafaka ve sair 

havâyic-i zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mezbûr es-

Seyyid Ali Ağa üzerine rucû‘a mezbûre Şerife Hatun'a izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb 

ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 29 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Mumcu Feyzullah, 
el-Mübâşir 

Vesâyetten ibrâ 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ kaba hasırcı esnâfından Mehmed Esad ibnü'l-müteveffâ 

Mehmed nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine taife-i merkûmeden es-Seyyid 

Ahmed Ağa ibn-i Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben 

mukaddemâ hâl-i sabâvetimde vâlidem Zeyneb bint-i Abdullah nâm hatun ile me‘an 

mezbûr es-Seyyid Ahmed Ağa'nın kayın pederi gâ’ib ani'l-meclis İbrahim Ağa nâm 

kimesnenin câriye ve abd-i memlûkü olmak zu‘muyla yedinde olup lâkin biz vâlidem 

mezbûre ile ebeveynimize kat‘â rık-târî olmamış hürrü'l-asl olmamızla ba‘de'l-isbât 

sebîlimiz tahliye olunup ba‘dehû ben mezbûr es-Seyyid Ahmed Ağa'nın yanına şâkirdliğe 

girip yanında iken babam mezbûr Mehmed fevt olmağla tesviye-i umûruma mezbûr es-

Seyyid Ahmed Ağa nasb olunup mal-ı mevrûsum olan cem‘an altı bin altı yüz elli guruşu 

bi'l-vesâye kabz ettikden sonra meblağ-ı mezkûrun dört bin altı yüz elli guruşuna benim 

için İstanbul'da Asma Altı nâm mahalde bir aded tütüncü mağazası iştirâ ve bâkîsi olan iki 

bin guruş dahi bana edâ ve teslim ben dahi yedinden bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz ve 

mecmû‘unu istîfâ etmemle ba‘de'l-yevm meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûrun mezbûr es-Seyyid 

Ahmed Ağa'nın yed ve zimmet ve kıbelinde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne bâkî hakkım 

ve alacağım kalmamağla bi'l-cümle hukûk-ı mezkûra vesair beynimizde cereyan eden 

cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan mezbûr es-Seyyid Ahmed Ağa'nın 

zimmetini ibrâ-i âm ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 18 R. Sene 1232. 
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Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır  İbrahim Odabaşı, el-Muhzır ve gayruhum 

Hamam eşyası mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Edirnekapısı kurbünde el-Hâc Muhyiddin Mahallesnde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Ümmügülsüm bint-i Abdi nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Emine bint-i Ali nâm hatunun zevci ve 

tarafından husûs-ı âtîde tasdika vekil olduğu zâtını ârifân es-Seyyid Mehmed Salih bin 

Abdullah ve Mehmed bin Hâşim nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Dergâh-ı Âlî 

yeniçerileri miyâne yazıcılarından Cebecibaşı-zâde İsmail Efendi ibn-i Mustafa nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkile-i mezbûrenin taht-ı 

tasarrufunda olup mahmiye-i mezbûrede Taşkasab kurbünde vâki‘ Safâ Hamamı demekle 

arîf hamam derûnunda mevcûde eşyâ-i memlûkemden dokuz minder ve evanî-i billûr ve 

sekizi yemeni cem‘an on sekiz yasdık ve yedi döşeme ve yedisi siyah ve dördü beyaz 

cem‘an on bir peştamal ve on dokuz havlu ve alüı baş makramesi ve dört tas ve yedi çift 

na‘lîn ve bir kahve ibriği ve bir cezve ve iki fincan me‘a zarf ve bir kahve tepsisi üç tütün 

çubuğu ve bir kandil ve beş hasır ve bir çatal-ı demir ve bir tüfenk demiri ve bir çekecek 

demir ve bir hızar ve bir saç ve bir balta ve bir ayna ve bir akçe tahtası ve bir ..mi 

tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile müvekkile-i mezbûre Şerife Emine Hatun'a yetmiş beş guruşa bey‘ ve temlîk ve 

teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul eyledikten sonra [51b] semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz yetmiş beş guruş 

müşteriye-i mezbûre Emine Hatun bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve 

kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz âharın 

ber-vech-i muharrer ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharere-i mezkûrede 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûre Emine Hatun'un mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur didikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 23 R. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüdâ Osman Efendi İbrahim Odabaşı el-Hâc Ali Çelebi Osman Çelebi 
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Husûs ile tatlîk 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Kâtib Mehmed Emin Efendi mahmiye-i İstanbul'da 

Destereciler kurbünde Emin Bey Mahallesi'nde vaki‘ Nâile Hanım ibnet-i Ali'nin menziline 

varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî 

etdikde zâtı Müslimûn-ı merkûmûn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan mezbûre Nâile Hanım 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka hâlâ Ser-Sâyebân-ı 

Hazret-i Şehriyârî İbrahim Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne tarafından husûs-ı âti'l-beyânda 

vekil olduğu imam Abdullah Efendi ibn-i Abdurrahman ve müezzin Mehmed Efendi ibn-i 

Salih nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid 

Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i mezbûr 

İbrahim Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i kitâbdan dört gün mukaddem beni tatlîk edip 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdunaleyh olan dört yüz elli bir guruş mehr-i mü’ccelimi 

nakden ve nafaka iddet-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî 

beynimizde tayin olunan yüz guruşa mukâbil zevcim mezbûrun malından yed-i hıfzımda 

olan ma‘lûmü'l-vezn hatab ve kömür ve revgan-ı sâde ile hîn-i tenekkühde kendüye nişân 

nâmıyla irsâl ve îsâl eylediğim bir rızâyî şalı ve hîn-i zifafda ihdâ eylediğim bir saatimi 

dahi rızâsıyla bana def‘ ve teslîm ben dahi yedinden ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve 

ibtidâ-i zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince sâir beynimizde cereyan eden cemî‘-i 

hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allıka âmme-i da‘vâ ve kâffe-i mutâlebâtdan tarafeynden her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve 

her birimiz ber-vech-i muharrer asâleten ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik didikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr me‘an meb‘ûs 

ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb 

ketb ve imlâ olundu]. 

Fî Gurre-i Ca. Sene [1]232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Mahmud Paşa-yı Velî Câmi‘-i Şerîf kurbünde Cezerî Kasım 

Paşa Mahallesi'nde sâkin ve zâtı tarif-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Fatma bint-i es-

İmam Abdullah Efendi 

ibn-i Abdurrahman 

Müezzin Mehmed 

Efendi ibn-i Salih 

Selim Beşe ibn-i 

Abdullah 
Hüseyin Çelebi, el-Muhzır 
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Seyyid Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka 

Oturakçı Ahmed Beşe ibn-i İsmail nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edip mezbûr Ahmed Beşe zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh olan seksen bir guruş mehr-i mü‘eccelim ve 

nafaka ve iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi 

üzerime olmak üzre zevcim merkûm Ahmed Beşe ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ 

olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve 

saire müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât 

ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-

şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 7 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Fekk-i rehin-i tütüncü 

İşbu hüccetin sahibleri olup vilâyet-i Anadolu'da Kuruçay Kasabası ahalisinden 

İstanbul'da Kapan-ı Dakîk kilercilerinden Tahtabaşı oğlu Hüseyin bin Ahmed ve Nevruz 

oğlu Mustafa, Alemdar ibn-i İbrahim ve Kurun oğlu es Seyyid Süleyman bin es-Seyyid 

[silik] ve es-Seyyid Mehmed Mazlûm ibn-i es-Seyyid Halil nâm kimesneler Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde derûn-ı hüccet-i mezkûrede mastûrü'l-ism tütüncü esnâfından İstefan veled-i 

Parsih ve şerîki Toros veled-i Osep nâm zimmîler muvâcehelerinde her birleri ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i [52a] kelâm edip derûn-ı hüccet-i merkûmede tafsîl ve beyân ve tasrîh ve ayân 

kılındığı üzere zimmiyân-ı mersûmân bundan akdem her biri âharın zimmetine lâzım gelen 

meblağa kefîl ve zâmin olarak malımızdan ve yedimizden bi'l-ma‘iyye ifrâz ve kabz 

eyledikleri iki bin guruşu zimmiyân-ı mesfûrân bize edâ ve teslim biz dahi mukâbelesinde 

irbâ‘an yedimizde rehin olup mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Kapan-ı Dakîk 

dahilinde paçacı dükkânı ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde mukayyed şehriye sekiz guruş 

kira-yı kadîmelü fevkinde bir bâb oda ve tahtında bir bâb bodrumu müştemil beş kepenek 

bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûd beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur bi'l-münâsafe 

emvâlleri olan âlât-ı lazıme-i ma‘lûmeyi rehninden fek ve tahlîs ve mâlikleri mersûmâna 

teslim ve her birimiz âhar yedinden ahz u kabz ve meblağ-ı mezkûru bi-kadri'l-hasas 

beynimizde iktisâm ve ol vechile tamâmen istîfâ-yı hak edip fîmâ ba‘d meblağ-ı mezkûrun 
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zimmiyân-ı mersûmânın yed ve zimmet ve kabullerinde bir akçe ve bir habbe ve bir nesne 

hakkımız ve alacağımız ve gedik-i mezkûrda kat‘â alâka ve medhalimiz kalmamıştır 

dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 11 Ra. Sene 1232  

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Tütüncüler Kethüdası, Ömer Ağa Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi Şehreminli Mustafa Efendi 

Vasiyyet 

An-asıl vilâyet-i Anadolu'da Niğde sancağında Ürgüp kasabası ahalisinden olup 

mahmiye-i İstanbul'da Cağala-zâde Sarayı kurbünde İmam Ali Mahallesi'nde sâkin ve zâtı 

zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrefe olan Pancarcıoğlu kızı 

Şerife Hatice bint-i Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü hâze'l-vesîka 

zikr-i âtî vesâyâ-yı mu‘ayyene ve gayr-i mu‘ayyenesini tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve 

tayin eylediği Eminönü manavlarından Gümüş es-Seyyid Osman Ağa ibn-i Ali ve üzerine 

nazır nasb ve tayin eylediği Bağçekapusu'nda vaki‘ Kayıkhane Reisi es-Seyyid Mahmud 

Ağa ibn-i Veliyüddin nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben 

bundan akdem mahmiye-i mezbûrede Eminönü nâm mahalde vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd bir 

bâb manav dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur mâlike olduğum 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme ile eşyâ-i saire-i mevcûde-i ma‘lûmemi üç bin beş yüz guruşa âhara 

bey‘ ve esmânını kabz etmemle meblağ-ı mezkûrun iki bin guruşunu bundan akdem vefat 

eden sadr-ı kebîr oğlum Süleyman tarafından işbu sene-i amîmetü'l-meymenede hacc-ı şerif 

etmek için gâ’ib ani'l-meclis el-Hâc Yusuf nâm kimesneye verip ve dört yüz guruşuyla beş 

kıt‘a Mushaf-ı Şerîf iştirâ ve her birini birer kimesneye ihdâ ve yedi yüz guruşuyla mahall-i 

ma‘lûmede beş aded bi’r-i mâ hafr ettirüp ve yüz guruşunu dahi işbu târihe gelince mesârif-

i me’kûlât ve meşrûbâtıma harc ve sarf edip bâkî yedimde üç yüz guruş kalmakla ben bi-

emri'llâhi Te‘âlâ vefât eylediğimde meblağ-ı bâkî-i mezkûr üç yüz guruş ile menzil-i 

mezkûr derûnunda mevcûde eşyâ-i memlûkem olan üç minder ve iki çuka mak‘ad ve otluk 

mahlû sekiz yastık ve bir orta keçesi ve bir beledî döşek maa çarşaf ve iki baş yastığı ve iki 

çift yorgan ve bir İstanbul şalı ve bir nîm kürk ve bir çift seccade ve bir sepet sandık ve bir 

nühâs mangal ve bir leğen me‘a ibrik ve iki pirinç şamdan ve iki tencere me‘a kapak ve üç 

sahan me‘a kapak ve bir sini ve bir tepsi ve bir çorba tası me‘a kapak ve bir taba ile sair 

terekemi ve zimem-i nâsda olan hukûkumu vasim mezbûr Osman Ağa ahz u kabz edip ve 
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ben firâş-ı zevc olmadığım ecilden sünnet-i seniyye üzre techîz ve tekfînim görüp düyûn-ı 

müsbitem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ bâkî kalan terekemin sülüsü ifrâz olunup sülüs-i 

mezkûrun yüz elli guruşu ıskât-ı sâlât-ı fâ’item ve keffâret-i savm ve yemîn ve nüzûrâtım 

içün ba‘de'd-devr fukarâ-i Müslimîne tasadduk oluna. Vefatım gecesi çend nefer huffâz 

da‘vet ve bir hatm-i şerîf ve ba‘dehû tevhîd-i şerîf tilâvet ve sevâbını rûhuma ihdâ etdirilüp 

sülüs-i mezkûrun yüz elli guruşu ile helva tabh ve it‘âm olundukdan sonra huffâz-ı 

merkûmûna münasib mikdârı mebâliğ i‘tâ oluna ve vefatımın kırkıncı günü lokma tabh ve 

it‘âm-ı fukara oluna ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise fazla-i merkûm vasim 

mezbûr es-Seyyid Osman Ağa yediyle vücûh-ı birr ve hayra harc ve sarf oluna ve sülüsân-ı 

terekem vasim mezbûr yediyle vereseme teslim oluna deyü vasiyyet ve tenfîzine merkûm 

es-Seyyid Osman Ağa'yı vasiyy-i muhtâr ve üzerine mezbûr es-Seyyid Mahmud Ağa'yı 

nâzır nasb ve tayin eyledim dedikde anlar dahi ber-vech-i muharrer vesâyet [52b] ve 

nezâret-i mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâ-yenbağî edâya taahhüd ve iltizâm 

etmeleriyle mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 17 R. Sene 1232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Pazarbaşı vekili Mehmed Emin Ağa Osman Yazıcı ibn-i Halil Ömer Reis ibn-i Ali 

Mehmed Yazıcı bin Hasan İbrahim Ağa Mühtedi Osman Ağa 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Tütüncü esnafından Toros veled-i Osep nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

yine esnâf-ı merkûmeden işbu hamilü'r-rakîm Stefan veled-i Parsih nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbında 

Kapan-ı Dakîk dâhilinde paçacı dükkanı ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde benimle 

mersûm Stefan zimmî ismimize mukayyed şehriye sekiz guruş kirâ-yı kadîmelü fevkinde 

bir bâb oda ve tahtında bir bâb bodrumu müştemil beş kepenk bir bâb tütüncü dükkânı 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı 

şâyi‘i akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin benim ve nısf-ı şâyi‘-i âharı mersûm Stefan 

zimmînin yedimizde iştirâken ve şâyi‘an emvâlimiz olmakla hâlâ âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i 

mezkûrede ber-vech-i muharrer mâlik olduğum nısf hisse-i şâyi‘amı tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm 

Stefan zimmîye üç bin guruşa bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temlik ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan 
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meblağ-ı mezkûr üç bin guruşu müşteri-i mersûm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

bi't-tamam ve'l-ikmâl ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledikde ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda 

mevcûde gedik tabir olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûrenin mecmû‘u mersûm Stefan 

zimmînin mülk-i mahz ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamıştır didikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 19 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüda Ömer Ağa ibn-i 

Osman 

Yiğitbaşı es-Seyyid 

Abdullah Çelebi 

Şehreminli Mustafa 

Efendi 

Bandırmalı es-Seyyid 

Mustafa Ağa 

Tütüncü mübâya‘ası 

Tütüncü esnâfından olup bundan akdem hâlik olan Tiflisî Melkon veled-i Makes 

nâm zimmînin zahirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamakla terekesi cânib-i beytü'l-mâle 

aid ve râci‘ oldukdan sonra sonra bu makûle bilâ-vâris-i ma‘rûf fevt olanların terekelerini 

bâ-hatt-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûn kabza memur olan hâssa hasekierinden İsmail Ağa 

ibn-i Hasan tarafından husûs-ı âti'l-beyânı ikrâr ve i‘tâ-i hüccete vekil-i müseccel-i şer‘îsi 

Ahmed Ağa ibn-i Hasan nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde duhan tüccarından 

bâ‘isü haze'l-küttâb Şehreminli Mustafa Efendi ibn-i Ali mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edip müvekkilim mezbûr İsmail Ağa mahmiye-i İstanbul'da Zeyrek 

Yokuşu kurbünde Unkapanı tarafında Arabacılar nâm mahalde Taş Hanı altında vâki‘ 

maden kaleminde Arab el-Hac Ali ismine mukayyed şehriye beş guruş kirâ-yı kadîmelü üç 

kepenk bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur âlât-ı 

lazıme-i ma‘lûmenin nısfı gâ’ib ani'l-meclis Erzincanlı Agop zimmînin ve nısf-ı âharı 

hâlik-i mersûmun sağlığında ile'l-helâk iştirâken ve şâyi‘an yedlerinde emvâlleri olup ba‘de 

helâkihî âlât-ı mezkûrenin nısf hisse-i şâyi‘ası cânib-i beytü'l-mâle ait ve râci‘ olmakla 

hisse-i şayi‘a-i mezkûre Sûk-ı Sultânî'de ba‘de'l-müzâyede ve inkıtâ‘u'r-rağbe yetmiş beş 

guruşa mezbûr Mustafa Efendi üzerinde ve ziyâde ile tâlib-i Âharı zuhûr etmeyip ve 

meblağ-ı mezkûr hisse-i şâyi‘a-i mezkûrenin el-yevm semen-i misli idüği zeyl-i vesîkada 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın 

hâlâ ben gedik ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeden hâlik-i mersûmun mâlik olduğu 

[53a] nısf hisse-i şâyi‘ası tarafeynden icâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan 
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ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Mustafa Efendi'ye meblağ-ı 

mezkûr yetmiş beş guruşa bi'l-emâne bey‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı merkûm yetmiş beş guruş müşteri-i mezbûr Mustafa Efendi bana def‘ ve teslim 

ben dahi yedinden bi'l-emâne tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip ba‘de'l-yevm dükân-ı 

mezkûr derûnunda mevcûd gedik ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘i 

mezbûr Mustafa Efendi'nin emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 19 R. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüda Ömer Ağa Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi Bandırmalı es-Seyyid Mustafa Ağa 

Turşucu gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Karabaş Mahallesi'nde sâkin turşucu 

esnâfından Ahmed Usta ibn-i Osman nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine 

esnâf-ı merkûmeden bâ‘isü'l-vesîka Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zikr olunan Yenibağçe kurbünde Keçeciler Hamamı 

sırasında sepetçi dükânı ittisâlinde kâin be-her şehr iki guruş kirâ-yı kadîmelü iki kepenk 

mukayyed ve mu‘teber bir bâb turşucu dükkânı derûnunda mevcûd beyne'l-esnâf gedik 

ta‘bir olunur bir destgâh ve altı kebîr fıçı ve beş sağîr fıçı ve dört fotna ve iki cira fıçısı ve 

bir satır ve bir terazi me‘a derâhim vesair âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme akd-i âti'z-zikrin 

südûruna değin müstakıllen yedimde emvâlim olmakla hâlâ ben âlât-ı lâzıme-i muharrere-i 

mezkûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ve safka-i vâhide ile mezbûr Ahmed Ağa'ya beş yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşu müşteri-i mezbûr bana def‘ 

ve teslim ben dahi yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr 

ve gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr husûsuna müte‘allika âmme-i de‘âvîden 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm zikr olunan dükkân 

derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûre mezbûr 

Ahmed Ağa'nın emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve 

medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 
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Fî 25 R. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüda Veliyyüddin Usta ibn-i 

Mehmed 

Yiğitbaşı Osman Usta ibn-

i Mehmed 
Zeyrekli Ahmed Usta ibn-i Resul 

Ayasofyalı Hacı Mehmed Usta ibn-i Mehmed Nişancılı Osman Usta ibn-i Ali 

Tütüncü mübâya‘ası 

Vilâyet-i Anadolu'da Eğin kasabasında mütemekkin iken bundan akdem hâlike olan 

Elmas bint-i Serkiz Nasrâniyyenin verâseti zevc-i metrûku sarrâf tâ’ifesinden Karabet 

veled-i Agop zimmî ile anası Prislepe bint-i Kirkor Nasrâniyye'ye ve sulbî sağîr oğulları 

Agop ve Mardiros'a münhasıra, ba‘dehû sağîr-i mersûm Agop dahi hâlik olup verâseti min-

kabli'l-üm ceddesi mezbûre Parsaya Nasrâniyye ile babası mersûm Karabet zimmîye 

münhasıra ba‘dehû sağîr-i mersûm Mardiros dahi hâlik olup verâseti kezâlik mersûmân 

Parsaya Nasrâniyye ile Karabet zimmîye münhasıra ve tashîh meselesi ve'l-ihtisâr yetmiş 

iki sehimden olup sihâm-ı mezbûreden elli üç sehmi mersûm Karabet zimmîye ve on dokuz 

sehmi mersûme Parsalya Nasrâniyeye isâbeti tahakkukundan sonra mersûm Karabet zimmî 

asâleten ve mersûme Parsalya Nasrâniyye tarafından husûs-ı âtîde vekil olduğu şahs-ı 

mesfûreyi bilir kasaba-i mezbûreden bu esnâda Asitâne-i Aliyye'ye gelen tütüncü 

esnâfından Stefan veled-i Agop ve Uzun Karabet veled-i Kirkor zimmîler şahâdetleriyle 

sâbit olan esnâf-ı merkûmeden Mardiros veled-i Ohan nâm zimmî vekâleten her biri 

Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine esnâf-ı merkûmeden es-Seyyid Ali Ağa ibn-i 

Abdülkerim nâm kimesne mahzarında her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip [53b] mahmiye-i İstanbul'da Kabasakal'da Şosebaşı'nda vâki‘ maden kaleminde 

Bağdesar zimmî ismine mukayyed şehriye dört guruş kirâ-yı kadimelü bir bâb tütüncü 

dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnaf gedik tabir olunur bir başkül ve bir terazi me‘a 

derâhim ve ma‘lûmu'l-aded kâse ve huni ve bir akçe tahtası ve sair âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme 

mûrisemiz mesfûre Elmas Nasrâniye'nin sağlığında ile'l-helâk müstakıllen yedinde emvâli 

olup ba‘de helâkihâ ber-mûceb-i münâsaha-i mezkûre benimle müvekkile-i mersûmeye 

mevrûs olmakla hâlâ biz dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bir olunan âlât-ı 

lâzıme-i muharerre-i mezkûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr es-Seyyid Ali Ağa'ya 

yedi yüz guruşa bi'l-asâle ve bi'l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimizde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz guruşu müşteri-i mezbûr es-Seyyid Ali Ağa bize def‘ ve 
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teslim biz dahi yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr hususuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrasını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm gedik 

ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme-i muharrere-i-i mezkûre mezbûr es-Seyyid Ali Ağa'nın emvâl-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim ve müvekkile-i mersûmenin kat‘â alâka ve 

medhalimiz kalmamıştır dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 27 R. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ömer Ağa, Kethüda Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi Şehreminli Mustafa Efendi 

Mîrâsdan ibrâ 

Mahmiye-i İstanbul'da Şeyh Ebu'l-Vefâ kurbünde Hoca Teberrük Mahallesi'nde 

sâkin iken bundan akdem fevt olan Emine Hatun'un verâseti zevc-i metrûku berber Halil 

Ağa ibn-i Süleyman nâm kimesne ile vâlidesi Ayşe bint-i İsmail nâm hatun ve babası 

kalaycı diğer Halil Ağa ibn-i Süleymana münhasıra ve tashîh meselesi altı sehmden olup 

sihâm-ı mezbûrenin üç sehmi zevc-i merkûma ve bir sehmi vâlidesi mezbûreye ve bâkî iki 

sehmi babası merkûma isâbeti tahakkukundan sonra zevc-i merkûm Halil Ağa Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde tereke-i müteveffât-ı mezbûreye bi'l-verâse vaz‘-ı yedi mütehakkık 

olup bâ‘isü'l-vesîka kendi nefsinden asıl ve zevcesi mezbûre Ayşa Hatun tarafından husûs-ı 

âtîde tasdîka vekîl olduğu zâtını ârifân Sultan Bâyezid-i Veli Han hazretleri Câmi-i Şerîfi 

Kurşuncubaşısı Ahmed Ağa ibn-i Mustafa ve kalaycı Hüseyin Ağa ibn-i Mustafa nâm 

kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan mezbûr diğer Halil Ağa mahzarında bi'l-verâse ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edip mevrûsemiz zevcem müteveffât-ı mezbûrenin hîn-i fevtinde bi'l-

cümle tereke-i mu‘ayyenesi esmânı ve zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh mehr-i 

mü’ecceli min haysü'l-mecmû‘ bin yüz kırk altı buçuk guruşa bâliğ olmakla meblağ-ı 

mezkûrun nısfı olup benim hisseme isâbet eden beş yüz yetmiş üç guruş on parayı 

kayınpederim asıl ve vekîli mezbûr diğer Halil Ağa bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

bi'l-verâse bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz edip zevcem müteveffât-ı mezbûrenin kalîl, 

kesîr, celîl ve hakîr nükûd ve urûz ma‘lûm ve mechûl bi'l-cümle ism-i mâl ıtlâk olunur 

terekesine ve hukûk-ı mîrasa ve sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan mezbûrân diğer Halil Ağa ve zevcesi Ayşe Hatun'un zimmetlerini onlar dahi 
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kezâlik benim zimmetimi her birimiz yed ve zimmet ve kıbellerimizde bir akçe ve bir 

habbe hakkımız kalmamak ma‘nâsına ibrâ-i âmm ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledik 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 28 R. Sene 1232  

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

İsmail Efendi, Defterhane 
kâtiplerinden 

Mehmed Emin 
Ağa, Kalaycı İsmail ağa, dolapçı Feyzi Ağa, Kahveci 

Osman Ağa, Attar Halil Ağa, Bezzâzistânî Mahmud Efendi, Kudâtdan İbrahim Ağa, Boyacı 

Ahz u kabz 

[54a] Dergâh-ı Âlî dâme mahfûzan bi'l-me‘âlî Üçüncü Sekbanları Odası yoldaş-

larından olup bundan akdem fevt olan mestçi el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Abdurrahman bin 

Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife bint-i İsmail nâm hatun ile li-üm 

karındaşı vilâyet-i Anadolu'da İskilip kasabasında sâkine Emine Hatun'a münhasıra olup, 

lâkin müteveffâ-yı mezbûrun sülüs vasiyyeti olmakla tashîh meselesi altı sehimden olup 

sihâm-ı mezbûreden iki sehmi tenfîz-i vesâyâ için sülüse ve bir sehmi zevcesi mezbûreye 

ve üç sehmi karındaşı merkûmeye isâbeti tahakkukundan sonra zâtı ta‘rif-i şer‘î ile 

mu‘arrafe olan zevce-i mezbûre Hanife Hatun kendi nefsinden asaleten ve müteveffâ-yı 

mezbûrun sülüs malından vesâyâ-yı mua‘yyene ve gayr-i mua‘yyenesini tenfîze bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vasiyy-i muhtâresi olmakla vesâyeten Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü'l-vesîka 

mestci İbrahim Beşe ibn-i Mustafa nâm kimesne mahzarında bi'l-verâse ve bi'l-vesâye 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip zevcim müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa bin 

mezbûr İbrahim Beşe zimmetinde sağlığında malından ve yedinden iktirâz ve kabz eylediği 

üç yüz guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ zevcim mezbûr el-Hâc Mehmed Ağa fevt ve meblağ-ı 

mezkûrun yüz guruşu sülüse isâbet ve elli guruşu bana ve yüz elli guruşu karındaşı 

mezbûreye mevrûs olup ba‘dehû mezbûre Emine Hatun bundan akdemce Âsitâne-i Âlî'ye 

gelip meblağ-ı mezbûrdan ber-tashîh merkûm hisse-i irsiyyesine isâbet eden yüz elli guruşu 

mezbûr İbrahim Beşe'den kabz ve istîfâ etmekle bâkîsi olup sülüse isâbet ve bana mevrûs 

olan cem‘an yüz elli guruşu dahi mezbûr İbrahim Beşe bana def‘ ve teslim ben dahi 

yedinden bi'l-verâse ve bi'l-vesâye tamâmen ve kâmilen ahz u kabz etmemle ba‘de'l-yevm 

meblağ-ı mezkûrdan mezbûr İbrahim Beşe yed ve zimmet ve kıbelinde bir akçe ve bir 

habbe ve bir nesne bâki kalmamakla bi'l-cümle husûs-ı mezkûrun ve sair cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvîden mezbûr İbrahim Beşe'nin zimmetini bi'l-asâle ibrâ 

ve ıskât eyledim dedikde, gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 
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Fî 29 R. Sene [1]232  

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed Emin Çelebi ,el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Nısf menzil mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Kapan-ı Dakîk dâhilinde Papazoğlu Mahallesi'nde sâkin es-

Seyyid Ahmed Beşe ibn-i es-Seyyid Cuma nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

bâ‘isü'l-vesîka bıçakcı Mehmed Odabaşı ibn-i İbiş nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mahalle-i mezbûrede kâ’in bir taraftan fesci İbiş Ağa menzili ve bazen 

Selimoğulları Ahmed ve Safer menzilleri ve bir tarafdan es-Seyyid Ali Ağa menzili ve 

baʻzen değirmen arsası ve iki taraftan tarîk-i âmm ile mahdûd derûnunda üç bâb oda ve bir 

sofa ve bir matbah ve bir kârgîr mahzen ve bir bi’r-i mâ ve bir mikdar eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmireli bağçe ve sokak kapısını müştemil bir bâb mülk-i menzilin nısf-ı şâyi‘i 

akd-i âti'z-zikrin südûruna değin benim ve nısf-ı şâyi‘-i âharı mezbûrun zevcesi gâ’ib ani'l-

meclis Safiye Hatun'un bâ-hüccet-i şer‘iyye yedimizde iştirâken ve şâyi‘an mülk ve 

hakkımız olmakla hâlâ ben menzil-i mahdûd-ı mezkûrda ber-vech-i muharrer mâlik 

olduğum nısf hisse-i şâyi‘amı mezbûre Safiye Hatun'un izniyle bi-cümletin mâ-yeştemilü 

ve yahvîhi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile mezbûr Mehmed Odabaşı'ya bin yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve vech-i 

lâyık üzere teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin yüz elli guruşu müşterî-i 

mezbûr bana def‘ ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetin i ibrâ’i-âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât her birimiz ber-vech-i muharrer âharın 

ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısf-ı şâyi‘i cemî‘-i 

müştemilâtıyla Mehmed Odabaşı'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve 

kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 4 Ca. Sene [1]232 

 

Nafaka takdiri 
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Mahmiye-i İstanbul'da Davud Paşa Mahallesi'nde sâkin ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrefe olan bâ‘isü'l-vesîka Behiyye bint-i es-Seyyid Mehmed Tahir nâm hatuna Meclis-

i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı es-Seyyid Abdi Ağa ibn-i Yusuf nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûre Behiyye Hatun ile zevciyyet 

beynimizde kâ'im iken mezbûru firâşından hâsıla ve benden mütevellide ve bi-hakkı'l-

hizâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan sulbiye-i sağîre kızım Ayşe'nin malı olmayıp nafaka ve 

kisveye eşedd ihtiyâc ile muhtâc olmakla sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâsı içün 

babası mezbûr es-Seyyid Abdi Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf meblağ karz ve 

takdîr olunmak bi'l-hizâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin nafaka ve 

kisve bahâsı içün babası mezbûr es-Seyyid Abdi Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-

her yevm otuzar akçe karz ve takdîr buyurub meblâğ-ı makrûz-ı mezkûrun sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfave lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr es-Seyyid Abdi Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve 

hâzınesi mezbûre Şerife Necibe Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 6 Ca. Sene [1]232. 

[54b] Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------hâl 

İmam-zâde Ahmed 

Çavuş, el-Mübaşir 

Mehmed Çelebi, 

el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-

Muhzır 

El-Hâc Ali Çelebi, 

el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Kabasakal kurbünde Akbıyık Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rûf olan Şerife Nefise bint-i es-Seyyid Mehmed nâm hatuna Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı hâlâ medîne-i Antakya'da sâkin bâ‘isü'l-kitâb 

Ahıskavî Ahmed Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl 

olduğu medîne-i mezbûreden bu esnâda Âsitâne-i aliyye'ye gelen İbrahim Ağa ibn-i Ahmed 

ve es-Seyyid İbrahim ibn-i es-Seyyid Ali nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan Mustafa 

Ağa ibn-i Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i 

mezbûr Ahmed Efendi zevc-i dâhilim olup târih-i kitâbdan 45 gün mukaddem beni tatlîk 

etmekle zimmetinde mütekarrar ve ma‘kûdun aleyh olan 100 guruş mehr-i mü’eccelimi 

işbu vekîl-i mezbûr yediyle Meclis-i Şer‘'de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden ahz u 

kabz ve nafaka-i iddet-i bâkiye mutâlebesinden dahi fâriğa olmamala hukûk-ı zevciyyete 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve 
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ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 10 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, 

el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çeleb, 

el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-

Muhzır 

Mahmud Çelebi, 

el-Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

Çubukçu gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Mevlevîhâne Yenikapısı kurbünde Tersus Mahallesi'nde 

Sâkin Ömer İbrahim Edhem ibnü'l-müteveffâ çubukçu İbrahim nâm kimesne Meclis-i Şer‘-

i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka Hasan Efendi ibn-i Ahmed nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip Âsitâne-i Aliyye'de mahall-i ma‘lûmede kâ’in çubukçu 

esnafının bâ-fermân-ı âli mu‘teber elli bin aded gediklerden olup mahmiye-i mezbûrede 

Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretleri Cami-i Şerîfi 

avlusunda kolluk civarında vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb çubukçu dükkânı derûnunda 

mevcûd beyne'l-hıref gedik ta‘bir olunur akd-i âti'z-zikrin südûruna değin babam 

mütefeffâ-yı mezbûrdan mevrûs müstakıllen yedimde emvâlim olan âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmemi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ve safka-i vâhide ile mezbûr Hasan Efendi'ye 810 guruşa bey‘ ve temlik ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr 800 guuruşu müşteri-i mezbûr bana def‘ ve 

teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eyledikde fî mâ ba‘d dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûd gedik ta‘bir olunan âlât-ı 

lâzıme-i muharrere-i mezkûre mezbûr Hasan Efendi'nin emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 

olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 4 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Abdürrahim Efendi, 

kudâtdan 

Berber Ahmed 

Ağa 

Mehmed Efendi, 

kudâtdan 

Tütüncü Osman 

Efendi 

el-Hâc Ali Çelebi, 

el-Muhzır 

Eşya mübâya‘ası ve mehr-i mü’eccel mâhiyesi 
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Mahrûse-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Kasımpaşa'da Mahmud Ağa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı tarif-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Sıdıka ibnet-i Eyyüb nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde hâlâ zevci işbu bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Hüseyin Reis ibn-i es-Seyyid 

Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ zevcim mezbûr ile me‘an sâkinler olduğumuz menzil derûnunda mevcûde eşyâ-yı 

memlûkemden bir minder ve iki beledî yastık ve bir döşek ve bir baş yastığı ve iki yorgan 

ve iki tencere me‘a kapak ve üç sahan ve bir şorba tası ve bir sini ve bir tahta sandığı 

tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile zevcim mezbûr es-Seyyid Hüseyin Reise otuz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm ve 

mezbûrun zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh mehr-i mü’eccel hakkım olan yirmi 

beş guruşu dahi hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve temlîk eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve Meclis-i Hibe'de ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr otuz guruş mutâlebesine müte‘allika 

da‘vâdan zevcim mezbûr es-Seyyid Hüseyin Reis'in zimmetin kabulü hâvî ibrâ ve ıskât 

eyledim [55a] ba‘de'l-yevm eşyâ-i muharrere-i mezkûre zevcim mezbûr es-Seyyid Hüseyin 

Reisin emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı ve mehr-i mü’eccel-i mezkûr dahi mal-ı mevhûbu 

olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 4 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-

Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-

Muhzır 

Menzil mübâya‘ası 

Vilâyet-i Anadolu'da Niğde sancağında Nevşehir kazasına tâbi‘ Başkarye 

ahalisinden olup Mahmiye-i İstanbul'da Şehzâde Sultan Mehmed Cami-i Şerîfi kurbünde 

İbrahim Paşa Hamamı civârında sâkin es-Seyyid Ömer ibn-i es-Seyyid Mehmed nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine karye-i mezbûre ahalisinden işbu bâ‘isü'l-

vesîka Bostânî es-Seyyid Ömer Alemdar ibn-i es-Seyyid Ömer nâm [kimesne] mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin südûruna değin müstakıllen yedimde 

mülk ve hakkım olup karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan helvacı Borşi ve bir tarafdan 

benim âhar menzilim ve bir tarafdan mezbûr es-Seyyid Ömer Alemdar menzili ve bir 

tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk-i menzilimi bi-



 256

cümletin mâ-yeştemilühû ve yahvîhi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr es-Seyyid Ömer 

Alemdar'a yüz beş guruşa bey‘ ve temlik ve mahallinde zabt ve tasarrufa tarafımdan 

mezbûru taslit eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve taslît ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz beş guruşu müşteri-i mezbûr bana def‘ 

ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr 

ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini kabulü 

hâvî ibrâ ve ıskât eyledik ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûr cemî‘-i müştemilâtıyla 

mezbûr es-Seyyid Ömer Alemdar'ın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve 

kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 5 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Bostanî Ali Ağa ibn-i Hüseyin İsmail ibn-i Mehmed 

es-Seyyid Osman Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan Osman Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Esirci Kemal Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rif-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Hafize bint-i Halil nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Amasyalı Ali Ağa ibn-i el-Hâc İbrahim nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Ali Ağa zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh 

olan yüz elli guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerine 

ve me’ûnet-i süknâm dahi kendü üzerime olmak üzere zevcim Ali Ağa ile muhâla‘a-i 

sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-

kabul hukûk-ı zevciyyete ve mezbûrun malından yedimde olup bi-a‘yânihâ kendüye 

teslîme müte‘ahhide olduğum bir yeşil çuha ferace ve bir şâlî entari ve bir İngiliz şalı 

kuşağından me‘adâ ibtidâ-i zevciyyetden işbu târih-i vesîkaya gelince sair cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 3 Ca. Sene 1232 
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Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Usta Hasan Usta es-Seyyid Ömer Ağa ibn-i Mustafa 
İplikçiler Yiğitbaşısı 

Hasan Ağa ibn-i Ali 

Îcâr 

Mahmiye-i İstanbul'da Şehzâde Sultan Mehmed hazretleri Cami-i Şerîfi kurbünde 

Molla Hüsrev Mahallesi'nde vâki‘ merhûm Kara Hafız el-Hâc İbrahim Efendi zevcesi 

demekle arîfe Züleyha Molla Kadın ibnet-i Mahmûd Efendi'nin menzilinde sâkine takrîben 

on dört yaşında olup sinn ve cüssesinin bülûğa tahammülü olmakla bülûğunu mukırr ve 

mu‘terife ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrefe olan 

Fatma bint-i Ali nâm bikr-i bâliğa Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isetü'l-vesîka mezbûre 

Züleyha Molla Kadın tarafından husûs-ı âtîde vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi'l-

mu‘arrafeti'ş-şer‘iyye ârifân Yusuf Ağa [55b] ibn-i el-Hâc Mehmed ve Hafız Mustafa Sıdkı 

Efendi ibn-i Abbas nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan Çukadâr İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben ücret ile hizmet 

eder makûlesinden olup müvekkilem mezbûre Züleyha Molla Kadın talebiyle ücret kavilsiz 

menzilinde mu‘tâd üzere kendüye üç sene hizmet etmemle müddet-i mezkûrede müstahikka 

olduğum ecr-i mislim mukâbelesinde mezbûre Züleyha Molla Kadın bana malından bir 

zümrüd küpe ve biri çiçekli ve üçü basma cem‘an dört entari ve bir hırkayı def‘ ve teslim 

ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip sinîn-i merkûmede ziyâde ecr-i 

mislî mutâlebesine ve sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika-i âmme-i da‘vâdan 

müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât 

eyledikdensonra ben dahi işbu târih-i kitâbdan be-her şehr ikişer guruş ücret tesmiyesiyle 

aded-i şuhûr beyân olunmaksızın yine müvekkile-i mezbûre Züleyha Molla Kadına îcâr ve 

teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul eyledi dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 9 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kasîdeci es-Seyyid Hafız 

Mehmed Efendi ibn-i Abbas 
es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i Abdullah Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Emin Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Sepetçi gediği mübâya‘ası 
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Mahmiye-i İstanbul'da Saraçhanebaşı kurbünde Fîrûz Ağa Mahallesi'nde sâkin 

Sepetçi Veliyyüddin Alemdar ibn-i Mehmed nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

işbu bâ‘isü'l-vesîka Tulumbacı Hüseyin Beşe ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûrede Küçükpazar nâm mahallede Hasan 

Usta ve Veli Mehmed dükkânları beynlerinde kâ’in şehriye iki guruş kirâ-yı kadîmelü 

şurût-ı nizâmda dahil bir bâb sepetçi dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-hıref gedik ta‘bir 

olunur akd-i âti'z-zikrin südûruna değin müstakıllen yedimde emvâlim olan bir destgah ve 

üç demir ve sair âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Hüseyin Beşe'ye altı 

yüz guruşa bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr altı 

yüz guruşu müşteri-i mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen 

ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr 

husûsuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul 

eyledik fîmâ ba‘d dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme 

muharrere-i mezkûre-i mezbûr Hüseyin Beşe'nin emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu].Fî 10 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Salih Odabaşı 

el-Muhzır 

Sepetçi Mahmud Beşe 

ibn-i Hüseyin 
Sepetçi Hüseyin Ağa 

Küçükpazar'da Hüseyin 

Ahmed Ağa 

Nafaka-i sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Oruç Gazi Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan işbu bâ‘isü'l-vesîka Fatımatü'z-Zehra bint-i el-Hâc Ali nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Münâdî es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edip mezbûr es-

Seyyid Mehmed Ağa ile zevciyyet beynimizde kâime iken mezbûrun firâşından hâsıla ve 

benden mütevellide ve bi-hakkı'l-hizâne hâlâ mücerred terbiyemde olan on beş günlük 

sulbiye kızı Şerife Ayşe nâm sağîrenin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâç ile 

muhtâce olmakla sağîre-i mezbûrenin [56a] nafaka ve kisve bahâsı içün babası mezbûr es-

Seyyid Mehmed Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdîr olunmak 

bi'l-hizâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ-
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lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâsı içün 

babası mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm kırk 

sekizer akçe karz ve takdîr olunmak buyurdu. Meblâğ-ı makrûz-ı mezkûru sağîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 

istidâneye ve inde'z-zafer babsı mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa üzerine rucû‘a validesi ve 

hâzinesi mezbûre Fatımatü'z-Zehra Hatun'a izin verilmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve 

imlâ olundu]. 

Fî 11 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-

Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-

Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Oruç Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i 

şer‘î ile mu‘arrefe olan Fatımatü'z-Zehra ibnet-i el-Hâc Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka Münâdî es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i Mustafa 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa 

zevc-i dahilim olup târih-i vesîkadan bir gün mukaddem beni tatlîk eylemekle zimmetimde 

mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh olan yirmi beş guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i 

ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan on 

beş guruş ki cem‘an kırk guruşu mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa işbu Meclis-i Şer‘de bana 

def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete 

ve ibtidâ’i zevciyyetden işbu târih-i kitaba gelince sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 11 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Çelebi, el-

Muhzır 

El-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-

Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

Tatlîk 
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Mahmiye-i İstanbul'da Mahmudpaşa kurbünde Cezerî Kasım Paşa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Hafize ibnet-i Osman nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka Yazıcı Hafız Mehmed 

Efendi ibn-i Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hafız 

Mehmed Efendi zevc-i dâhilim olup târih-i vesîka günü beni tatlîk etmekle zimmetinde 

mukarrer ve ma‘kûd-ı-aleyh olan kırk beş guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i 

ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan yirmi 

guruşu ve mezbûrun zimmetinde cihet-i karzından alacağım olan on guruş ki cem‘an 

yetmiş beş guruşu işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve 

kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve hukûk-ı sâire-i şer‘iyyeye müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 13 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır El-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

İdâne 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ kirişci esnâfından es-Seyyid el-Hâc Yusuf Ağa ibn-i es-

Seyyid İbrahim nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü'l-vesîka zâtı mu‘arrefe 

Nefise bint-i Ebî Bekir nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûre 

Nefîse Hatun bana malından yedi yüz guruş idâne ve teslim ben dahi istidâne ve kabz ve 

semeni târih-i kitâbdan bir sene tamâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine mezbûrenin 

yedinden ve malından işitirâ ve kabz eylediğim bir cild deri kitabı semeninden dahi yüz 

guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an sekiz yüz guruş zimmetimde mezbûre Nefise 

Hatuna vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bit-taleb ketb olundu. 

Fî 7 Ca. Sene 1232. 

 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Dîvân-ı Alî çavuşlarından Hasan Çavuş El-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 
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[56b] Hamam gediği rehini 
Mahmiye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Yusuf Paşa Çeşmesi civârında vâki‘ 

Tevekkül Hamamı hamamcısı zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Züleyha bint-i es-

Seyyid Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müteveffâ Ahmed Şevki Efendi 

mu‘tekalarından bâ‘isetü'l-vesîka Ayşe bint-i Abdullah nâm hatunun zevci ve tarafından 

husûs-ı âtîde tasdîka vekîl-i şer‘îsi yağlıkçı es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Mustafa 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip müvekkile-i mezbûre bana 

malından bin beş yüz guruş idâne ve teslim ben dahi yedinden istidâne ve kabz ve semeni 

târih-i kitâbdan bir sene tamamına değin mü’eccel ve mev‘ûd yine müvekkile-i mezbûrenin 

malından vekîl-i mezbûr yedinde iştirâ ve kabz eylediğim bir güvez çicekli Lahor şalı 

semeninden dahi iki yüz yirmi beş guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin yedi yüz 

yirmi beş guruş zimmetimde müvekkile-i mezbûreye vâcibü'l-edâ deynim olmakla ben ve 

deynim olan meblâğ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin yedi yüz yirmi beş guruş mukâbelesinde 

malımdan ay resminde bir [okunamadı] çiçek ile mutasarrıfa olduğum hamam-ı mezkûr 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur ber-mûceb-i defter-i müfredât eşya-i 

ma‘lûmemi müvekkile-i mezbûre yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-

i muharrer irtihân ve kabz ve kabû eyledikden sonra müvekkile-i mezbûre ancak zikrolunan 

hamam derûnunda mevcûde gedik ta‘bir olunan eşya’-i ma‘lûme-i mezkûreyi yine bana 

iâde ve teslim ben dahi isti‘âre ve kabz etmemle ol vechile eşyâ-i ma‘lûme-i mezkûre rehîn 

olmak üzere yedimde âriyetdir dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 7 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Osman Efendi ibn-i İsmail, Kethüda el-Hâc Osman Ağa, Yiğitbaşı el-Hâc Yusuf Ağa ibn-i Hasan, Kirişci 

Tatar Yusuf Ağa ibn-i Abdullah Zenneci es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i Veliyüddin 

Eşya mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Dîvânî Mîr Ali Mahallesi'nde sâkin 

Vezir Ağası esbak müteveffâ Vânî el-Hâc Ahmed Ağa mu‘tekası olup zâtı zeyl-i vesîkada 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrefe olan Nefîse nâm-ı diğer Letâfet Kadın 

ibnet-i Abdullah Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isetü'l-vesîka Hadice nâm-ı diğer 

Zîbâ bint-i Abdullah nâm hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip menzil-i 

mezkûr derûnunda mevcûde mecmû‘ malım olan üç minder ve üç beylik mak‘ad ve sekiz 
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beledî yastık ve iki döşek me‘a çarşaf ve iki baş yastığı ve beş yorgan ve bir kırmızı çuha 

ferâce ve iki entari ve bir yaşmak me‘a makrame ve bir kuşak ve dört tencere me‘a kapak 

ve beş sahan me‘a kapak ve bir tîr ve bir leğen me‘a ibrik ve bir çamaşır leğeni ve bir nühâs 

mangal ve bir kazganımı tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûre Hadice Hatun'na elli guruşa bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr elli guruş mutâlebesine müte‘allika 

da‘vâdan mezbûrenin zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim ba‘de'l-yevm eşyâ-i 

muharrere-i mezkûre mezbûre Hadice Hatun'un emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup 

benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 13 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Hüseyin Efendi, Mahalle-i mezbûr İmamı İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Mehmed Necib Ağa, kethüda Sıdkı İbrahim Ağa Yorganî Mehmed Ağa Esirci Halil ağa 

Mehmed Ağa, Enderûn-ı Sadr-ı âlî 

agavâtından 

Haffâf, Hafız Mehmed Şakir 

Ağa 

Şamdancı Osman 

Efendi 

Menzil mübâya‘ası 

Mahrûse-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Beşiktaş'ta Âşıklar Meydanı nâm mahalde 

mütemekkine iken bundan akdem helike olan Hatunik bint-i Manol nâm Nasrâniyye'nin 

verâseti zevc-i metrûku terzi Hamparsum veled-i Artin nâm zimmî ile sulbî kebîr oğulları 

kürkçü Bedros ve terzi Ohannes ve Arkahin zimmîlere ve sulbiye kebîre kızları Takohi ve 

Nazenin Nasrâniyyelere münhasıra ve tashih meselesi otuz iki sehimden olup sihâm-ı 

mezbûreden sekiz sehmi zevci mersûma ve altışar sehmi oğulları [57a] mersûmûndan her 

birine ve üçer sehmi kızları mersûmetândan her birine isâbeti tahakkukundan sonra zevc-i 

mersûm Hamparsum ile Ohannes ve Artin zimmîler asâleten ve mesfûr Bedros zimmî dahi 

kendi nefsinden asâleten mersûmûn Takohî ve Nazenin Nasrâniyyeler taraflarından husûs-ı 

âtîde vekîl olduğu şahıslarını bilir keresteci Bedros veled-i Ohannes ve basmacı Avadik 

veled-i Kirkor zimmîler şahâdetleriyle sâbit olmakla vekâlete her biri Meclis-i Şer‘-i hatîr-i 

lâzımü't-tevkîrde keresteci esnafından hâmilü'r-rakîm Sekpas veled-i Arakil zimmî 

muvâcehesinde her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan tütüncü Kigork zimmî menzili ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i âmm 
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ile mahdûd-ı aleyhim iki bâb oda ve bir mikdâr dehliz ve memşâ ve vustâda kezâlik iki bâb 

oda ve dehliz ve sofada bir sağîr oda ve memşâ ve matbah ocağı ve bir bi’r-i mâ ve bir 

mikdâr havlu ve sokak kapısını müştemil etrâf-ı erba‘ası dolma duvar ile muhât bir bâb 

mülk-i menzilin nısfı mûrisemiz helike-i mersûme Hatunik Nasrâniyye'nin sağlığında ile'l-

helâk ve nısf-ı âharı zevci babamız mersûm Hamparsum zimmînin iştirâken ve şâyi‘an 

yedlerinde mülk ve hakları olup ba‘de helâkihâ nısf hisse-i mezkûre ber-tashîh merkûm 

bize mevrûs olmakla hâlâ biz menzil-i mahdûd-ı mezkûrun mecmû‘unu bi-cümleti't-tevâbi‘ 

ve'l-levâhik ve kâffetü'l-hukûk-ve'l-murâfık tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Sekpas 

zimmîye dört bin guruşa bi'l-asâle ve bi'l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol 

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezkûr dört bin guruşu müşteri-i mersûm Sekpas zimmî bize def‘ ve 

teslim biz dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz ve bi kaderi'l-hısas beynimizde 

iktisâm edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-cümle menzil-i mezkûr husûsuna 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i 

şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın 

ibrâsını kabul eyledik ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûr cemî‘-i müştemilâtıyla 

mersûm Sekpas zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim ve müvekkiletân-ı 

mersûmânın kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dilediği gibi tasarruf eylesin dediklerinde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 11 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Halil Çelebi, el-
Muhzır 

Odacı Hüseyin 
Çelebi, el-Muhzır 

el-HâcAli Çelebi, 
el-Muhzır 

Mehmed Emin 
Çelebi, el-Muhzır 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

Ahmed Çelebi, 
el-Muhzır 

Tiryaki İbrahim Çelebi, 
el-Muhzır 

Uzun Ömer Çelebi, 
el-Muhzır 

Osman Çelebi, 
el-Muhzır 

Salih Odabaşı, 
el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Avadis, Keresteci  
Artin, Mahalle-i 
mezbûr Kâhyası 

Bedros, Kuyumcu 

 

Gemici gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ gemici esnâfından es-Seyyid Ali Beşe ibn-i es-Seyyid 

Yusuf nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden işbu bâ‘isü'l-

vesîka es-Seyyid Ahmed Usta ibn-i es-Seyyid Salih nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm 
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ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin südûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakıllen 

yedimde mülk ve hakkım olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur Başmuhâsebe'de mukayyed 

şurût-ı nizâmda dahil bir aded mükemmel gemici tezgâhımı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmesiyle tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr es-Seyyid Ahmed Usta'ya yüz elli guruşa bey‘ ve temlik 

ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz elli guruşu müşterî-i mezbûr 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz edip meblağ-ı 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ 

ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d 

destgâh-ı mezkûr cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an mezbûr es-Seyyid Ahmed 

Usta'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 13 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Mehmed Ârif 

Ağa, Kethüda 

Mehmed Odabaşı, 

Yiğitbaşı 

Tahir Ağa, 

Çavuş 

Ali Ağa, Sabık 

Kethüda 

Süleyman, 

Alemdar 

[57b] Menzil fekki 

İşbu hüccetin sahibi tüccar kalfalarından Enderûn-ı Hümâyûn ebniyesine memur 

Kirkor veled-i Yani zimmî tarafından husûs-ı âti'l-beyânı ikrâr ve i‘tâ-i hüccete vekîl 

olduğu Lağımcı Ahmed Beşe ibn-i Muslu nâm kimesne ile kapı âlâtcı Avanis veled-i 

Kirkor zimmî şahâdetleriyle sâbit olan keresteci Avanis veled-i Kigork zimmî Meclis-i 

Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde derûn-ı hüccet-i mezkûrede mastûrü'l-ism olup bundan 

akdem helike olan Hatunik bint-i Manol Nasraniyye'nin verâseti zevc-i metrûku terzi 

Hamparsum veled-i Artin zimmî ile sulbî kebîr oğulları kürkçü Bedros ve terzi Ohannes ve 

terzi Artin zimmîlere ve sulbiye kebîre kızları Takohi ve Nazenin nasraniyyelere inhisârı 

tahakkukundan sonra mersûmûndan Hamparsum ve Bedros ve Ohannes ve Arutin zimmîler 

ile Takohi ve Nazenin Nasrâniyye taraflarından husûs-ı âtîde tasdîka vekîl-i şer‘îleri 

keresteci Sekpas veled-i Arakil zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip derûn-ı hüccet-i mezkûrede tafsîl ve beyân ve tasrîh ve a‘yân kılındığı üzere 

mersûm Hamparsum zimmî ile zevcesi helike-i mersûme Hatunik Nasrâniyye'nin bi'l-

ma‘iyye malımdan ve yedimden iktirâz ve kabz eyledikleri bin iki yüz guruşu kable'l-edâ 
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mersûme Hatunik Nasrâniyye helike olmakla meblağ-ı mezkûru mersûm Hamparsum 

zimmî ile verese-ı sâire-i mersûmûn bana edâ ve teslim ben dahi mukâbelesinde yedimde 

rehin olup Mahrûse-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Beşiktaş'da Âşıklar Meydanı nâm mahalde 

vâki‘ bir tarafdan tütüncü Kigork zimmî menzili ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i âmm ile mahdûd 

müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî mersûm Hamparsum zimmî ile helike-i Nasrâniyye-i 

mesfûrenin bi'l-münâsefe iştirâken ve şâyi‘an yedlerinde mülk ve hakları olan bir bâb 

menzili rehininden fekk ve tahlîs ve mersûm Hamparsum zimmî ile verese-i sâire-i 

mesfûrûna teslim ve her birimiz âhar yedinden ahz u kabz ve istîfâ-yı hak etmemizle 

ba‘de'l-yevm meblağ-ı mezkûrdan gerek mersûm Hamparsum zimmî ve gerek helike-i 

Nasrâniyye-i mersûmenin veresesi mesfûrun yed ve zimmet ve kıbellerinde bir akçe ve bir 

habbe ve bir nesne bâkî hakkım ve alacağım ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrda dahi kat‘â 

alâka ve medhalim kalmayıp mersûmenin mülk-i mahsûsu ve hakk-ı sarîhleri olmuştur 

dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 11 Ca. Sene 1232. 

• Asıl hüccet, Mahkeme-i Bâb'dan, târihi: Fî 17 Ra. Sene 1220. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, 
el-Muhzır 

el-Hâc Ali, el-
Muhzır 

Ahmed Çelebi, el-
Muhzır 

Osman Çelebi, el-
Muhzır 

Halil Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı, 
el-Muhzır 

Salih Odabaşı, el-
Muhzır 

Tiryaki İbrahim 
Çelebi, el-Muhzır 

Mahmud Emin, el-
Muhzır 

Arapkirli İbrahim 
Çelebi, el-Muhzır 

Ömer Çelebi, el-
Muhzır 

Arapkirli Hüseyin 
Çelebi, el-Muhzır 

Artin, Mahalle-i 
mezbûre Kâhyası 

Bedros, Kuyumcu 
Avanis zimmî, 

Keresteci 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Edirnekapısı kurbünde el-Hâc Muhyiddin Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Zeyneb bint-i Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka çizmeci Hasan Beşe ibn-i Ali nâm 

kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hasan Beşe bundan akdem 

yüz guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle beni tezvic eylediği hînde mehr-i mu‘acceli 

tesmiye olunan bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûm-bih yüz guruş kıymetli üç minder ve üç mak‘ad ve 

sekiz beledî yastık ve bir beledî döşek ve iki yorgan ve bir baş yastığı ve bir kapı perdesi ve 

bir seccade ve bir orta keçesi ve bir sepet sandığı ve dört sahan me‘a kapak ve iki tencere 

me‘a kapak ve çorba tası ve bir tava ve bir ta‘am tepsisi ve bir kadayıf tepsisi ve bir güğüm 

ve bir leğen me‘a ibrik ve bir nühâs mangalı mezbûr Hasan Beşe'den taleb ederim deyü 
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tasaddî eylediğim da‘vamdan bâ-tavassut-ı Müslimîn mezbûr Hasan Beşe ile bi't-tav‘ ve 

irzâ altmış guruşu yedime medfû‘ ve makbûza sulh olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer 

sulh-i mezkûru ba‘de'l-kabul zevcim mezbûr Hasan Beşe ile beynimizde hüsn-i 

mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde mütekarrer ma‘kûdun aleyh olan mehr-i mü’eccel-i 

mezkûr yüz guruş ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i 

süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Hasan Beşe ile muhâla‘a-i sahîha-i 

şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul ve 

hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince sair beynimizde 

cereyan eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 12 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ali Çelebi, el-Muhzır Uzun Ömer Çelebi, el-Muhzır Molla Halil, el-Muhzır 

Nefsini îcâr 

Vilâyet-i Anadolu′da Kengırı kazası ahalisinden olup mahmiye-i İstanbul'da 

Gedikpaşa kurbünde Esirci Kemal Mahallesi'nde vâki‘ Emine bint-i Abdullah nâm hatunun 

menzilinde sâkine tahminen on altı yaşında olup sinn ve cüssesinin bülûğa tahammülü 

olmakla bülûğunu mukırr ve mu‘terife ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Habibe bint-i 

Ahmed nâm bikr-i bâliğa Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isetü'l-vesîka kezâlik zâtı tarife-i 

mezbûre Emine Hatun mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben nefsimi mezbûre 

Emine Hatun'un menzilinde mu‘tâd üzere kendüye hizmet etmek için ad ve şuhûr beyân 

olunmaksızın ben işbu târih-i kitâbdan be-her şehr dörder guruş ücret tesmiyesiyle mezbûr 

Emine Hatun'a îcâr ve teslim ve ücret-i mezkûreninbe- her şehr bir guruşunu yedinde ibkâ 

ve mâ‘adâ üç guruşunu kisve ve levâzım-ı saireme harc ve sarf etmek üzere mezbûreye emr 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul ve ücret-i mezkûremin be-her şehr 

bir guruşunu yedinde ibkâ ve bâki üçe guruşunu emrim üzere kisve ve levâzım-ı saireme 

harc ve sarfa ta‘ahhüd eyledi dedikde gıbbe 

Fî 10 Ca. Sene1232 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ali Çelebi, el-Muhzır Tiryaki Hasan Çelebi, el-Muhzır Mehmed Çelebi, el-Muhzır 
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[58a] Tütüncü mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnafından İstanbulî Mustafa Ağa ibn-i Ali nâm 

kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı mezbûreden işbu bâ‘isü'l-vesîka 

Geredeli Mustafa Alemdar ibn-i Abdülcelil nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Laleli Cami-i Şerîfi civarında ipekciler içinde köşede 

vâki‘ maden kaleminde Arnabud Osman ismine mukayyed şehriye beş guruş kirâ-yı 

kadîmelü bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bir olunur 

akd-i âti'z-zikrin südûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye müstakıllen yedimde emvâlim olan 

bir duhân pişküni ve sağîr ve kebîr ma‘lûmü'l-aded kâse ve bir terazi me‘a derâhim ve sair 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Mustafa Alemdara yüz seksen guruşa bey‘ 

ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabz ve 

kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz seksen guruşu müşteri-i mezbûr 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz eyledim fî mâ ba‘d 

dükkân-ı mezbûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme-i muharrere-i 

mezkûrede benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayub mb Mustafa Alemdar'ın mülk-

i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmakla meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-

i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 16 Ca. Sene 1232. 
Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ömer Ağa, Kethüda 
Tophaneli es-Seyyid 

Süleyman 

Galatalı-zâde es-Seyyid 

Mehmed Said Ağa 

Eyyûbî Mustafa 

Ağa 

es-Seyyid Abdullah, Yiğitbaşı Şehreminli Lütfi Efendi es-Seyyid MustafaAğa, Bandırmalı 

Husûs ile vasiyyet 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri içün cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtib Mevlânâ İbrahim Ârif Efendi mahmiye-i İstanbul'da 

Aksaray kurbünde Gureba Hüseyin Ağa Mahallesi'nde vâki‘ şalcı es-Seyyid el-Hâc 

Mehmed Emin Ağa ibn-i el-Hâc Halil'in menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn huzûrlarında akd-i Meclis-i Şer‘ etdikde mahmiye-i mezbûrede Laleli Çeşme 

kurbünde Mesih Paşa-yı Atik Mahallesi'nde sâkin eşrâf-ı kudât-ı Mısriyye'den hâlâ 

İskenderiye Kadısı Ahmed Efendi ibn-i el-Hâc Mahmûd ibn-i el-Hâc Yakub meclis-i 
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ma‘kûd-ı mezkûrda damadı olup zikr-i âtî vesâyâsını tenfîze vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin 

eylediği bâ‘isü'l-vesîka mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Ağa mahzarında 

mezbûrun üzerine nâzır nasb ve tayin eylediği sulbî kebîr oğlu Mustafa Ağa hazır olduğu 

hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben bundan akdem fâide-i hâsılanın dört sehim 

itibârıyla iki sehmi benim ve bir sehmi oğlum hâzır-ı mezbûr Mustafa Ağa ile diğer oğlum 

kezâlik işbu hâzır bi'l-meclis Mehmed Ârif Ağa'nın olmak üzere Manisa ve Tire alacası ve 

sair o misillü eşya-i mütenevvi‘a bey‘ ü şirâsında üçümüz bir müddet şerîkler olup lâkin 

ben diğer oğlum hâzır-ı mezbûr Mehmed Ârif Ağa ile işbu sene-i amîmetü'l-meymenede 

edâ-yı farîza-i hacc-ı şerîf içün Harameyn-i Muhteremeyn cânibine azîmet murâd 

etmemizle bu defa re’-si mal ve fâ’ide-i hasılanın hesabını üçümüz beynimizde sehv ve 

galatdan ârî yegân yegân sahîhan rü’yet eylediğimizde re’s-i mal ve fâ’ideden benim 

hissem olan yirmi beş bin guruş ve oğullarım hâzırân-ı mezbûrânın kezâlik re’s-i mal ve 

fâ’ideden hisseleri olan yedişer bin guruşdan on dört bin guruş ki cem‘an gayr-i ez makbûz 

otuz dokuz bin guruşluk malımız zuhûr ve mal-ı mezkûru oğlum mezbûr Mustafa Ağa'ya 

teslim ve fâ’ide-i hâsıla ke'l-evvel taksim olunmak üzere şirket-i sâbıka-i mezkûre kararı 

tecdîd ve ibkâ eylediğimizden mâ‘adâ mahmiye-i mezbûrede Batpazarı kurbünde Bodrum 

Hanı derûnunda musluk karşısında vâki‘ kuflunu temhir edeceğim oda ittisâlinde kâ’in 

diğer odada mevcûd mühür destesini elli dört paraya kendi malımla müstakıllen iştirâ 

eylediğim ve dört bin deste Tire ipliğimi yine oğlum mezbûr Mustafa Ağa'ya teslim ve 

faize hasılası müstakıllen benim olmak üzere râyiciyle âhara bey‘ ve semeni ile benim Han-

ı mezkûrda sâkin Hacı Nasuh-zâde İbrahim Ağa zimmetinde yedimden ve malımdan iştirâ 

ve kabz eylediğim eşya-i ma‘lûmem semeninden bâ-temessük bin guruş ve mahmiye-i 

mezbûrede Papaz oğlu Hanı ittisâlinde olan Sarraf zimmî zimmetinde cihet-i karzdan iki 

bin guruş ve Giresun tüccarından Somuncu oğlu Ağyap zimmî zimmetinde yedimden ve 

malımdan iştirâ ve kabz eylediği eşya-i ma‘lûmem semeninden iki yüz kırk guruş ve 

medîne-i Tire'de sâkin İpçi-zâde Mehmed Ağa zimmetinde cihet-i karzdan dokuz yüz 

dokuz guruş ki cem‘an merkûmûn zimmetlerinde cihet-i mezkûreden benim müstakıllen 

alacak hakkım olan dört bin yüz kırk dokuz guruşu dahi merkûmûndan kabza tarafımdan 

oğlum mezbûr Mustafa Ağa'yı tevkîl ve benim oğlum mezbûr Mustafa Ağa'ya bundan 

akdem müstakıllen kendi malından ve yedinden iktirâz ve kabz eylediğim yedi yüz otuz 

guruş zimmetimde deynim olup benim dahi Manisa'da sâkin Niğdeli-zâde [58b] el-Hâc 

Osman Efendi zimmetinde beş yüz yirmi beş guruş ve medine-i Tire'de sâkin Mestçizâde 

el-Hâc Ali Ağa zimmetinde iki yüz beş guruş ki cem‘an mezbûrân zimmetlerinde müddet-i 

vâfireden beri beynimizde cârî ahz ü i‘tâmızın ba‘de külli'l-hisâb sahhu'l-bâkî yedi yüz otuz 
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guruş hakkım olmakla meblağ-ı mezkûr yedi yüz otuz guruş ile oğlum hâzır-ı mezbûr 

Mustafa Ağa'yı mezbûrân el-Hâc Osman Efendi ve el-Hâc Ali Ağa üzerlerine cümlemiz bir 

mecliste iken havâle-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile havâle ve her birimiz havale-i 

mezkûreyi kabul edip ol vechile ben meblağ-ı mezkûr yedi yüz otuz guruşu mezbûrân el-

Hâc Osman Efendi ve el-Hâc Ali Ağa'dan oğlum mezbûr Mustafa Ağa dahi alacağını bizler 

her birimiz istîfâ edip ve ben işbu târihten bir ay mukaddem oğlum hâzır-ı mezbûr Mehmed 

Ârif Ağa'yı te’ehhül ettirdiğim esnâda sâkin olduğum menzil-i mezkûr dâhiliyyesinde 

tabaka-i vustâda sağ tarafta kâ’in oda derûnuna kendi malımdan müceddeden vaz‘ ve ferş 

eylediğim beş minder ve üç Venedik-kârî ve üç penbe memlû şilte ve üç İngiliz basması 

şilte mak‘adı ve fetk memlû on beş Üsküdar çatması yasdık ve bir İngiliz çifti erkân 

minderi ve iki Venedik-kârî koltuk yastığı ve Venedik-kârî kapı perdesi ve bir Selanik-kârî 

orta keçesi ve bir işleme seccâde ve bir nühâs mangal me‘a tahta ve bir sadef-kârî iskemleyi 

târih-i mezkûrda oğlum mezbûr Mehmed Ârif Ağa'ya hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve 

temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi meclis-i hibede ittihâb ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabul etmekle ba‘de'l-yevm eşya-i muharrere-i mezkûre oğlum mezbûr Mehmed 

Ârif Ağa'nın emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmayup ve menzil-i mezbûrda sâkineler üç re’s zenciye cariyelerden Mavrude nâm cariye 

oğlum mezbûr Mustafa Ağa'nın rikka-i mu‘tâke cariye-i memlûkesi olup mâ‘adâ Selime ve 

Tennuh nâm iki re’s benim kezâlik rikka-i münkâde cariye-i memlûkelerim olmakla 

mezbûr Mavrude'de benim kat‘â alâka ve medhalim olmayup ben bi-emri'llâhi Te‘âlâ vefat 

eylediğimde sâlifü'l-beyân re’s-i mal olmak üzere oğlum mezbûr Mustafa Ağa'ya teslim 

eylediğim meblağ-ı mezkûr yirmi beş bin guruş ile hîn-i vefâtıma değin hâsıla olacak 

faideyi ve Âsitâne-i Aliyye'de ve yanımda mevcûd sair cemî-i tereke ve zimem-i nâsda olan 

hukûkumu damadım mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Ağa ahz u kabz edip sünnet-i 

seniyye üzere techîz ve tekfînim ve levâzım-ı defnim görüp zevcem gâ’ibe ani'l-meclis 

Şerife Rukiye Hanım ile es-Seyyid el-Hâc Mehmed Tahir Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hâc 

Ahmed'e zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh mehr-i mü’eccel-i hakkı olan beş yüz 

bir guruş ile düyûn-ı müsbite-i sairem zuhûr eder ise ba‘de'-edâ baki kalan terekemin sülüsü 

ifrâz olunup sülüs-i mezkûrdan beş yüz guruşu ıskât-ı sâlât-ı fâ’item ve keffaret-i savm ve 

yemîn ve tezvîrâtım içün ba‘de'd-devir fukarâ-i müslimîne tasadduk oluna ve yine sülüs-i 

mezkûrun yüz ellişer guruşdan cem‘an dokuz yüz guruş hediyeli altı kıt‘a mushaf-ı şerîf 

iştirâ olunup biri zikrolunan Gureba Hüseyin Ağa Mahallesi'nde sâkin Molla Ahmed'e ve 

biri sâlifü'l-beyân Mesih Paşa-yı Atîk Mahallesi'nde sâkin Molla Mustafa'ya ve biri 

Batpazarı kurbünde Abacı Çarşısı'nda dellal diğer Molla Mustafa'ya ve biri Beylerbeyi 
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Cami-i Şerîfi'nde sâkin âhar Molla Mustafa'ya ve biri dahi ta‘allukâtımızdan Emine ve 

Ayşe hatunlara verilip eğer mezbûrûndan fevt olmuş olur ise vasîm damadım mezbûr 

yediyle müstahakkīnden âhar kimesneye verile ve her biri ikişer yüz ellişer guruşdan 

cem‘an bin guruş ile münâsip ve muhtâc olan mahallelerde dört aded bi’r-i mâ hafr oluna 

ve eğer Der‘aliyye'de irtihâl-i dâr-ı bekâ eder isem vefatım gecesi yahut mahall-i aharda 

fevt olur isem haber-i fevtim vâsıl oldukda bir Cuma gecesi on nefer huffâz-ı kirâm davet 

ve bir hatm-i Furkân-ı celîl ettirdilüp hâsıl olan ucûr u mesûbâtı rûhuma ihdâ birle sülüs-i 

mezkûrdan be-herine beşer guruşdan cem‘an elli guruş huffâz-ı mûmâileyhime verile ve 

yine sülüs-i mezkûrdan kezâlik yüz guruş ile helva tabh olunup meclisde hazır olanları 

it‘âm oluna ve yine sülüs-i mezkûrdan iki yüz elli guruş senk-i mezar ve tamir-i kabrime 

harc ve sarf oluna ve eğer ben edâ-yı farîza-i hacc-ı şerîfe müyesser olmaksızın vefât eder 

isem sülüs-i mezkûrdan üç bin guruş ifrâz ve münselik-i hacc-ı şerîfi âlim bir kimesneye 

verilip ol dahi benim içün edâ-i seng-i hacc-ı şerîf edip meblağ-ı mezkûrdan yedinde bâkî 

meblâğ kalır ise meblâğ-ı bâkî-i mezkûru kendi nefsi içün ahz u kabz ve umûruna harç ve 

sarf ile edâ-i seng-i hacc-ı şerîfi müş‘ir Mekke-i Mükerreme kadısı fazîletlû efendi 

hazretlerinden bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye ahz ve vasîm mezbûra irsâl ve îsâl eyleye ve yine 

sülüs-i mezkûrdan bin guruşu vasîm damadım mezbûr kendi nefsi içün ahz u kabz ve 

umûruna sarfla istihlâk eyleye ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise fazla-i merkûme 

vasîm damadım mezbûr yediyle Haremeyn-i Muhteremeyn fukarâsına îsâl ve irsâl oluna ve 

sülüsân-ı terekem zevcem [59a] mezbûre Şerife Rukiye Hanım ile mezbûreden mütevellid 

sulbî sağîr oğlum es-Seyyid İsmail Nazif ile zevce-i sâbıkam müteveffât Cemile Hanım'dan 

mütevellidler sulbî kebîr oğullarım mezbûrân Mustafa Ağa ve Mehmed Ârif Ağa ve sulbiye 

kızım Hatice Hanım beynlerinde alâ-mâ-faraza'llahu Te‘âlâ iktisâm oluna deyü vasiyyet ve 

tenfîzine damadım mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Ağa'yı ve sağîr-i mezbûr 

İsmail Nazif'in hisse-i irsiyyesini ahz u kabz ve hıfza ve vakt-i rüşd ve sedâdına değin 

tesviye-i umûruna min-kıbeli'l-ümm-i ceddi kezâlik işbu hâzır bi'l-meclis Sandal 

Bezzâzistanı'nda sâkin mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Tahir Efendi'yi vasiyy-i muhtâr 

ve üzerlerine oğlum hâzır-ı mezbûr Mustafa Ağa'yı nâzır nasb ve tayin eylediğimde onlar 

dahi vesâyet ve nezâret-i mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâ-yenbağî edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm eylediler dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mûmâileyh 

mahallinde ketb ve tahrîr ve me‘a-meb‘ûs ümenâ-i şer‘ ile Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî 

inhâ ve takrîr etmeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi'l-ityân sebt ve imlâ olundu. 

Fî 3 Ca. Sene 1232 
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Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Salih Ağa ibn-i es-

Seyyid İbrahim 

el-Hâc Süleyman Ağa 

ibn-i el-Hâc Ali 

Mehmed Ârif Ağa ibn-i 

Mehmed Emin 

Hafız Ali Efendi ibn-i 

Mehmed Emin 

Bezzâzistânî Ali Ağa 

ibn-i Mustafa 

Sandal Bezzâzistânında el-Hâc 

Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed 

Es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin 

Ağa ibn-i el-Hâc Yusuf 

Hafız Ömer Ağa 

ibn-i Hüseyin 

es-Seyyid Şemseddin Efendi ibn-i 

es-Seyyid Feyzullah Efendi 

es-Seyyid Feyzullah Efendi ibn-i el-

Hâc İsmail, Rumeli eşrafından 

el-Hâc Hafız Mustafa Efendi ibn-i el-

Hâc Mehmed, Bodrum Hanı'nda sâkin 

Zeyl-i vakfiye 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtib İbrahim Ârif Efendi mahmiye-i İstanbul'da Ağa 

Yokuşu nâm mahalde Yakub Ağa Mahallesi'nde vâki‘ Anadolu kudâtı eşrâfından el-Hâc 

Ahmed Efendi ibn-i Hasan'ın hanesine varıp huzûr-ı müslimînde akd-i meclis-i şer‘-i âlî 

ettikde mahalle-i mezbûrede sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn 

tarifleriyle mu‘arrefe olan sâhibât-ı hayrâtdan Hanife Hatun ibn-i Abdullah meclis-i 

ma‘kûd-ı mezkûrda takrîr-i kelâm edip bin iki yüz on altı senesi Şaban-ı mu‘azzamının 

yirmi yedinci günü târihiyle müverrah işbu sebt-i zeyl olunan bir kıt‘a vakfiye-i ma‘mûlün-

bihâ nâtık olduğu üzere müceddeden tescîl ve tesbîline muvakkıfe olduğum çeşme-i mâ-i 

lezîz vakfımın nükûdu olan beş yüz guruş be-her sene yed-i mütevelli ile on-on bir buçuk 

hisâbı üzere rehin-i kavî ve kefîl-i malı yahud ikisinden biri ile alâ-vechi'l-hâl istirbâh oluna 

deyu şart ve tayin ve işbu târihe gelince hâsıl olan gallesinden vezâ’if ve mesârıf-i sâire 

ihrâc olundukdan sonra bâkî üç yüz guruş fazla zuhûr edip cem‘an sekiz yüz guruşa bâliğ 

ve el-hâletü hâzihî ben meblâğ-ı mecmû‘-ı mezkûr sekiz yüz guruşu bu esnada Âsitâne-i 

Aliyye'de vâki‘ Rum milleti Patrikhanesi memurlarına kesesi mesfûr kırk guruş hesabı 

üzere bi't-tevliye bâ-tahvîl idâne ve teslim etmemle meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr yüz 

guruşun be-her sene hasılası olan gıllesinden derûn-ı vakfiye-i mezkûrede tasrîh ve beyân 

olunduğu üzere vezâ’if ve mesârif-i lâzıme edâ olunup ba‘dehû fazla kalur ise fazla-i 

merkûme dahi meblâğ-ı mecmû‘-ı mezkûr sekiz yüz guruşa zam ve Patrik-i mesfûra idâne 

oluna ve vakf-ı mezkûrumun mâ‘adâ bi'l-cümle şurût ve kuyûduna kemâ-kân riâyet oluna 

deyu hatm-i kelâm ve itmâm eylediğini mevlânâ-yı mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve 

me‘a-meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihi inhâ ve takrîr etmeğin mâ-

veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 17 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 
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es-Seyyid Mehmed Salih Ağa 

ibn-i es-Seyyid İbrahim 

Halil Efendi ibn-i Ahmed, 

Hassa hasekilerinden 

Hafız İbrahim Efendi ibn-i Osman, 

Anadolu kudâtı eşrâfından 

Ali Efendi ibn-i Hasan, 

Rumeli kudâtından 

el-Hâc Ahmed Efendi, 

Anadolu kudâtı eşrâfından 

Mehmed Sadık Efendi bin el-Hâc Ahmed 

Efendi, Anadolu kudâtından 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnâfından Kavukçuoğlu Mehmed Emin Ağa ibn-i 

Ali nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka Kavukçu diğer 

Mehmed Emin Ağa ibn-i Mehmed Emin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip mahmiye-i İstanbul'da Küçükpazar kurbünde Hacı Kadir Çarşısı'nda sebzeci 

ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde arabacı karşısında kayd-ı ismime mukayyed bir bâb 

tütüncü dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-hıref gedik ta‘bir olunur akd-i âti'z-zikrin 

südûruna değin yedimde müstakıllen emvâlim olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmeyi tarafeynden 

îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile 

mezbûr diğer Mehmed Emin Ağa'ya dört yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde 

ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr dört yüz guruşu müşteri-i mezbûr [59b] bana def‘ ve 

teslim ben dahi yedinden tamamen ve kâmilen ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve 

gabnına ve bi'l-cümle gedik husûsuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik fî-mâ-ba‘d dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde 

gedik ta‘bir olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme mezbûr diğer Mehmed Emin Ağa'nın emvâl-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikte gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 18 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ömer Ağa, 

Kethüda 

es-Seyyid Abdullah, 

Yiğitbaşı 

el-Hâc İsmail, 

Kastamonulu 

Mustafa Efendi, 

Şehreminli 

Molla Ali, Tâbi-i 

Kethüda 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Bâb-ı Âsafî civarında Fatma Sultan Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Fatma bint-i 

Hüseyin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Berber 

Mehmed Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 
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mezbûr Mehmed Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh olan elli guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i 

iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerin ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak 

üzere zevcim mezbûr Mehmed Ağa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol 

dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve sair 

müte‘allika-i âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz 

ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikte gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a 

bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 25 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Emin Çelebi, el-

Muhzır 

Osman Çelebi, 

el-Muhzır 

El-HâcAli Çelebi, 

el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 

el-Muhzır 

Hasan Çelebi, el-

Muhzır 

Hâkim îcâr-ı sağîresi 

Mahmiye-i İstanbul'da Drağman kurbünde Tercüman Yunus Mahallesi'nde sâkine 

bâ‘isetü'l-vesîka Ayşe bint-i Abdullah nâm hatunun zevci tarafından husûs-ı âti'l-beyânın 

vekîli olduğu zâtını ârifân es-Seyyid Molla İbrahim ibn-i es-Seyyid Mehmed ve diğer es-

Seyyid İbrahim Edhem ibn-i Ahmed şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Mustafa Efendi 

ibn-i Mehmed nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bi'l-vekâle takrîr-i kelâm ve 

ta‘bir-i ani'l-merâm edip müvekkilem zevcem mezbûrenin li-ecli't-terbî ve't-tebnî işbu 

yedimde olan tahminen yedi yaşında Şerife Rukiye bint-i Abdullah nâm sağîrenin aslâ malı 

ve müneffis-i şer‘îsi ve hâkimü'ş-şer‘den gayrı velîsi olmamağla sağîre-i mezbûre kıbel-i 

şer‘den müvekkilem mezbûreye îcâr ve ücreti nafaka ve kisve ve levâzım-ı zarûriyyesine 

harc ve sarfa emrolunmat müvekkilem zevcem mezbûrenin matlûbudur dedikde hâl bi'l-

cümle mukırr vekil-i mezbûrun takrîr-i meşrûhu üzere olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-

esâmî Müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olmağın hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve 

hüsn-i me’âb efendimiz hazretleri dahi sağîre-i merkûme Şerife Rukiye'yi işbu târih-i 

kitâbdan be-her yevm yirmi beşer akçeye müvekkile-i mezbûreye izâfetle zevci vekil-i 

merkûma bi'l-velâye îcâr ve teslim ve ücret-i mezkûresinin dört akçesini yedinde ibkā ve 

bâkî on altı akçesini sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine 

harc ve sarf etmek üzere müvekkile-i mezbûre Ayşe Hatun'a izâfetle vekil-i merkûm es-

Seyyid Mustafa Efendi'ye emir etmeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 24 Ca. Sene 1232  
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Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 
el-Hâc Ali Çelebi, 

el-Muhzır 
Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Salih Odabaşı, 

el-Muhzır 

Îcâr-ı sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Bâb-ı Âsafî kurbünde Acem Ağa Mahallesi'nde vâki‘ pideci 

el-Hâc Osman Ağa'nın menzilinde sâkine zikr-i âtî sağîrenin ammesi ve kıbel-i şer‘den 

vasyy-i mansûbesi zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Ayşe bint-i Ali nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde mezbûr el-Hâc Osman Ağa'nın zevcesi bâ‘isetü'l-vesîka Fatma bint-i 

Osman nâm hatun tarafından zikr-i âtî husûsu tasdîke vekiller olduğu zâtını ârifân çuhadâr 

Mehmed Ağa ibn-i Ahmed ve Mehmed Beşe ibn-i Osman nâm kimesneler şahâdetleriyle 

sâbit olan Çukadar es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid Hüseyin mahzarında bi'l-vesâye 

takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ani'l-merâm edip vasîsi olduğum er karındaşım kızı tahmînen sekiz 

yaşında Hanife bint-i İbrahim nâm sağîreyi müvekkile-i mezbûre Fatma Hatun'un 

menzilinde mu‘tâd üzere kendüye hizmet etmek için işbu târih-i kitâbdan be-her mâh beşer 

guruş ücret tesmiyesiyle müvekkile-i mezbûreye bi'l-vesâye îcâr ve teslim ve ücret-i 

mezkûresinin be-her şehr birer guruşunu yedinde ibkâ ve mâ‘adâ dörder guruşunu iktizâ 

eden kisve ve levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa müvekkile-i mezbûreye 

emreylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ve kabul ve ücret-i mezkûreyi aldım 

üzere sağîre-i mezbûrenin nafaka ve iktizâ eden kisve ve levâzım-ı zarûriyyesine harc ve 

sarfa ta‘ahhüd eyledi [60a] dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu]. 

Fî 10 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Çelebi, el-Muhzır Ali Çelebi, el-Muhzır Salih Odabaşı, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Nafaka-i sağire 

Medine-i Üsküdar'a muzâfe Adalar nahiyesine tâbi‘ Ser-i kebîr karyesi ahalisinde 

olup mâhmiye-i İstanbul'da Kırkçeşme kurbünde Sunullah Efendi Mahallesi'nde misâfi-

reten sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan bâ‘isetü'l-vesîka Fatma Hatun ibnet-i 

Hüseyin Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Mehmed Tahir Ağa'nın babsı ve 

tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl olduğu es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i es-Seyyid 

Mustafa ve Mehmed Ağa ibn-i Ömer nâm kimesneler şahâdetleriyle sabit olan el-Hâc 
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Abdülhamîd Ağa ibn-i Abdullah mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ani'l-merâm edip 

müvekkil-i mezbûr Mehmed Tahir Ağa ile bundan akdem zevciyyet beynimizde kâ’ime 

iken firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde 

olan altı aylık işbu sulbî oğlu Mehmed nâm sağîrin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd 

ile ihtiyâc olmağın sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâsı için babası müvekkil-i mezbûr 

Mehmed Tahir Ağa üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdîr olunmak 

bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ 

lehû ve hüsn-i me’âb efendimiz hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâsı için 

babası müvekkil-i mezbûr Tahir Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm elli 

ikişer akçe karz ve takdîr buyurup meblâğ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisve ve sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer 

babası müvekkil-i mezbûr Mehmed Tahir Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre 

Fatma Hatuna izin vermeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 23 Ca. Sene 1232  

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 

Emin Çelebi, el-

Muhzır 

Küçükpazarlı Mehmed 

Çavuş 

Mahmud Çelebi, el-

Muhzır 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Kumkapı kurbünde Tavâşî Süleyman Ağa Mahallesi'nde 

sâkine zâtı ta‘rif-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Hadice bint-i es-Seyyid Mahmûd nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Ali Ağa 

ibn-i Ömer ibn-i es-Seyyid Ahmed nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid el-

Hâc Mehmed Emin Ağa ibnü'l-mezbûr Ömer nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Ali Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i 

kitâbdan iki ay mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh 

olan yüz beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i bâkiyem ve me’ûnet-i süknâm 

mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan yirmi guruş ki cem‘an 126 guruşu işbu 

Meclis-i Şer‘'de vekîl-i mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamamen ahz u kabz 

edip hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetden işbu târih-i kitâba gelince beynimizde 

cereyân eden cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-

vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını asâleten ve vekâleten 

kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 
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Fî 23 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ömer Ağa ibn-i 

İbrahim Cerrah 

Halil Ağa ibn-i 

es-Seyyid Ahmed 

Mahmud Çelebi, 

el-Muhzır 

e-HâcAli Çelebi, 

el-Muhzır 

Osman Çelebi, 

el-Muhzır 

Mirâsdan ibrâ 

Fi'l-asl vilâyet-i Anadolu'da Keban Madeni'ne tâbi‘ Divriği kasabası ahalisinde ve 

mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Divân-ı Mîr Ali Mahallesi mutavattınla rından 

olup sene-i sâbıkada hacc-ı şerîfe azîmet ve ba‘de edâ’i'l-hacc Ayn-ı Rızk nâm mahalde 

fevt olan Haffafbaşı Çavuşoğlu es-Seyyid el-Hâc Ali Ağa ibn-i es-Seyyid Hüseyin'in 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Ayşe bint-i Mehmed nâm hatun ile li-ebeveyn 

er karındaşı kızı Şerife Fatma bint-i es-Seyyid İsmail ibnü'l-mezbûr es-Seyyid Hasan'a 

münhasıra, lâkin müteveffâ-yı mezbûrun sülüs vasiyyeti olmakla tashîh meselesi altı 

sehimden olup sehm-i mezbûrenin iki sehmi tenfîz-i vesâyâ için sülüse ve bir sehmi zevcesi 

mezbûre Şerife Ayşe Hatun'a ve bâkî üç sehmi er karındaşı kızı mezbûre Şerife Fatma 

Hatun'a isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mezbûrun sülüs malından vesâyâ-yı 

muayyene ve gayr-i muayyenesini tenfîze hayatında vasiyy-i muhtâresi olup zâtı Hüseyin 

Ağa ibn-i Mehmed ve Ahmed Ağa ibn-i Mehmed tarifleriyle mu‘arrefe olan zevce-i 

mezbûre Şerife Ayşe [60b] Hatun asâleten ve mezbûre Şerife Fatma Hatun'un zevci 

tarafından zikr-i âtî meblâğda olan hisse-i irsiyyelerini ahz u kabz ve ibrâya vekîl olduğu 

zâtını ârifân Sarrâc es-Seyyid Hafız Mahmûd Efendi ibn-i es-Seyyid Hafız Ahmed ve 

Koltukçu Halil Ağa ibn-i Süleyman nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan Saraç Ahmed 

Ağa ibn-i Osman nâm kimesne vekâleten Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı 

mezbûrun hîn-i vefâtında yanında mevcûde bi'l-cümle terekesini kabz birle veresesine 

teslime kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup ol vechile terekesine vaz‘-ı yedi mütehakkık olan 

işbu bâ‘isü'l-vesîka Kastamonu tüccarından Bayram-zâde el-Hâc Halil Ağa ibn-i el-Hâc 

Mehmed nâm kimesne mahzarında her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip müteveffâ-yı mezbûrun hîn-i vefâtında yanında mevcûde bi'l-cümle terekesi 

ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve semen-i misilleriyle âhara bey‘ olunup esmânı ve gerek zuhûr 

eden nükûdunu teçhîz ve tekfîn ve levâzım-ı sairesi ihrâc olundukdan sonra sahhu'l-bâkî 

vasiyy-i mezbûr el-Hâc Halil Ağa'nın ber mûceb-i defter-i kassâm bi'l-vesâye makbûzu 

olan beş bin üç yüz doksan dört buçuk guruşu mezbûre Halil Ağa bize def‘ ve teslim biz 

dahi yedinden bi'l-vesâye ve bi'l-verâse ve bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

min ba‘d meblağ-ı mezkûrun mezbûr el-Hâc Halil Ağa yed ve zimmet ve kıbelinde bir akçe 



 277

ve bir habbe ve bir nesne bâkî kalmamakla müteveffâ-yı mezbûrun gerek dâhil-i defter-i 

kassâm ve gerek hâric ez-defter kalîl ve kesîr celî ve hafî nükûd ve urûz-ı ma‘lûm ve 

mechûl bi'l-cümle ism-i mal ıtlâk olunur terekesine ve hukûk-ı mîrasa ve işbu târihe gelince 

sair cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika-i mutallaka-i âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve 

kâffe-i eymân ve muhâsemâtdan mezbûr el-Hâc Halil Ağa'nın zimmetini ibrâ-i âmm-ı 

sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledik dediklerinde 

gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Hafız Mahmud Efendi ibn-i es-Seyyid Sarraç Halil Ağa ibn-i Süleyman, Koltukçu 

Uzun Salih Çelebi, el-Muhzır Uzun Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Maslak kurbünde Şeyh Ferhad Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rif-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Naile bint-i Ömer nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Abdullah Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Abdullah Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde 

hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla mezbûrun zimmetinde mütakarrer ve ma‘kûdun aleyh 

olan seksen guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine 

ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i 

sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-

kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetden işbu târihe gelince sair cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika mutallaka-i âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan tarafeynden her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu]. 

Fî 24 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Dîvân-ı Âlî çavuşlarından Mehmed Sadık Çavuş ibn-i Süleyman, el-Mübâşir Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Uzun Ömer Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Muhâla‘a 
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Mahmiye-i İstanbul'da Şehremini kurbünde Deniz Abdal Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rif-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Şerife Emine bint-i Mehmed Emin nâm hatun Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i Hüseyin 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Ahmed 

Efendi zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûdun aleyh olan kırk guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i 

muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere 

zevcim mezbûr es-Seyyid Ahmed Efendi ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ 

olduğumuzda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete 

ve saire müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 23 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-

Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 
Ömer Çelebi, el-Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 

[61a] Nafaka-i sağire 

Mahmiye-i İstanbul'da Cuma Pazarı kurbünde Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Hadice bint-i Osman 

nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı es-Seyyid Mehmed Reşid 

Ağa'nın babası ve tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl olduğu Mehmed Nuri Ağa ibn-i 

Yakub ve Osman Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid 

Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ani'l-merâm edip 

müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa ile bundan akdem zevciyyet beynimizde 

kâ’ime iken firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-hizâne hâlâ hacr ve 

terbiyemde olan üç yaşında işbu sulbî oğlu es-Seyyid Selim Sabit nâm sağîrin malı olmayıp 

nafakaya ve kisveye eşedd ihtiyac ile muhtâc olmağın sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve 

bahası içün babası müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblâğ karz ve takdîr olunmak bi'l-hizâne matlûbumdur dedikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendimiz 

hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası içün babası müvekkil-i mezbûr es-

Seyyid Mehmed Reşid Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm altmış dört akçe 
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karz ve takdîr buyurup meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve ve 

sair levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası 

müvekkil-i mezbûr es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi 

mezbûre Şerife Hadice Hatun'a izin vermeğin mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 21 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Salih Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır Uzun Ömer Çelebi, el-Muhzır 

Uzun Salih Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Küçükpazarı kurbünde Hoca Kadın Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Hatice bint-i Mustafa nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Mustafa bin Mehmed Said nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mustafa zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamakla mezbûrbun zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûdun aleyh olan yirmi guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka’-i iddet-i muayyene-i 

ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr 

ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i 

mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetden bu târihe gelince sair 

cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika-i mutallaka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mütâlebâtdan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrerâharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 27 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mumcu Mehmed 

Emin, el-Mübâşir 

Harbeci Ömer 

Beşe 

Mahmud Çelebi, 

el-Muhzır 

Ali Çelebi, el-

Muhzır 

Emin Çelebi, el-

Muhzır 

Tütüncü dükkânı küşâdı 

İstanbul'da Fethiye Cami-i Şerîfi civârında Tercüman Yunus Mahallesi'nde bakkal 

dükkânı karşısında kahveci dükkânı ittisâlinde vâki‘ bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda 

mevcûde maden kaleminde mukayyed ve mu‘teber beyne'l-esnâf gedik tâbir olunur âlât-ı 
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lâzıme-i ma‘lûmenin mâlikesi zâtı mu‘arrefe Fatma bint-i Feyzullah nâm hatunun 

müste’ciri mühtedî Abdullah müddet-i vâfireden beri dükkân-ı mezkûru mukaffelen terk 

birle diyâr-ı âhara firâr ve gaybet-i munkatı‘a ile gâ’ib ve mefkûd olmakla dükkân-ı mezkûr 

ma‘rifet-i şer‘ ve kethudâ ve yiğitbaşı ve ustalar ma‘rifetleriyle feth ve küşâd ve derûnunda 

olan gâ’ib-i mezbûrun eşyası mürûr-ı eyyâm ile telef ve zâyi olmak ihtimâli gâlib olmakla 

semen-i misliyle âhara bey‘ ve esmânı gâ’ib-i mezbûrun hâli tebeyyün oluncaya değin hıfz 

olunmak üzere yed-i emîne vaz‘ ve dükkân-ı mezkûr kendüye teslim olunmasını iltimâs 

etmekle kıbel-i şer‘den mürsel Kâtib Süleyman Efendi ve mazbûtu'l-esâmî Müslimîn hazır 

oldukları hâlde dükkân-ı mezkûrun kâffesi feth ve küşâd ve derûnunda mevcûd bulunan 

gâ’ib-i mezbûrun eşyası semen-i misliyle âhara bey‘ ve esmânını gâ’ib-i mezbûrun hâli 

tebeyyün oluncaya değin emîn ve mu‘temed ve müstakîm olduğu ihbâr olunup kıbel-i 

şer‘den kayyûm nasb ve tayin olunan Feyzullah Ağa ibn-i Mehmed li-ecli'l-hıfz teslim 

eylediği meblâğ defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fî 17 Ca. Sene 1232. 
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Cem‘an yekûn : 1406 

Yalnız bir dört yüz altı paradır. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Eskici es-Seyyid 
Hüseyin Beşe 

Mustafa Beşe ibn-i 
Ahmed 

Şerbetçi Halil Ağa 
ibn-i Süleyman 

Kahveci es-Seyyid Abdülhamid 
Ağa ibn-i Abdullah 

es-Seyyid İsmail Ağa ibn-i es-Seyyid İbrahim Derviş İbrahim ibn-i Halil ve gayruhum 

Sepetçi gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve Galata ve Üsküdar ve tevâbi‘lerinde vâki‘ sepetçi esnâfının bâ-

fermân-ı âlî altmış yedi aded gediklerden birine bâ-hüccet-i şer‘iyye mâlik olan Hüseyin 

Usta ibn-i Mehmed nâm Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden işbu 

bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Usta ibn-i Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip İstanbul'da Küçükpazar nâm mahalde Kahveci Hüseyin Ağa ve Kovacı 

Emrullah Ağa dükkânları beynlerinde kâin şehriye iki guruş kirâ-yı kadîmelü 

Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dâhil bir kepenek bir bâb sepetçi dükkânı 

derûnunda mevcûde beyne'l-hıref gedik ta‘bir olunur akd-i âti'z-zikrin südûruna değin bâ 

hüccet-i şer‘iyye müstakıllen yedimde emvâlim olan bir destgâh ve üç demir ve sair âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûmeyi ber-vech-i âtî bey‘ ve edâ eylediğimde esnâfımızın ber-vech-i muharrer 

mutasarrıf oldukları gedikleri bey‘ u şirâ‘ ve hîbe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr hüccetleri 

İstanbul Bâb Mahkemesi'nden gayri mehâkimde tahrîr ve takrîr olunmak bâ-emr-i âlî 

memnû‘ olduğu şurût-ı nüsha-i kadîmesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme kethüdâsı 

ve bi'l-cümle ustalar ma‘rifetleriyle zikr olunan gedik âlâtını tarafeynden îcâb ve kabulü 

hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr Mahmud 

Usta'ya dört yüz guruşa [62a] bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr dört yüz guruşu müşterî-i mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve kabul edip bey‘-i mezkûrun takdîr ve gabnına 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini kabulü hâvî ibrâ ve 

ıskât eylediği ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik ta‘bir olunur âlât-ı 

lâzıme-i muharrere-i mezkûre mezbûr Mahmud Usta'nın emvâl-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı 
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olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî: 26 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethüda Ali Ağa 
ibn-i Mustafa 

Karyeci Küçük 
Hüseyin Ağa 

Kovacı es-Seyyid Emrullah Ağa Yiğitbaşı Hasan Ağa 

Küçükpazarlı es-Seyyid İsmail Ağa Küçükpazarlı Hüseyin Usta Kovacı İbrahim Usta 

Îcâr-ı sağîre 

Mahmiye-i İstanbul'da Narlıkuyu nâm mahalde mütemekkine Yemenici Bağdesar 

zimmî zevcesi Miyanzara bint-i Atam nâm Nasrâniyye Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-

tevkîrde işbu hâmilü'r-rakîm bıçakçı Manok veled-i Yani zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edip zevcim olup bundan akdem helik olan mersûm Bağdesar zimmînin 

firâşından hâsıl ve benden mütevellid tahmînen bir buçuk yaşında sadri oğlum Kigork nâm 

sağîr-i mersûm Manok zimmîye teslim ve sağîr-i mersûmun nafaka ve kisvesine malından 

bana rucû‘ şartıyla be-her yevm altışar akçe harc ve sarfa emr eylediğimde ol dahi ahz ve 

emrim üzere sagîr-i mersûma nafaka ve kisve ve sair levâzım-ı zarûriyesine malından be-

her yevm altışar akçe harc ve sarfa ta‘ahhüd eyledi dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 26 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, 

el-Muhzır 

Mahmud Çelebi, 

el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-

Muhzır 

Osman Çelebi, el-

Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, 

el-Muhzır 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î 

ile mu‘arrefe olan Şerife Hatice bint-i Osman nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-vesîka es-Seyyid Mehmed Reşid Ağ'nın babası ve tarafından 

husûs-ı âti'l-beyânda vekîl olduğu Mehmed Nuri ibn-i Yakub ve Osman Ağa ibn-i Mehmed 

nâm kimesneler şahâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben bundan akdem nefsimi 

mecmû‘u üç yüz guruş kıymemetli sekiz yastık ve üç mak‘ad ve üç minder ve bir döşek ve 

bir yorgan ve bir baş yasdığı ve bir yüz yastığı ve üç tencere me‘a kapak ve altı sahan me‘a 
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kapak ve bir şorba tası me‘a kapak ve bir taba ve bir leğen me‘a ibrik ve iki şamdan ve bir 

iskemle ve bir faraş ve bir nühâs mangal me‘a tahta ve bir orta keçesi ve bir sadef-kârî 

çekmece ve bir sini ve iki güğüm ve bir kebir sini ve bir kazgan ve iki köşe yastığı ve bir 

mir’ât mehr-i mu‘accel ve doksan beş guruş mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle müvekkil-i 

merkûm es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa'ya tezvîç ve tenkîh eylediğimde ol dahi ber-vech-i 

muharrer tezevvüc ve dühûl ve mu‘accel-i mezkûru istîfâ etmeksizin beni talâk-ı bâyin ile 

tatlîk edip ba‘dehû doksan dokuz guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle yine nefsimi 

müvekkil-i mezbûra tezvîç eylediğimde ol dahi tezevvüc ve duhûl ve işbu târih-i kitâbdan 

bir gün mukaddem tatlîk etmekle akd-i evvel ve sânîde tesmiye olunan mihreyn-i 

mezkûreyn cem‘an yüz doksan dört guruş ile hîn-i akidde mu‘accel tesmiye olunup henüz 

iştirâ olunmayan eşya-i muharrere-i mezkûrenin vasatların kıymetleri olan üç yüz guruş ki 

min-haysü'l-mecmû‘ dört yüz doksan dört guruşun iki yüz yetmiş dört guruşu mutâlebesine 

ve ancak hukûk-ı zevciyyete müte‘allika da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini 

kabulü hâvî bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât etmemizle bâkisi olan iki yüz yirmi guruş 

ile nafaka ve iddet-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi'l-ahz beynimizde 

tayin olunan yirmi guruş ki cem‘an iki yüz kırk guruşu müvekkil-i mezbûr babası vekil-i 

merkûm yediyle işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden ahz u kabz 

eyledim dedikde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Salih Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Medine-i Şam'da menzil mübâya‘ası 

Fi'l-asl medîne-i Şam-ı cennet-meşâmda Bâb-ı Berîd Mahallesi ahâlisinden ve 

mahrûse-i Galata'ya muzâfe Tophane'de Çukurçeşme Mahallesi mutavattınlarından olup 

bin iki yüz on yedi senesi hacc-ı şerîfe azîmet ve sene-i merkûme Receb'inde Mısr-ı 

Kahire'de Zülfikâr-ı Kebîr Mahallesi'nde fevt olan Bâyezîd-zâde es-Seyyid Ahmed Efendi 

ibn-i es-Seyyid Ebû Bekir nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife 

Hanzâde ibnet-i es-Seyyid eş-Şeyh Mustafa ve Şerife Atike ibnet-i es-Seyyid Mehmed ibn-i 

es-Seyyid Abdullah ve Emine bint-i Ali nâm hatunlar ile sulbî kebîr evlâdı olup mezbûre 

Hanzâde Hatun'dan mütevellid es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Efendi ve mezbûre Atike 

Hatun'dan mütevellidler es-Seyyid Ömer Efendi ve es-Seyyid Yahya Efendi ile Şerife 
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Fatma Hatun ve mezbûre Emine [62b] Hatun'dan mütevellide Şerife Esma Hatun'a 

münhasıra ba‘dehû mezbûre Şerife Hanzâde Hatun dahi fevt olup verâseti sadrî oğlu 

mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Efendi'ye münhasıra ba‘dehû mezbûre Şerife 

Atike Hatun dahi fevt olup verâseti babası mezbûr es-Seyyid Mehmed ile sadri evlâdı 

merkûmûn es-Seyyid Ömer Efendi ve es-Seyyid Yahya Efendi ve Şerife Fatma Hatun'a 

münhasıra ve tashîh meselesi be-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye beş yüz yetmiş altı 

sehimden olup sihâm-ı mezbûreden yirmi dört sehmi mezbûre Emine Hatun'a ve yüz elli 

sehmi mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Efendi'ye ve yüz otuz dört sehmi mezbûrân 

es-Seyyid Ömer Efendi ve es-Seyyid Yahya Efendi'den her birinee ve altmış yedi sehmi 

mezbûre Şerife Fatma Hatun'a ve altmış üç sehmi mezbûre Şerife Esma Hatun'a ve dört 

sehmi merkûm es-Seyyid Mehmed'e isâbeti tahakkukundan sonra Âsitâne-i Aliyye'de 

sâkineler ve zatları medîne-i mezbûre tüccârından Kâ’im-zâde el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i el-

Hâc Abdülvahhâb ve Galata Yağ Kapanı tüccarından Kırımî Osman Ağa ibn-i Abdullah 

nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler olan mezbûretân Emine ve kızı Esma hatunlar 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin 

Efendi mahzarında her biri bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip edip medîne-i 

mezbûrede Medinetü'ş-şahm Mahallesi'nde Hamâmü'l-Basrî kurbünde vâki‘ cânib-i şimâli 

Âbidin menzili ve cânib-i garbîsi Ayrak zâde menzili ve cânib-i kıblesi Cîrî-zâde menzili 

ve cânib-i şarkîsi tarîk-i âmm ile mahdûd derûnunda fevkânî ve tahtânî cem‘an altı bâb oda 

ve divan ta‘bir olunur bir sofa ve bir matbah ve iki havuz ve kanavât-ı müsennâtına 

tebe‘iyyetle havz-ı mezkûrlara cârî bir masura mâ-i lezîz ve sokak kapısını müştemil etrâf-ı 

erba‘ası taş duvar ile muhât bir bâb kârgîr mülk menzil-i mûrisemiz müteveffâ-yı evvel-i 

mezbûrun hayatından ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülkü ve ba‘de vefâtihî ber-mûceb-i 

tashîh-i mezkûr bizimle verese-i sairesi merkûmûna mevrûs olmakla hâlâ biz menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrda ber-tashîh-i merkûm mâlike olduğumuz cem‘an seksen yedi sehm 

hisse-i şâyi‘a-i mezkûremizi bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhık ve kâffetü'l-hukûk ve'l-

murâfık tarafeynden îcâb ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye sekiz yüz guruş ile meclis-i bey‘de yed-i 

müşteriden makbuz ber-kabz fülûs-ı mudî‘aya bey‘ ve temlîk ve mahallinde vech-i lâyıkı 

üzere mukaddemâ teslim eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ü kabul eyledikden sonra semen-i mezkûr sekiz yüz guruşu müşteri-i 

merkûm es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Efendi bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden bi't-

tamam ve'l-kemâl ahz u kabz edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr gabnına ve ancak menzil-i 

mezkûr husûsuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini 
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ibrâ-i âmm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul 

eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i mahdûd-ı mezkûrun ber-tashîh-i merkûm yüz elli sehmi 

irsen ve seksen yedi sehmi dahi şirâ’en cem‘an iki yüz otuz yedi sehmi bi-cümletin ma-

yeştemilü ve yahvîhi mezbûr es-Seyyid el-Hâc Mehmed Emin Efendi'nin mülk-i mahzı ve 

hakk-ı sarfı olup bizim kat‘â alâka ve medhalimiz kalmamıştır, keyfe-mâ-yeşâ’ ve hasbe-

mâ-yahtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb olundu]. 

Fî 25 Câ Sene 1232 

Şuhûdü'l---------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid Rûşen ibn-i Abdülaziz, Saka 
el-Hâc Hüseyin ibn-i el-Hâc 

Abdülvahhab Kurrâ 

es-Seyyid Mehmed Kâşif ibn-i 

eş-Şeyh Abdülhâlık 

es-Seyyid Abdülkadir ibn-i el-Hâc Ali Uzun 
es-Seyyid Ahmed ibn-i es-Seyyid Mustafa 

Şumlu 

 

Tatlîk 

Mahmiye-i İstanbul'da Şehremini kurbünde Deniz Abdal Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan Emine bint-i Mehmed Emin nâm hatuna vâlidesi kezâlik 

zâtı mu‘arrefe Fatma bint-i Mustafanam hatun ile biraderi sahaf Halil Efendi ibni'l-mezbûr 

Mehmed Emin nâm kimesne hazır oldukları hâlde Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i 

mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka ulaycı Mehmed Ağa mahzarında mezbûrun babası sepetçi 

Hasan Ağa ibn-i İbrahim ile vâlidesi kezâlik zâtı mu‘arrefe Habibe bint-i İbrahim nâm 

hatun hazır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip ben târih-i kitâbdan on yedi 

gün mukaddem nefsimi yüz altmış guruş mehr-i mu‘accel-i makbuz ve 200 guruş mehr-i 

mü’eccel tesmiyeleriyle mezbûr Mehmed Ağa'ya tezvîc ve tenkîh eylediğimde ol dahi 

tezevvüc ve dühûl ve işbu târih-i kitâb günü beni tatlîk ve mehr-i mü’eccel-i mezkûr iki yüz 

guruşun seksen guruşu mukâbelesinde ba‘de-mâ malımdan kendüye hibe ve temlîk 

eylediğim bir bohça derûnunda mevdû‘ bir nişana bağlığı me‘a çevre ve def‘a bir çevre ve 

bir havlu ve iki makrame ve sekiz kalıbdan işleme uçkur ve bir abdest futası ve bir çubuklu 

şal ve kâse kesesini mezbûr Mehmed Ağa ve ebeveyni hâzırân-ı mezkûrân dahi 

mukaddemâ kendülere hibe ve teslim eylediğim iki kat câmeşûyu rızâlarıyla bana redd ve 

teslim ben dahi yedinden ahz u kabz edip bâkisi olan yüz yirmi guruş ile nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan on 

guruş ki [63a] cem‘an yüz altmış guruşu işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi 



 287

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip fî-mâ-ba‘d meblağ-ı mezkûrdan mezbûrun 

yed ve zimmetinde bâkî nesne kalmamakla hukûk-ı zevciyyete ve sair cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i de‘âvîden benimle vâlidem ve biraderim hâzırân-ı mezbûrân 

mezbûr Mehmed Ağa ile ebeveyn-i hâzıradan merkûmânın zimmetlerini onlar dahi kezâlik 

bizim zimmetimizi her birimiz ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde mukırra-i mezbûre Emine Hatunu 

cemî‘-i kelimât-ı meşrûhasında hâzırûn-ı merkûmûn Halil Efendi ve Hasan Ağa ve Fatma 

ve Habibe hatunlardan her biri vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk ve ber-vech-i muharrer 

kabulü hâvî ibrâ eylediklerini tâyian ve kat‘iyyen ikrâr ve i‘tirâf etmeleriyle mâ-veka‘a 

[bi't-taleb ketb ve imlâ olundu].  

Fî 22 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Emin Çelebi, el-Muhzır Hasan Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır 

İbrahim Çelebi, el-Muhzır Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Mülk-i menzil 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri içün cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtip Mevlânâ İbrahim Ârif Efendi Mahmiye-i 

İstanbul'da Sarıgez kurbünde Çıkrıkcı Kemal ve İskender Paşa ve Hasan Halife mahal-

lelerinde vâki‘ bundan akdem irtihâl-i dâr-ı bekâ eden Sekbanbaşı esbak Hayrabolulu el-

Hâc Mehmed Ağa ibn-i İbrahim'in hayatında ile'l-vefât sâkin olduğu konak ta‘bir olunur bir 

bâb hane-i kebîre varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzurlarında akd-i 

Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde merhûm-ı mûmâileyhin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Şerife Ayşe Hanım ibneti Abdullah ile sulbî kebîr oğlu es-Seyyid Osman Ağa ve sulbiye 

kebîre kızları Şerife Halime ve Şerife Selime hatunlara münhasıra ve tashih meselesi otuz 

iki sehimden olup sihâm-ı mezbûreden dört sehim zevcesi mezbûre Şerife Ayşe Hanım'a ve 

on dört sehmi oğlu mezbûr es-Seyyid Osman Ağa'ya ve yedişer sehmi kızları mezbûretân 

Şerife Halime ve Şerife Selime hanımlardan her birine isâbeti tahakkukundan sonra zâtları 

haffaf el-Hâc İsmail Efendi ibn-i Yusuf ve sepetçi es-Seyyid el-Hâc Mehmed Efendi ibn-i 

es-Seyyid Ahmed tarifleriyle mu‘arrefeler olan mezbûretân Şerife Halime ve Şerife Selime 

hanımlar vâlideleri kezâlik zâtı mu‘arrefe mezbûrân ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan zevce-i 

mezbûre Şerife Ayşe Hanım hazır olduğu hâlde meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda biraderleri 

bâ‘isü'l-kitâb mezbûr es-Seyyid Osman Ağa mahzarında her biri bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip işbu derûnunda akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî olunup bir tarafdan bazen 
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harameyn-i muhteremeyn vakfı musakkafâtından kudâtdan Şâdî-zâde Mehmed Muhyiddin 

Efendi tasarrufunda olan menzil ve bazen tarîk-i hâs ve bazen Şah Mehmed Efendi Vakfı 

musakkafâtındanŞerife Hatice Hatun tasarrufunda olan menzil ve bir tarafdan müderrisîn-i 

kirâmdan Kesriyeli-zâde Ebubekir Şefik Beyefendi konağı ve tarafeyni tarîk-i âmm ile 

mahdûd dahiliyede ulyâda üç bâb oda ve bir hamam ve bir setli sofa ve bir âbdesthâne ve 

memşâ ve divanhane ve vustâda bir bâb oda ve âbdesthâne ve memşâ ve bir mikdar dehlîz 

ve süflâda bir kârgîr matbah ve bir kiler ve kömürlük ve eşcâr-ı müsmirre ve gayr-i 

müsmirreli bir mikdar bağçe ve havuz ve bir mikdar havlu ve biri havluda ve biri matbah 

derûnunda iki aded zamk taşlı musluk ve hariciyede ulyâda dört bâb oda ve bir sandık odası 

ve âbdesthâne ve memşâ ve bir serli sofa ve zamk taşlı musluk ve vustâda kezâlik dört bâb 

oda ve bir kahve odası ve âbdesthâne ve memşâ ve bir serli sofa ve zamk taşlı bir musluk 

ve divanhane ve süflâda bir koğuş odası ve bir musluk ve bir ahurlu samanhane ve memşâ 

ve bir mikdar açıklık ve seng-i rikâb ve bir mikdar havlu ve biri hariciyede tarîk-i âmm ve 

biri dahiliyede tarîk-i hâs ve biri tarîk-i âmma küşâde cem‘an üç aded zukak kapısını 

müştemil etrâf-ı erbaası taş duvar ile muhât bir bâb menzil-i kebîrin sâlifü'l-beyân Hasan 

Halife Mahallesi'nde vâki‘ mûmâileyh Ebubekir Şefik Beyefendi hanesi tarafından terbî‘î 

üç yüz yetmiş zirâ‘ bağçe mahalli ile havuz-ı mezkûre cârî nısf masura mâ-i lezîzin 

kanavâtı pederimiz müteveffa Ağa-yı mûmâileyhin hayatında ile'l-vefât bâ-hüccet-i 

şer‘iyye müstakıllen yedinde mülkü ve sâlifü'l-beyân Çıkrıkçı Kemal Mahallesi'nde tarîk-i 

hâss-ı mezkûr ile mezbûre Şerife Hatice Hatun menzili taraflarından terbî‘an iki yüz yetmiş 

zirâ‘ mahalli merhûm-ı mezbûr Şah Mehmed Efendi Vakfı musakkafâtından bir kıt‘a 

temessük mantûkunca şehriye yirmi akçe icâre-i mü’eccele ile zikr olunan İskender Paşa 

Mahallesi'nde vaki mâ‘adâ mahalli dört kıta temessük mantûkunca Harameyn-i 

Muhteremeyn Vakfı musaggâlâtından şehriye otuz beş akçe icâre-i mü’eccele ile yine 

pederimiz merhûm-ı mûmâileyhin hayatında [63b] ile'l-vefât kezâlik müstakıllen 

tasarrufunda ve ba‘de vefâtihî mülk olan mahall-i merkûm ile kanavât-ı mezkûre ber-

mûceb-i tashîh-i mezkûr bizimle vâlidemi hâzıra-i merkûmeye ve birâderimiz mezbûra 

mevrûs ve vakıf olan mahalli dahi bizimle biraderimiz mezbûra âdiyen islâsen intikâl 

etmekle hâlâ biz vâlidemiz hâzıra-i mezbûre me‘an menzil-i kebîr-i mahdûd-ı mezkûrun 

mülk olan mahalli ile kanavât-ı mezkûrede olan cem‘an on sekiz sehim hisse-i irsiyye-i 

şâyi‘amızı bi-cümleti't-tevâbi‘ ve'l-levâhik ve kâffetü'l-hukûk ve'l-murâfık tarafeynden îcâb 

ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile biraderimiz 

mezbûr es-Seyyid Osman Ağa'ya dokuz yüz guruşa bey‘ ve temlik ve mâ‘adâ vakfeyn-i 

mezkûreyn musakkafâtlarından olup mahall-i merkûmda olan sülüsân hisse-i şâyi‘alarımız 
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dahi hüsn-i rızâ ve tayyib-i hatırlarımız ve ferâğ-ı mu‘teber-i kat‘î ile yine biraderimiz 

mezbûr es-Seyyid Osman Ağa'ya mütevellileri ma‘rifetleriyle on dört bin üç yüz guruş 

bedel mukâbelesinde ferâğ ve tefvîz ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tefevvüz ve tesellüm ve kabz ve kabul etdikden sonnra semen-i 

mezkûrun iki yüz guruşu vâlidemiz hâzıra-i mezbûreye ve bâkî yedi yüz guruş ile bedel-i 

merkûm-ı evvel dört bin üç yüz guruş ki cem‘an on beş bin guruşunu bize def‘ ve tesellüm 

ve terk-i mezkûru umûrumuza sarfla istihlâke emr eylediğinde biz dahi bunun vech-i 

meşrûh üzere tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve bedel-i mezkûru emri üzere umûrumuza 

sarfla istihlâk etmemizle meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-cümle menzil-i 

mezkûr husûsuna müte‘allika âmme-i de‘âvîlerin biz ve vâlidemiz hâzıra-i mezbûre ile 

me‘an biraderimiz mezbûr Osman Ağa'nın zimmetini ol dahi kezâlik meblağ-ı mezkûrun 

tağrîr ve gabnına ve bedel-i müstehlik-i merkûmun istirdâdına müte‘allika âmme-i 

da‘vâların bizimle vâlidemiz hâzıra-i mezbûrenin zimmetlerimizi her birimiz ibrâ-i âmm-ı 

sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın isrâsını kabul 

eyledik. Ba‘de'l-yevm menzil-i kebîr-i mahdûd-ı mezkûrun mülk olan mahalli ile kanavât-ı 

mezkûre cemî‘-i tevâbi‘ ve levâhikiyle biraderimiz mezbûr es-Seyyid Osman Ağa'nın irsen 

ve şirâ’en mülk-i mahzı ve hakk-ı sarfı ve vakıf olan mahalli dahi intikālen ve tefvîzan 

dahil-i havza-i tasarrufu ve hakk-ı müfevvizi olup bizim ve vâlidemiz hâzıra-i mezbûrenin 

kat‘â alâka ve medhalimiz kalmamıştır keyfe-mâ-yeşâ ve haysümâ yahtâr mâlik ve 

mutasarrıf olsun dediklerinde mukırretân-ı mezbûretân Şerife Halime ve Şerife Selime 

hanımların bi'l-cümle sâdıre olan kelimât-ı meşrûhalarında vâlideleri hâzıra-i mezbûre 

Şerife Ayşe Hanım ile birâderleri merkûm es-Seyyid Osman Ağa'dan her biri bi'l-muvâcehe 

tahkîk ve bi'l-müşahade tasdîk ve ber minvâl-i muharrer kabulü hâvî ibrâ eylediklerini dahi 

tâyi‘an ve kâtı‘an ikrâr ve i‘tirâf etmeleriyle vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mûmâileyh mahallinde 

ketb ve tahrîr ve me‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘ ile Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve 

takrîr etmeğin mâ-veka‘a [bi't-taleb ketb ve imlâ olundu]. 

Fî 27 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l-------------------------------------------------------------------------------hâl 

es-Seyyid el-Hâc Mehmed Efendi ibn-i es-
Seyyid Ahmed 

el-Hâc İsmail Efendi ibn-i 
Yusuf Haffaf 

el-Hâc Ahmed ibn-i 
Mehmed 

el-Hâc Mustafa Ağa 13. Cemaat Mütevellîsi Bezzazistânî el-Hâc Mehmed Salih Ağa ibn-i Ahmed 

İbrahim Gülşeni Efendi ibn-i Mehmed Salih es-Seyyid Mehmed Salih Ağa ibn-i İbrahim 

Emlâk mübâya‘ası 
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Vilâyet-i Anadolu'da Drama kazasına tâbi‘ Çatalca karyesinde sâkin iken bundan 

akdem fevt olan karye-i mezbûre imamı Hasan Efendi ibn-i Kasım'ın verâseti sulbî kebîr 

oğulları mevâli-i‘izâmdan sâbıkan Havass-ı Refî‘a Kadısı el-Hâc Abdürrahim Efendi ve 

eşrâf-ı kudâtdan Abdurrahman Efendi ve karye-i mezbûre İmamı Mehmed Emin Efendi'ye 

münhasıra ba‘dehû mezbûr Emin Efendi dahi fevt olup verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hava bint-i Abdullah nâm hatun ile sulbiye kebîre kızları Ümmügülsüm ve 

Hatice ve Ayşe ve Emine hatunlara ve li-ebeveyn er karındaşları mûmâileyhimâ el-Hâc 

Abdürrahim ve Abdurrahman Efendi'ye münhasıra ba‘dehû mezbûre Havva Hatun dahi 

fevt olup verâseti sadriye kebîre kızları mezbûrât Ümmügülsüm ve Hatice ve Ayşe ve 

Emine hatunlara münhasıra ba‘dehû mezbûre Emine Hatun dahi fevt olup verâseti li-

ebeveyn kız karındaşları mezbûrâtÜmmügülsüm ve Hatice ve Ayşe hatunlara ve li-ebeveyn 

ammîleri mûmâileyhimâ el-Hâc Abdürrahim Efendi ve Abdurrahman Efendi'ye münhasıra 

ba‘dehû mûmâileyh Abdurrahman Efendi dahi fevt olup verâseti sulbiye kebîre kızı Fatma 

Hatun ile li-ebeveyn er karındaşı mûmâileyh el-Hâc Abdürrahim Efendi'ye münhasıra 

ba‘dehû mûmâileyh Abdürrahim Efendi dahi rihlet-i dâr-ı bekâ edip verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Şerife Hatice Hatun ibnet-i es-Seyyid İbrahim ile sulbî kebîr oğulları 

es-Seyyid Mehmed Kâmil Efendi ve es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi'ye münhasıra ve 

tashih meselesi bi-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye yüz altmış bin sekiz yüz seksen sehimden 

olup sihâm-ı mezbûreden on üç bin üç yüz yetmiş altışar sehmi mezbûrât Ümmügülsüm ve 

Hatice ve Ayşe hatunlardan her birine ve otuz bir bin dört yüz kırk sehmi mezbûre Fatma 

Hatun'a ve on bir bin yedi yüz doksan sehmi mezbûre Şerife Hatice Hatun'a kırk bir bin 

ikişer yüz altmış beşer sehmi mezbûrân es-Seyyid Mehmed Kâmil Efendi ve es-Seyyid 

Mehmed Tahir efendilerin her birine isâbeti tahakkukundan sonra mezbûr es-Seyyid 

Mehmed Tahir Efendi asaleten ve mezbûr es-Seyyid Mehmed Kâmil Efendi kezâlik kendi 

nefsinden asâleten ve mezbûretân Şerife Hatice ve Fatma hatunlar tarafından zikr-i âti 

emlâkda olan hisse-i irsiyyelerini bey‘ ve semenini kabz ve ibrâya ve vekil olduğu zatlarını 

bi'l-mu‘arrefetü'ş-şer‘iyye ârifân eşrâf-ı kudât-ı kirâmdan Mehmed Sadullah Efendi ibni'l-

merhûm Osman Efendi ve Ahmed Ağa ibn-i Hasan nâm kimesneler şahâdetleriyle sabit 

olmakla vekâleten her biri Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde hâlâ kazâ-i mezbûr nâzırı olup 

Âsitâne-i Aliyye'de bi'l-misâfire mukîm Dergâh-ı Alî dâme mahfûfen bi'l-avkı's-Samedânî 

kapacıbaşılarından bâ‘isü hâze'l-kitâbi'l-müstetâb umdetü erbâbi'l-mecîd [64a] ve'l-iclâl 

zîdet ashâbü'l-ferd ve'l-ikbâl sa‘âdetlü Mahmud Sabit Bey ibnü'l-merhûm Mehmed Ağa 

taraflarından husûs-ı âtîde tasdîka vekîl-i şer‘îleri es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i es-

Seyyid Osman mahzarında her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 
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karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan İmam Osman Efendi menzili ve bir tarafdan Molla 

Mustafa menzili ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd ve müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir 

bâb mülk menzil ile karşısında kâin bir samanhane ve harman yeri ve karye-i mezbûre 

bağları civârında vâki‘ tahmînen üç dönüm mikdarı kerûmî mülk bir kıt‘a bağ mûrisimiz 

müteveffâ-yı evvel mezbûr Hasan Efendi'nin hayatında ile'l-vefât yed-i temellerinde mülk 

ve hakkı ve ba‘de vefâtihî ber-mûceb-i münâsaha-i mezkûre bizimle müvekkiletân-ı 

mezbûretân Şerife Hatice ve Fatma ve karye-i mezbûrede sâkineler mezbûrât Ümmügülsüm 

ve Hatice ve Ayşe hatunlara mevrûs olmakla emlâk-ı muharrere-i mezkûreden ber-mûceb-i 

münâsaha-i şer‘le müvekkilelerimiz mezbûretânın irsen mâlikler olduğumuz cem‘an yüz 

yirmi beş bin yedi yüz altmış sehm-i şer‘î ile müvekkil mîr-i mûmâileyhe mecmû‘u dokuz 

yüz guruş hesâbı üzere cem‘an altı yüz seksen iki guruş on bir para iki akçeye bi'l-asâle ve 

bi'l-vekâle bey‘ ve temlîk ve mahallinde zabta tarafımızdan müvekkil-i mîr-i mûmâileyhi 

taslît eylediğimizde onlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr altı yüz seksn iki guruş on 

bir para iki akçeyi müvekkil-i mîr-i mûmâileyh bize def‘ ve teslim biz dahi yedlerinden bi'l-

asâle ve bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve bi-kadri'l-hısâs beynimizde iktisâm 

edip meblağ-ı mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i de‘âvîden tarafeynden her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz 

ber-vech-i muharrer âharın asâleten ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik ba‘de'l-yevm 

emlâk-i muharrere-i mezkûrenin ber-mûceb-i münâsaha iki bin beş yüz yetmiş altı sehmi 

cemî‘-i müştemilâtıyla müvekkil-i mîr-i mûmâileyhin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfları 

olup bizim ve müvekkilelerimiz mezbûretânın kat‘â alâka ve medhalimiz kalmamıştır 

keyfe-mâ-yeşâ’ ve hasbe-mâ-yahtâr makrûnen bi'-âfiye mâlik ve mutasarrıf olsunlar 

dediklerinde gıbbe['t-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu]. 

Fî 21 Ca. Sene 1232 

Şuhûdü'l--------------------------------------------------------------------------------hâl 

Müderrisîn-i kirâm-ı zevi'l-ihtirâmdan Dersiâm 

Dramavî Fazîletlü Halil Efendi 
Emin Efendi, el-Muhzır 

El-Hâc Ali Çelebi, el-

Muhzır 

İbrahim Odabaşı, el-Muhzır Ahmed Ağa ibn-i Hasan 
Eşrâf-ı kudât-ı kirâmdan Mehmed 

Sadullah Efendi 

Eşya ve İzmir'de Rumn hane 
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Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri içün cânib-i şerî‘at-ı garrâdan bi'l-

iltimâs me’zûnen irsâl olunan Başkâtib Mevlânâ İbrahim Ârif Efendi Mahmiye-i 

İstanbul'daAksaray kurbünde Azeb Hüseyin Ağa Mahallesi'nde vâki‘ nişancı es-Seyyid el-

Hâc Mehmed Emin Ağa ibn-i el-Hâc Halil'in menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-

esâmî Müslimîn huzurlarında akd-i Meclis-Şer‘-i âlî etdikde mahmiye-i mezbûrede ekşi 

kara tut kurbünde Oruç Gazi Mahallesi'nde sâkin sâbıkan Urmiye Memlaha Emini el-Hâc 

Süleyman Ağa ibn-i el-Hâc Ali ibn-i el-Hâc Osman meclis-i mak‘ûd-ı mezkûrda zikr-i âtî 

vesâyasını tenfîzine vasiyy-i muhtâr nasb ve tayin eylediği Halebli Emine Hanım ibnet-i el-

Hâc İsmail Ağa ibn-i Mehmed ile üzerine nâzır nasb ve tayin eylediği el-Hâc Mehmed 

Sadık Efendi ibnü'l-merhûmü'l-mebrûr el-Hâc Hafız Mehmed Said Efendi taraflarından 

husûs-ı âtîde tasdîka vekil-i şer‘îleri eşrâf-ı kudât-ı Mısriyye'den hâlâ İskenderiye Kadısı 

Ahmed Efendi ibn-i el-Hâc Mahmud mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip işbu 

yedimde olup sene-i sâbıka Muharremü'l-harâmının on birinci günü târihiyle müverrah ve 

sâbıkan Dâr-ı Saltanat-ı Seniyye'de mecâlis-i mesned-i şer‘-i kadîm olup Anadolu Sadâreti 

pâyesiyle mümtâz buyurulan Pîrî-zâde Osman Efendi hafîdi sa‘âdetlü, fazîletlü el-Hâc 

Yahya Beyefendi hazretlerinin imzalarıyla mümzât ve hatemiyle mahtûm bir kıt‘a hüccet-i 

şer‘iyye nâtık olduğu üzere eylediğim vasâyâmın mecmû‘undan rucû‘ ve bu def‘a yine 

hacc-ı şerîfe azîmet murâd etmemle sâkin olduğum menzil-i mezkûr derûnunda mevcûd 

mecmû‘u rikka-i inkıyâdlarını mukır ve mu‘terîfler olup malım olan Çerkesiyyü'l-asl 

Abdullah nâm gulâmı ve Çerkesiyyetü'l-asl ma‘lûmetü'l-vasf Gülfidan nâm bir re’s bikr 

câriye ve Suriyyetü'l-asl orta boylu açık kaşlı elâ gözlü Avayı nâm bir re’s câriye ki iki re’s 

câriye ve mezbûre Avayı'nın sadrî oğlu beş aylık Mehmed Şakir nâm gulâm ile bir çuha-

nişîn ve bir şal-ı Niş ve iki çuha cebe ve iki Şam alacası anteri ve bir samur paçalı cebe 

kürk ve bir şipon cebe kürk ve üç destar ve beş duhan çubuğu üzerimde mevcûd nakit ve 

elbise ve medîne-i İzmir'de Kasap Hızır Mahallesi'nde Rum kenîsesi ittisâlinde [64b] vâki‘ 

ma‘lûmü'l-hudûd ve fevkānî ve tahtânî buyût-ı adîde ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi 

hâvî bir bâb mülk Rum hâneden mâ‘adâ menzil-i mezkûrda ism-i mâl ıtlâk olunur nesnem 

olmayıp bi'l-cümle melbûsât ve mefrûşât ve evânî-i nühâsiye ve gayr-i nühâsiyenin 

mecmû‘u zevcem mezbûrenin malı olup ve ben mezbûre Avayı ile kendüye tebe‘iyetiyle 

oğlu sağîr-i merkûm Mehmed Şakir'i malımdan hâlisen li-vechi'llâh râciyen bi-şefâ‘ati 

Rasûli'llâh tedbîr-i mutlak ile medîde etmemle bi-emri'llâhi Te‘âlâ vefat eylediğimde 

emvâl-i mezkûrem ile yanımda mevcud nakid ve iş‘âl ve zimem-i nâsda olan hukukum, 

zevcem ve hem müvekkile-i mezbûre ahz u kabz edip sünnet-i seniyye üzere techîz ve 

tekfîn ve ve levâzım-ı vaktim görülüp zevcem vasim müvekkile-i mezbûre yine 
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zimmetimde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh deynim olan beş yüz guruş mehr-i müecceli ile 

sâir duyûn-ı muayyenem zuhûr eder ise ba‘de'l-edâ bâki kalan terekenin sülüsü ifrâz olunup 

sülüs-i mezkûrdan beş yüz guruş ıskât-ı salât-ı fâ’item ve kefâret-i savm ve yemin ve 

tezevvürâtım için ba‘de'd-devr fukarâ-i Müslimîne tasadduk oluna ve yine sülüs-i 

mezkûrdan iki yüz elli guruş bazı mahallere vermek için nâzır efendi mûmâileyhe verile ve 

yine sülüs-i mezkûrdan bin beş yüz guruş ifrâz olunup meblağ-ı mezkûr Âsitâne-i Aliyye'de 

vâki‘ Rum pakrikhanesi memurlarına ber-mu‘tâd idâne olunup kat‘â ihrac olunmaya. 

Meblağ-ı mezkûrun senevî hâsıla olunan gallesinden yetmiş guruş ile be-her sene şeh-i 

rebî‘ü'l-evvel duhûlünde mütevellî bulunan kimesne menzilinde mevlûdü'n-Nebî kırâ’et 

ettirilip hâsıla olan ucûr u mesûbâtını ba‘de takdim-i Dergâh-ı Ehad ve te’diye-i pîşgâh-ı 

mahbûb-ı Rabbu's-Samed benim ve ebeveynim ve usûl ve furû‘umdan güzerân eden akrab 

ve ta‘allükātımın ervâhlarına ettirile ve yine gale-i mezkûreden be-her sene ıyd-ı edhâ-yı 

miyâm-ı mu‘tâyâde bir re’s ganem iştirâ ve zebh olunup fukarâ-yı Müslimîne tevzî‘ ve 

taksim ile sevâbını kezâlik ruhuma ihdâ ettirile. Ve yine galle-i mezkûreden be-her sene 

Şa‘bânü'l-mu‘azzam duhûlünde beheri yüz dirhemlikten on iki aded şem‘-i asel iştirâ 

olunup vakfında müsâid olmayan cevâmi‘-i şerîfede îkād oluna. Ve yine galle-i 

merkûmeden be-her sene on guruş mütevellî olanlara vazife nâmıyla ahz u kabz ve 

umûrlarına harc u sarf eyleye. Ve galle-i merkûmeden fazla kalır ise asl-ı mal-ı merkûma 

zam oluna ve vakf-ı mezkûra evvelâ zevcem vasim müvekkile-i mezbûre nimet-i hayat ile 

mütena‘‘ime oldukda vakf-ı mezkûra mütevellî olup vazife-i mezkûreye mutasarrıfa ola ve 

ba‘de vefâtihâ nâzır-ı mûmâileyh el-Hâc Mehmed Sâdık Efendi mütevellî olup vazife-i 

mezkûreye mutasarrıf ola. Ba‘dehû efendi-i mûmâileyhin evlâdı ve evlâd-ı evlâdı ve evlâd-ı 

evlâd-ı evlâdının zükûr ve inâsının batnen ba‘de batnin ekber ve erşedi mütevellî olup 

vazife-i mezkûreye mutasarrıf ola ve ne‘ûzü bi'llâhi ba‘de'l-gına'l-hamîd min-kahri'l-

feyyâzi'l-küllî mahmiye-i mezbûrede Paşapazarı kurbünde Bodrum Hanı sâkinlerinden 

Manisa ve Tire tüccârlarından mu‘temed ve müstakîm ve ribh ve takvâ ile meşhûr ve umûr-

ı vakfa a‘lâ bir kimesne Han-ı mezkûr ahâlisi ru’yetiyle mütevellî olup vazife-i mezkûreye 

mutasarrıf ola ve vakf-ı mezkûra mütevellî nasb lâzım geldikde Dârü'l-hilâfeti'l-aliyye kadı-

ları faziletlü efendiler hazerâtı hüccetleriyle hasb ve tayin oluna ve mürûr-ı eyyâm şurût-ı 

mezkûreye riayet-i müteazzire olur ise gallât-ı vakf-ı merkûm mutlaka fukarâ-i Müslimîne 

meşrût ola. Ve yine sülüs-i mezkûrdan iki yüz elli guruş hizmetimde olan Molla Ahmed 

ibn-i Mustafa'ya verile ve sülüs-i mezkûrdan her ne fazla kalır ise fazla-i merkûme ile sâir 

sülüsân-ı terekemin rub‘unu karz ve selâse-i erbâ‘ını dahi kat‘â vâris ve vârisem olmamağla 

müvedde-lehâ bimâzâ ve ale's-sülüs tarîk üzere vasim zevcem müvekkile-i mezbûre Emine 
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Hanım kendi nefsi için ahz u kabz ve umûruna harc ve sarfla istihlâk eyleye, deyü vasiyyet 

ve tenfîzine zevcem müvekkile-i mezbûre Emine Hanım'ı vasiyy-i muhtâre ve üzerine 

müvekkil-i mûmâileyh el-Hâc Mehmed Sâdık Efendi nâzır nasb ve tayin eylediğimde 

zevcem müvekkile-i mezbûre vesâyet-i merkûmesini kabul ve efendi-yı mûmâileyh dahi 

mutlaka ve kendi nezârete himmet buyuracaklardır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâl 

müvekkile-i mûmâileyh mahallinde ketb ve tahrir ve me‘a meb‘ûs ümenâ-i şer‘le Meclis-i 

Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 3 Ca. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sandal Bezzâzistânında sâkin el-Hâc Hâfız 
Mehmed Tâhir Efendi 

Sandal Bezzâzistânında sâkin 
el-Hâc Hüseyin Efendi 

Hâfız Ali Efendi ibn-i 
Mehmed Emin 

Mehmed Ârif Efendi 
bin-i Mehmed Emin 

Mustafa Ağa ibn-i 
Mehmed 

el-Hâc Mehmed Emin Ağa 
Mehmed Ârif Efendi 

ibn-i Ahmed 

el-Hâc Hâfız 
Mustafa Efendi 

Hasan Efendi ibn-i el-
Hâc Hâfız Mustafa 

Bezzâzistâni Ali Ağa 
ibn-i Mustafa 

es-Seyyid Mehmed Sâlih 
Ağa ibn-i es-Seyyid İbrahim 

Temme bi'l-hayr 

Nemekahû el-fakîrun ileyh 

Câbî-zâde el-Hâc Ali 

el-müvellâ bi-hilâfeti bi-dâri'l-hilâfeti'l-aliyye. 

Devletlü, inâyetlü Kevâkibî-zâde Mehmed Râşid Efendi hazretlerinin Bâb 

Mahkemesi hüccet sicilinin evvelki sicill-i mahfûzlarıdır. 

Fî gurre-i C. Sene 1232 [18 Nisan 1817] 

[65a] Tütüncü gediği rehini 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnâfından es-Seyyid Mehmed Beşe ibn-i es-

Seyyid Hüseyin nâm kimesne kezâlik kendi nefsinden asâleten ve li-ebeveyn er karındaşı 

Abdülkadir Beşe tarafından husûs-ı âtîde ikrâra vekîl olduğu duhân tüccârından Şehreminli 

Mustafa Efendi ibn-i Ali ve Halil Ağa ibn-i Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

olmağla vekâlete Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde zâtı şâhidân-ı mezbûrân 

tarifleriyle mu‘arrafe olan bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Havvâ ibnet-i es-Seyyid Mutsafa nâm 

hatun mahzarında her biri bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûre 

Şerife Havvâ Hatun her birimiz âharın zimmetine lâzım gelen meblağa emr ve kabulü hâvî 
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kefâlet-i mutlaka ve sahîha-i şer‘iyye ile kefil ve zāmin olarak bizimle müvekkil-i mezbûr 

Hasan Beşe'ye mukaddemâ malından iki bin beş yüz guruş idâne ve teslim, biz dahi 

yedinden bi'l-ma‘iyye istidâne ve kabz edip ol vechile meblağ-i mezkûr iki bin beş yüz 

guruş bizimle müvekkil-i mezbûr Hasan Beşe'nin zimmetimizde mezbûreye edâya vâcib 

sıhhî deynimiz olmağla biz deyn-i meblağ-ı mezkûr mukābelesinde mahmiye-i İstanbul'da 

Karagümrük meydanında Battânî Kapu karşısında kasap ve çamaşırcı dükkânları 

beynlerinde kâ’in mezbûre Şerife Havvâ Hatun'un bi'l-icâreteyn müstakılleten tasarrufunda 

olup müste’ciren sâkinler olduğumuz maden kaleminde mukayyed bir bâb tütüncü dükkânı 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur. Bizimle müvekkil-i mezbûre Hasan 

Beşe'nin islâsen yedimizde emvâlim olan bir baskül ve bir terazi me‘a derâhim ve on kâse 

ve üç huni ve sâir âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme mezbûre Şerife Havvâ Hatun yedine rehin vaz‘ 

ve teslim eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve tesellüm ve kabz u kabul 

eyledikten sonra mezbûre Şerife Havvâ Hatun gedik-i mezkûru yine bize i‘âre ve teslim ve 

biz dahi yedinden isti‘âre ve kabul edip ol vechile gedik-i mezkûr rhin olmak üzere 

yedimizde âriyettir, dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Bandırmalı Mustafa 
Ağa 

Şehreminli Mustafa 
Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah 
Çelebi 

Kethudâ Ömer 
Ağa 

Gemici gediği iştirâsı 

Gemici esnafından es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i Mehmed nâm kimsene Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden hâmilü'r-rakîm Manil veled-i Tavit nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin 

yedimde emvâlim olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur şurût-ı nizâmda dâhil bir aded 

mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile mersûm Manil zimmîye bin elli guruş bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eylediğinden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin elli guruşu müşterî-i mersûm Manil zimmî bana def‘ ve teslim, 

ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr hususuna müte‘allika kâffe-i da‘vâdan tarafeynden 

her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. fîmâ ba‘d mârru'z-zikr gedik ta‘bîr olunan bir 
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aded mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an mersûm Manil 

zimmînin emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 3 C. Sene [1]231. 

 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sâbık Kethudâ Ali Ağa Çavuş es-Seyyid Tahir Ağa Yiğitbaşı es-Seyyid Mehmed Ağa 

Kethudâ el-Hâc Ârif  Alemdar Süleyman Serasercibaşı Mustafa Ağa 

Gemici mübâya‘ası 

Gemici esnâfından es-Seyyid İbrahim Edhem Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yine esnâf-ı merkûmeden bâ‘isetü'l-vesîka es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i Salih nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i 

âti'z-zikrin sudûruna değin yedinde emvâlim olan beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur şurût-ı 

nizâmda dahil bir aded mükemmel gemici destgâhımı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle 

me‘an tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa'ya bin elli guruşa bey‘ ve 

temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tsellüm ve 

kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr bin elli guruşa müşterî-i 

mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa bana def‘ ve teslim, ben dahi tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr hususuna 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeyneden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i 

sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul 

eyledik. Fîmâ ba‘d mârru'z-zikr gedik ta‘bîr olunur bir aded mükemmel gemici destgâhı 

cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an mezbûr es-Seyyid Mehmed Ağa'nın emvâl-i 

müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır dedikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 3 C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali 
Çelebi, el-Muhzır 

es-Seyyid Osman 
Çelebi, el-Muhzır 

Yiğitbaşı 
Mehmed Ağa 

Çavuş es-Seyyid 
Tahir Ağa 

Kethudâ el-Hâc Ârif 
Ağa 
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[65b] Gemici mübâya‘ası 

Gemici esnâfından es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesne Meclis-i 

Şer‘-i şerîf-i enverde esnâf-ı merkûmeden bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Emin Ağa ibn-i Osman 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna 

değin yedimde emvâlim olan beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur şurût-ı nizâmda dahil bir 

aded mükemmel gemici destgâhımı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmesiyle me‘an tarafeynden 

icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile mezbûre Mehmed Emin Ağa'ya bin elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul 

eyledikten sonra semeni olan mebleğ-ı mezkûr bin elli guruşa müşterî-i mezbûr Mehmed 

Emin Ağa bana def‘ ve teslim, ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip 

mebî‘-i mezkûr tağrîr ve gabnına ve bi'l-cümle gedik-i mezkûr hususuna müte‘allika âmme-

i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d mârru'z-

zikr gedik ta‘bîr olunan bir aded mükemmel gemici destgâhı cemî‘-i âlât-ı lâzıme-i 

ma‘lûmesiyle me‘an mezbûr Mehmed Emin Ağa'nın emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve madhalim kalmamışdır eddikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 3 C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Muhallebici-zâde Ahmed Efendi Alemdar Süleyman Ağa Sâbık Kethudâ Ali Ağa  

Yiğitbaşı es-Seyyid Mehmed Ağa Kethudâ el-Hâc Ârif Ağa Serasercibaşı Mustafa Ağa 

Karagümrükde tütüncü dükkânı istîcârı be-her şehr 12 guruşa 

Âsitâne-i Aliyye'de vâki‘ tütüncü esnâfından Eğinli Sergiz veled-i Bedros nâm 

zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde sarraf tâifesinden işbu hâmilü'r-rakîm eğinli 

Bayık oğlu Manas veled-i İstefan muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

mahmiye-i İstanbul'da Esterpazarı Kapısı karşısında kasab dükkânı ittisâlinde köşede vâki‘ 

maden kaleminde Serkiz zimmî ismine mukayyed fevkınde iki bâb odayı müştemil 

şehriyye on bir guruş on iki para kira-yı kadîmeli bir bâb tütüncü dükkânı derûnunda 

mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye şirâ-i müstakil yedimde emvâlim olup hâlâ ben mâlik 
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olduğum âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Manas 

zimmîye iki bin yedi yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-

i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr iki bin yedi yüz elli guruşa müşterî-i mersûm Manas dahi bana def‘ ve 

teslim, ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahzu kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i 

âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul 

eyledik. Fîmâ ba‘d mârru'z-zikr dükkân derûnunda mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûre ile Manas zimmînin emvâl-i müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup 

benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamışdır eddikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-

veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 7 C. Sene [1]231 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Kastamonulu el-Hâc İsmail Ağa ibn-i Abdullah Şehreminli Mustafa Efendi ibn-i Ali Ağa 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah Çelebi ibn-i el-Hâc Ali Kethudâ Ömer Ağa ibn-i Osman 

Tatlîk 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverde bi'l-iltimas 

me’zûnen [okunamadı] olunan Kâtib Hâfız Mehmed Hidâyetullah Efendi mâhmiye-i 

İstanbul'da Hocapaşa kurbünde Elvan-zâde Mahallesi'nde vâki‘ Ahmed Ağa ibn-i 

Mehmed'in menziline varıp zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn huzurlarında akd-i 

Meclis-i Şer‘-i Nebevî ettikde menzil-i mezbûrda sâkine Şerife Âdile ibnet-i es-Seyyid Ali 

ibn-i Abdullah nâm hatun tarafından ber-vech-i âtî ahz u kabz ve ibrâya vekil olduğu zâtını 

ârifân Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa ve kudâttan Mehmed Efendi ibn-i Veliyyüddin nâm 

kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan es-Seyyid Salih Ağa ibn-i Mehmed meclis-i ma‘kūd-ı 

mezkûrda zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka mezbûr Ahmed Ağa mahzarında bi'l-vekâle 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Ahmed Ağa müvekkilem mezbûre Şerife Âdile 

Hatun'un zevc-i dâhili olup târih-i kitâb günü müvekkilem mezbûreyi tatlîk etmekle 

zimmetinde zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan dört yüz yirmi beş guruş 

mehr-i mü’ecceli ile nafaka iddet-i ma‘lûmesi ve me’ûnet-i süknâsı mukâbelelerinde bi't-

terâzî beynlerinde tayin olunan yüz yirmi guruş ki cem‘an beş yüz kırk beş guruşa mezbûr 
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Ahmed Ağa işbu meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda müvekkilem mezbûre için bana def‘ ve 

teslim, ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı 

zevciyyetten işbu târih-i vesîkaya gelince sâir beynlerinde cereyan eden cemî‘-i hukûk-ı 

şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-yı 

âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın asâleten ve vekâleten ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

vâki‘-i hâli kâtib-i mezbûr mahallinde ketb ve tahrir ve me‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le 

Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 12 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa Kudâttan Mehmed Efendi ibn-i veliyyüddin Süleyman Ağa ibn-i Ali 

Mehmed Ağa ibn-i Ali Abdullah Ağa ibn-i Mehmed el-Hâc Mehmed Efendi ibn-i el-Hâc Hüseyin 

260 guruşa tütüncü mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Edirnekapısı kurbünde Hatice Sultan Mahallesi'nde sâkine 

iken bundan akdem fevt olan Şerife Rukıyye bint-i Salih ibn-i Abdullah nâm hatunun 

sadriye kebire kızı ve hasran vârisesi olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmî Müslimîn 

tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Emine bint-i Ahmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka nakkaş İsmail Beşe ibn-i Ali nâm kimesne mahzarında bi'l-

verâse ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i mezbûre hısn-ı ebvâbından 

Ayvansarayı Kapısı haricinde kolluk ittisâlinde vâki‘ maden kaleminde Hasan Ağaismine 

mukayyed bir bâb oda ve tahtında bodrumu müştemil derûnu kahve ve bîrûnu tütüncü beş 

kepenk bir bâb dükkân derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf tütüncü gediği ta‘bîr olunur âlât-ı 

lâzıme-i ma‘lûme vâlidem müteveffât-ı mezbûrenin hayatında ile'l-vefât müstakılleten 

yedinde mülkü olup ba‘de vefâtihâ bana mevrûs olmağla hâlâ ben irsen mâlik olduğum 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûreyi tarafeynedn icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr İsmail Beşe'ye iki 

bin altı yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve 

temellük ve teslim ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki bin 

altı yüz elli guruşu müşterî-i mezbûr İsmail Beşe bana def‘ ve teslim, ben dahi yedinden 

bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına ve bi'l-

cümle gedik-i mezkûr hususuna müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 
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âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcud 

gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûre mezbûr İsmail Beşe'nin mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Fî 7 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

İmam Mehmed 
Efendi 

Şehreminli Mustafa 
Efendi 

Yiğitbaşı es-Seyyid Abdullah 
Çelebi 

Eyyûbî Uzun İbrahim 
Ağa 

Kahveci es-Seyyid İsmail Ağa Kalafatçı Ahmed Usta Duhanî Mustafa Hoca Hüseyin Efendi 

[Hüküm başlığı yok] 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Selim kurbünde Hatib Muslihüddin Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı Abdülkadir Efendi ibn-i Hafız Ahmed ve Numan Efendi ibn-i Numan nâm 

kimesneler marifetleriyle mu‘arrafe olan Habibe bint-i Abdullah nâm hatun Meclis-i Şer‘-i 

şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka tembaküci el-Hâc Ahmed ibn-i Abdullah 

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr el-Hâc Ahmed zevc-i 

dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kūdun aleyh olan otuz bir guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i 

ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr 

ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i 

mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba 

gelince sâir beynimizde cereyan eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ ve mu‘âmelât-ı şettâ ve hukûk-i 

ma‘lûme ve mechûleye müte‘allika mutalleka-i âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan 

tarafeynden her birimiz âharın zimmetini [66b] âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her 

birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik, dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î 

mâ-veka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Fî 9 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Ahmed Çelebi, el-
Muhzır 

İbrahim Odabaşı el-
Muhzır 

Abdülkadir Efendi ibn-i 
Hâfız Mehmed 

Numan Efendi ibn-i 
Numan 
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Aksaray'da 400 guruşa sebzeci dükkânı mübâya‘ası 

Havâss-ı Refî‘a kazâsına tâbi‘ Çekmece-i Sağîr kasabasında sâkin iken bundan 

akdem vefat eden sebzeci Ali Molla ibn-i Ali'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Zeliha bint-i Mehmed nâm hatun ile sağîr-i kebir oğlu Mehmed ve sulbiye kebire kızı 

Hanife Hatun'a münhasıra ve tashih meselesi yirmi dört sehimden olup sihâm-i mezbûreden 

üç sehmi zevcesi mezbûre Zeliha Hatun'a ve on dört sehmi oğlu mezbûr Mehmed'e ve yedi 

sehmi kızı mezbûre Hanife Hatun'a isabeti tahakkukundan sonra verese-i mezbûrûn 

Mehmed ile zâtları tütüncü Mehmed Emin Beşe ibn-i Ömer ve kahveci es-Seyyid İbrahim 

Beşe ibn-i es-Seyyid İbrahim tarifleriyle mu‘arrafe olan Zeliha ve Hanife hatunlar Meclis-i 

Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde bakkal tâifesinden işbu hâmilü'r-rakîm Ligori veled-i Yorgi 

nâm zimmî muvâcehesinde her biri bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-i 

İstanbul'da Aksaray kurbünde Yusuf Paşa Çeşmesi nâm mahalde etmekçi furunu karşısında 

vâki‘ Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil bir bâb sebzeci dükkânı derûnunda 

mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme mûrisimiz müteveffâ-yı 

mezbûrun hayatında ile'l-vefât müstakıllen yedinde emvâli olup ba‘de vefâtihî ber-mûceb-i 

tashih-i mezkûr bize mevrûs olmağla hâlâ ben dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde gedik 

ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Ligori zimmîye dört yüz 

guruşa bey ve temlik ve teslim eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük 

ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr dört yüz guruşa 

müşterî-i mersûm bize def‘ ve teslim biz dahi yedinden ahz u kabz ve ber-mûceb-i tashih-i 

mezkûr beynimizde ittisâm etmemizle mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika 

âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-

vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda 

mevcûde gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mezkûre, mersûm Ligori zimmînin 

emvâl-ı müşterâtı ve hakk-ı sarfı olup bizim aslâ ve kat‘â alâka ve madhalimiz kalmamışdır 

dediklerinde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 6 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Salih Çelebi, el-
Muhzır 

Mahmud Çelebi, el-
Muhzır 

Kahveci es-Seyyid İbrahim 
Beşe ibn-i İbrahim  

Pazarcı Hasan Beşe ibn-i 
Hüseyin 

Tütüncü Mehmed Emin 
Efendi ibn-i Ömer 

Bakkal Yani veled-i Tahaş 
Bakkal-ı diğer Tanaş veled-i 

Manol 
ve gayruhum 
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Muhâla‘a teshîn 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Sinan Paşa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Fatma bint-i Süleyman nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i mutallakı bâ‘isü'l-vesîka sandıkçı İbrahim Ağa ibn-i Halil nâm kimsene 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr İbrahim Ağa zevc-i dâhilim olup 

târih-i vesikadan on beş gün mukaddem beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kūdun aleyh olan otuz beş guruş mehr-i mü’eccelim ile nafaka-i iddet-i ma‘lûmem ve 

me’ûnet-i süknâm mukabelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan on iki buçuk guruş 

ki cem‘an kırk yedi buçuk guruşu mezbûr İbrahim Ağa işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve 

teslim, ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete ve 

ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i vesîkaya gelince sâir cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik 

dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 11 C. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Ahmed Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 

Dülbend ve çene gedik mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çene ve hâssa 

ve emsâlini nesc ve imal eden esnafın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları iki ayaklıklı 

destgâhlardan bâ-hüccet-i şer‘iyye bir aded destgâha mâlik olan Luka veled-i Ağyan nâm 

zimmî, Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde mülâzım kalfalardan bâ‘isü'l-vesîka İbrahim 

bin Osman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin 

sudûruna değin yedimde mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur Başmuhasebe'de 

mukayyed şurût-ı nizâmda dahil bir aded destgâhımı ber-vech-i âtî bey‘ murad eylediğimde 

esnafımızın ber-vech-i muharrer mutasarrıf oldukları destgâhların bey‘ u şirâ ve hibe ve 

îcâr ve istîcâr cihetleri İstanbul Mahkemesi'nden haberi [okunamadı] tahrir ve takrir ve bir 

aded destgâh yüz guruşdan ziyade semen ile bey‘ u şirâ olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ 

olduğu şurût-ı müstahsene-i mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnaf-ı merkûme kethudâsı 

ve bi'l-cümle ustaları marifetleriyle zikr olunan bir aded destgâhımı tarafeynden icab ve 
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kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile mezbûr İbrahim'e yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ber-vech-i muharrer 

iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 

mezkûr yüz guruşu müşterî-i mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i [67a] mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz 

ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d mârru'z-zikr bir aded destgâh, 

mezbûr İbrahim'in mülk-i müşterâsı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'l-mu‘teber mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-ibtigâ sebt ve imlâ 

olundu. 

Fî C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Vekîli Tahir Ağa Kethudâ el-Hâc Mehmed Salih Ağa 

Hususla mübâya‘a ve hibe 

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden bi'l-

iltimas me’zûnen irsâl olunan Kâtib es-Seyyid Ahmed Efendi mahmiye-i İslâmbol'da 

Şehzâde Sultan Mehmed hazretleri câmi‘-i şerifi kurbünde Kalenderhane Mahallesi'nde 

Helvayî Dede Türbesi ittisâlinde vâki‘ Aşcıbaşı Halil Ağa ibn-i Mustafa'nın menziline varıp 

zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzurlarında akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî ettikde 

mezbûr Halil Ağa meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda hâlâ zevcesi işbu bâ‘isetü'l-vesîka zâtı 

mu‘arrafe Şerife Tevhîde bint-i Ali nâm mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 

zevcem mezbûre ile me‘an sakinler olduğumuz işbu akd-i Meclis-i Şer‘-i âlî olunan menzil 

derûnunda mevcûde eşyâ-i memlûkemden dokuz köhne çatma yasdık ve dört minder ve iki 

çuka mak‘ad ve iki koltuk yasdığı ve iki çift mak‘ad ve yedi çift yasdık ve dört baş yasdığı 

ve üç döşek ve üç şilte ve bir ihrâm ve bir seccâde ve yedi anteri ve bir çuka ve bir samur 

kürk ve bir şal ve yedi yorgan me‘a çarşab ve yirmi vukıyye evânî-i nühâsiyemi 

tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i 

vâhide ile ber-vech-i mezbûre Şerife Tevhîde Hatun'a beş yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve 

yine malımdan üç elmas iğne ve bir çift elmas küpe ve bir altın saatimi dahi zevcem 

mezbûre Şerife Tevhîde Hatun'a hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve temlik ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve meclis-i hibede ittihâb ve temellük ve 

tesellüm ve kabz u kabul elyledikten sonra eşya ve evânî-i nühâsiye-i muharrere-i 
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mezkûrenin semeni olan meblağ-ı mezbûr beş yüz guruş mutâlebesine ve bi'l-cümle husûs-ı 

mezkûra müte‘allika âmme-i da‘vâdan zevcem mezbûre Şerife Tevhîde Hatun'un zimmetini 

kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledim. Fîmâ ba‘d eşya ve evânî-i nühâsiye-i muharrere-i 

mezkûre zevcem mezbûre Şerife Tevhîde Hatun'un emvâl-i müşterâtı ve halliyât-ı 

mezkûreden emvâl-i mevhûbesi ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘â alâka ve medhalim 

kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i merkûm mahallinde ketb ve 

tahrir ve me‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le Meclis-i Şer‘e gelip alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrir 

etmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 9 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Emin Ağa ibn-i 
Hüseyin 

Bezzazistâni Hâfız 
Mustafa Ağa ibn-i Ahmed 

Pirinççi es-Seyyid Mehmed 
Ağa ibn-i es-Seyyid Mustafa 

Esirci Süleyman Ağa 
ibn-i Hüseyin 

Pirinççi el-Hâc 
Ahmed Ağa 

Cerrahzâde Ömer Efendi 
ibn-i Mehmed Said 

es-Seyyid Ömer Efendi 
ibnü's-Seyyid Halil 

Bezzazistâni Mehmed Şâkir Ağa 
ibnü'l-mezbûr Hâfız Mustafa 

Takdir-i nafaka be-her yevm 56 akçe 

Mahmiye-i İstanbul'da Cumartesi pazarı kurbünde Molla İhveyn Mahallesi'nde 

sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan 

bâ‘isetü'l-vesîka Şerife Habibe ibneti es-Seyyid Hüseyin nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i 

enverde zevc-i sâbıkı es-Seyyid Ali Ağa ibn-i es-Seyyid Mustafa Ağa nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Ali Ağa ile zevciyyet 

beynimizde kā’ime iken mezbûrun firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkı'l-

hızâne hâlâ hacr ve terbiyemde olan tahminen on beş günlük sulbî oğlu es-Seyyid Hüseyin 

nâm sağîrin malı olmayıp nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i 

mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr es-Seyyid Ali Ağa üzerine kıbel-i 

şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ karz ve takdir olunmak bi'l-hızâne matlûbumdur dedikde 

gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi 

hazretleri dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahası için babası mezbûr es-Seyyid Ali 

Ağa üzerine bi't-terâzî târih-i kitâbdan be-her yevm elli altışar akça karz ve takdir buyurup 

meblağ-ı makrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve vesâire levâzım-ı 

zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer babası mezbûr es-

Seyyid Ali Ağa üzerine rucû‘a vâlidesi ve hâzınesi mezbûre Şerife Habibe Hatun'a izin 

verilmeğin mâ-veka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundu. 
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Fî 16 C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 
Mahmud Çelebi, el-

Muhzır  
İbrahim Odabaşı, el-

Muhzır  
Feyzullah Efendi 

Tiryaki İbrahim Çelebi, el-Muhzır Ömer Çelebi, el-Muhzır ve gayruhum 

[67b] Çatladı Kapı dahilinde Nahılbend Mahallesi'nde muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul hısn-ı ebvâbından Çatladıkapı dahilinde Nahılbend Mahalle-

si'nde sâkine ve zâtı zeyl-i Mustafa Ağa bin-i Yusuf ve Ali Ağa ibn-i Mahmud nâm 

kimesneler tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Ayşe bint-i Ali nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-

i enverde zevc-i muhâli‘i işbu bâ‘isü'l-vesîka berber Ahmed ibn-i Mehmed nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Ahmed Beşe zevc-i dâhilim olup 

beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh 

olan elli guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve 

me’ûnet-i süknâmdan kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i 

şer‘iyye ile hal‘ olunduğumda ol dahi ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul 

hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba gelince sâir beynimizde 

cereyan eden cemî‘-i ahz u i‘tâ mu‘âmelât-ı şettââ ve hukûk-i ma‘lûme ve mechûleye 

müte‘allika mutalleka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan tarafeynden her birimiz âharın 

ibrâsını ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile kabulü hâvî ibrâ ve ıskât eyledik dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 14 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır Osman Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Küçük Pazar'da sepetçi gediği mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve Galata ve Üsküdar ve tevâbi‘lerinde vâki‘ simitçi esnafının bâ-

fermân-ı âlî altmış yedi aded gediklerinden birine bâ-hüccet-i şer‘iyye mâlik olan Hasan 

Odabaşı ibn-i İbrahim nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde yin esnaf-ı merkûmeden 

bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Usta ibn-i İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edip İstanbul'da Ayazma Kapısı dahilinde Küçük Pazar nâm mahalde kahveci ve 

doğramacı dükkânları beynlerinde kâ’in şehriyye üç guruş kira-yı kadîmeli 
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Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil iki kepenk bir bâb sepetçi dükkân 

derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur yedimde müstakıllen emvâlim olan 

âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin nısf-ı şâyi‘ini yedimde ibkā ve nısf-ı âhar-ı şâyi‘ini ber-vech-i 

âtî bey‘ murâd eylediğimde esnafımızın ber-vech-i muharrer mâlik oldukları gediklerinin 

bey‘ u şirâ hibe ve îcâr ve istîcâr ve rehin ve istiğlâl hüccetleri İstanbul Mahkemesi'nden 

gayrı mehâkimde tahrir ve takrir olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ olduğu şurût-ı müstahsene-i 

mer‘iyyesinden binâ’en esnaf-ı merkûme kethudâsı ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle zikr 

olunan gedik âlâtının nısf-ı şâyi‘ini tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile merkûm Mehmed Usta'ya 

dört yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve vechi lâyıkı üzere teslim eylediğimde ol dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr dört yüz elli guruşu müşterî-i mezbûr Mehmed Usta'ya bana def‘ ve 

teslim ben dahi yedinden bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve 

gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm 

ile ibrâ ve ıskât eyledik ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. 

Ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmenin 

nısf-ı şâyi‘inde benim benim aslâ alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Mehmed Usta'nın 

mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-

taleb ketb ve imlâ olundu. 

Fî 2 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Usta Mehmed Emin Usta Mustafa Usta 

Mütevellî-i diğer Ali Usta Yiğitbaşı Hüseyin Usta Kethudâ Ali Ağa ve gayruhum 

Vekâlet hücceti 

Sâbıkan Havâss-ı Refî‘a kadısı olup hâlâ zîr-i sâye-i ra’fet-pâye-i nezâret-i aliyye-i 

Sadâret-penâhîde muharrer Evkaf Müfettişi umdetü'l-mevâli'l-izâm Şânî-zâde faziletli 

Mehmed Atâullah Efendi ibnü'l-mevâlî el-merhûm Medine-i Münevvere Kadısı esbak el-

Hâc Mehmed Sadık Efendi'den zikr-i âtî meblağı mutâlebe edip işbu târihten sekiz ay 

mukaddem firar eden bakkal tâifesinden Dimitri veled-i Yani nâm zimmî tarafından ber-

vech-i âtî vekâlet iddia eden işbu hâmilü'r-rakîm yine tâife-i merkûmeden Anatosti veled-i 

Yani zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde efendi-i mûmâileyhin kethudâları 
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taraflarından zikr-i câlî-i hususu tasdika vekîl-i müseccel-i şer‘îleri eşrâf-ı kudât-ı kirâm-ı 

zevi'l-ihtirâmdan Mehmed Şakir Efendi ibnü'l-merhûm el-Hâc Hasan Efendi mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edip müvekkilim mersûm Dimitri zimmînin müvekkil-i 

efendi-yı mûmâileyh zimmetlerinde bundan akdem dairelerine bey‘ eylediği ma‘lûmü'l-

vezn ve'l-[okunamadı] bakkal emti‘ası esmânından sekiz yüz guruş alacağı olmağla 

meblağ-ı mezkûru efendi-yı mûmâileyhden taleb ve da‘vâ ve ahz u kabz ve ibrâya ve 

husûs-ı mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafından beni işbu târihten sekiz ay 

mukaddem şuhûd mahzarında vekil nasb ve tayin eylediğinde ben dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabul etmemle meblağ-ı mezkûru müvekkil efendi-yı mûmâileyhe izâfetle vekîl-i 

mezbûrdan bi'l-vekâle taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk vekîl-i mezbûr 

cevabında müvekkili efendi-yı mûmâileyhin mersûm Dimitri zimmîye semen-i mezkûrdan 

zimmetlerinde ol mikdar guruş deynleri olduğunu bi'l-vekâle ikrâr ve müdde‘î-i mersûmun 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i 

Müslimîn tâife-i merkûme [68a] bölükbaşısı es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn-i es-Seyyid 

Mustafa ve ustalarından Mehmed Beşe ibn-i el-Hâc Abdullah nâm kimesneler li-ecli'ş-şer‘ 

Meclis-i Şer‘e hâzırân olup eserü'l-istişhâd fi'l-hakika mersûm Dimitri zimmînin 

mûmâileyh zimmetlerinde dâirelerine bey‘ eylediği ma‘lûmü'l-vezn ve'l-fîât bakkal emti‘ası 

esmânından sekiz yüz guruş alacağı efendi-i mûmâileyhden taleb ve da‘vâ ve ahz u kabz ve 

ibrâya ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafından işbu mersûm 

Anaposti zimmîyi işbu târihten sekiz ay mukaddem bizim huzurumuzda vekil nasb ve tayin 

eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul eyledi. Biz bu vecih üzere şâhidleriz, şehâdet 

dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-i şehâdet-i şer‘iyye ettiklerinde 

gıbbe ri‘âyehû şerâitü'l-kabul şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince ba‘de'l-hükm ve't-

tenbîh mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 14 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Emin Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır İbrahim Odabaşı, el-Muhzır 

Sepetçi mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve Galata ve Üsküdar ve tevâbi‘lerinde vâki‘ sepetçi esnafının bâ-

fermân-i âlî altmış yedi aded gediklerinden birine mâlik olan Hasan Efendi ibn-i Mustafa 

nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde hâlâ esnaf-ı merkûme kethudâsı bâ‘isü'l-vesîka 

Ali Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip 
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İstanbul'da Yenibağçe nâm mahalde müderrisîn-i kirâmdan Hasan Efendi menzili ile 

Ahmed Efendi ve İsmail Efendi arsaları beynlerinde kâ’in şehriyye beş guruş kira-yı 

kadîmelüyü Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil iki kepenk bir bâb simitçi 

dükkânı derûnunda mevcûde beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur akd-i âti'z-zikrin sudûruna 

değin müstakıllen yedimde emvâlim olan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi ber-vech-i âtî bey‘ 

murâd eylediğimde esnâfımızın ber-vech-i mâlik oldukları gediklerinin bey‘ u şirâ ve hibe 

ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr ve rehin ve istiğlâl cihetleri İstanbul Bâb Mahkemesi'nden 

gayrı mehâkimde tahrir ve takrir olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ olduğu şurût-ı müstahsene-i 

mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnaf-ı merkûme ustaları marifetleriyle zikr olunan gedik 

âlâtını tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile Kethudâ-yı merkûm Ali Ağa'ya altı yüz guruşa müşterî-i 

mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını 

kabul eyledik dedikde kabul eyledik. Ba‘de'l-yevm dükkân-ı mezkûr derûnunda mevcûde 

gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme kethudâsı mezbûr Ali Ağa'nın emvâl-i müşterâtı 

ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 15 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Sepetçi Ali Usta Sepetçi Mustafa Usta ibn-i Sadullah Kahveci Mehmed Ağa 

Destgâhcılar Kethudâsı Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin Emir Hüseyin Yiğitbaşı Hasan Usta ibn-i Süleyman 

Muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Gedikpaşa kurbünde Ali Hatib Mahallesi'nde sâkine ve zâtı 

zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Ayşe bint-i 

Mehmed nâm hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka sarraç es-

Seyyid Hüseyin Çelebi ibn-i es-Seyyid Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edip mezbûr es-Seyyid Hüseyin Çelebi zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-

i mu‘âşeretimiz olmamağla hîn-i mehr-i mu‘accel tesmiye olunan eşyadan mevcûde olan 

iki minder ve dört çatma yasdık ve bir döşek ve bir şilte ve bir baş yasdığı, kara tencere 

me‘a kapak ve bir leğen me‘a ibrik bi-ibaretihâ ve müstehlik olan bir çift mak‘ad ve br 
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yorgan me‘a çarşab ve iki sahan me‘a kapak ve bir … elek kıymetleri olan altmış guruşu 

bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mâ‘adâ 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan yüz yirmi bir guruş mehr-i mü’eccelim ile 

nafaka-i iddet-i muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime 

olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye [68b] ile hal‘ olunduğumda ol 

dahi ber-vech-i muharrer hukûk-ı zevciyyete ve ibtidâ-i zevciyyetten işbu târih-i kitâba 

gelince beynimizde cereyan eden bi'l-cümle ahz u i‘tâ ve sâir cemî‘-i hukûk-i şer‘iyyeye 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âm ile ibrâ ve 

ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Fî 3 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Terzi es-Seyyid Mahmud Çelebi ibn-i es-Seyyid 
Osman 

Mehmed Beşe ibn-i Ali 
İbrahim Odabaşı, el-

Muhzır 

Tütüncü gediği mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Selim kurbünde Çerağî Hamza Mahallesi'nde ve zâtı 

zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Habibe Hatun ibnet-

i el-Hâc Ahmed Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Ağa ibn-i 

Ahmed Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mehmed Ağa'nın bana 

idâne edeceği zikr-i âtî meblağ mukābelesinde mahmiye-i mezbûrede Çarşamba pazarı 

kurbünde helvacı dükkânı karşısında köşede vâki‘ maden kaleminde ve muteber derûnu 

kahve ve bîrûnu tütüncü bir bâb dükkân derûnunda beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur bâ-

hüccet-i şer‘iyye müstakılleten yedimde emvâlim olan bir başkül ve bir terazi me‘a derâhim 

vesâir âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemin nısf-ı şâyi‘i yedimde ibkā ve nısf-ı şâyi‘-i âharını mezbûr 

Mehmed Ağa yedine rehin vaz‘ ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharer irtihân ve 

tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra bana malından beş yüz guruş idâne ve teslim, 

ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip istidâne ve kabz ve 

semeni târih-i kitâbdan bir sene tamamına değil mü’eccel ve mev‘ûd yine mezbûr Mehmed 

Ağa'nın yedinden ve malından iştirâ ve kabz eylediğim bir hilâlî saat semeninden dahi elli 

guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an beşyüz elli guruş zimmetimde mezbûr 

Mehmed Ağa'ya vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahihan deynim olmağla mezbûr Mehmed 

Ağa âlât-ı lâzıme-i muharrere-i mezkûrenin ber-vech-i muharrer nısf-ı şâyi‘ini yine bana 
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i‘âre ve teslim ben dahi isti‘âre ve kabz etmemle ol vechile nısf âlât-ı muharrere-i mezkûre 

rehin olmak üzere yedimde âriyettir, dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fî 16 C. Sene [1]232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mehmed Çelebi, el-Muhzır  el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır  
Hâfız İbrahim Efendi ibn-i el-Hâc 

Abdullah 

Abdullah Ağa Mahmud Ağa ibn-i Ahmed Abdülhalim Efendi 

Dülbend ve çene gedik mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çeti ve hâssa 

emsâli nesc ve i‘mâl eden esnâfın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları iki ayaklıklı 

destgâhlardan bâ-hüccet-i şer‘iyye bir aded destgâha mâlik olan esnâf-ı merkûme 

Yiğitbaşısı Karabet veled-i Ohannes nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde 

mülâzım kalfalardan işbu hâmilü'r-rakîm es-Seyyid Mehmed bin Ahmed nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin yedimde 

mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunan âlât-ı lâzıme-i ma‘lûmemi hâvî 

Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda dahil bir aded destgâhımı ber-vech-i âtî bey‘ 

murad eylediğimde esnâfımızın ber-vech-i muharrer mutasarrıf oldukları destgâhların bey‘ 

u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr hüccetleri İstanbul Mahkemesi'nden gayrı 

mehâkimde tahrir ve takrir ve bir aded destgâh yüz guruşdan ziyade semen ile bey‘ u şirâ 

olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ olduğu şurût-ı müstahsene-i mer‘iyyesinden olduğuna 

binâ’en esnâf-ı merkûme kethudâsı ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle mârru'z-zikr bir aded 

destgâhımı tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide ile mezbûr es-Seyyid Mehmed'e bey‘ ve temlîk ve teslim 

eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul edip 

mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d mârru'l-beyân bir aded destgâhda benim 

aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr es-Seyyid Mehmed'in mülk-i müşterâsı 

ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'l-mu‘teber mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-ibtiğâ sebt 

ve imlâ olundu. 
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Fî 11 C. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ es-Seyyid Salih Ağa  Vekili Mehmed Tahir Ağa 

Dülbend ve çene mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend ve çeneve hâssa ve 

emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnâfın gedik ta‘bîr olunur mutasarrıf oldukları iki ayaklı 

destgâhlardan bir aded destgâhın maliki olup medine-i Tokad'da Ankara Mahallesi 

ahâlisinden Âsitâne-i Aliyye'de müsâfireten mütemekkin iken bundan akdem hâlik olan 

İstefan veled-i Mıgırdıç nâm zimmînin verâseti medîne-i mezbûrede mütemekkineler 

zevce-i metrûkesi Nazlı bint-i Agop Nasrâniyye ile sulbiye kebîre kızı Hanım'a ve Tuti 

Maryem Nasrâniyyelere ve li-ebeveyn kız karındaşı Akabet Nasrâniyyeye münhasıra ve 

tashih meselesi yetmiş iki sehimden olup sihâm-ı mezbûreden dokuz sehmi zevcesi 

mersûme Nazlı Nasrâniyyeye ve on altışar sehmi kızları mersûmân Hanım ve Tuti ve 

Maryem Nasrâniyyelerden her birine [69a] ve on beş sehmi kız karındaşı mersûme Akabet 

Nasrâniyyeye isabeti tahakkukundan sonra verese-i mersûmât Nazlı ve Hanım ve Tuti ve 

Maryem ve Aksabet Nasrâniyyeler taraflarından zikr-i âtî gedik âlâtını bey‘e ve semenini 

kabz ve makbûzunu kendülere irsâl ve îsâle vekil olduğu şahıslarını bilür, medîne-i 

mezbûre ahâlisinden bu esnada Âsitâne-i Aliyye'ye gelen Asadur veled-i Panoz ve 

Rusçukları oğlu Kesbar veled-i Atam nâm vekil şehâdetleriyle sâbit olan Kigork veled-i 

Atam nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde esnâf-ı merkûme Yiğitbaşısı işbu 

hâmilü'r-rakîm Karabet veled-i Ohannes nâm zimmî muvâcehesinde bi'l-vekâle ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm edip beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı 

nizâmda dahil bir aded destgâha mâlik mersûmun sağlığında ile'l-helâk bâ-hüccet-i şer‘iyye 

yedinde mülkü ve ba‘de helâkihî veresesi müvekkilelerim mersûmân ber-tashih-i mezkûr 

mevrûs olmağla hâlâ ben destgâh-ı mezkûru ber-vech-i âtî bi'l-vekâle bey‘ murad 

eylediğimde esnafımızın ber-vech-i muharrer mutasarrıf oldukları destgâhların bey‘ u şirâ 

ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr hüccetleri İstanbul Mahkemesi'nden gayrı mehâkimde 

tahrir ve takrir ve bir aded destgâh yüz guruşdan ziyâde semen ile bey‘ u şirâ olunmak bâ-

emr-i âlî memnû‘ olduğu şurût-ı müstahsene-i mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı 

merkûme kethudâsı ve bi'l-cümle ustalar marifetleriyle mârru'z-zikr bir aded destgâhı 

tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ve safka-i vâhide ile mersûm Karabet zimmîye yüz guruşa bi'l-vekâle bey‘ ve temlik 
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ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 

kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr yüz guruşu müşterî-i mersûm bana 

def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i 

mezkûrun tağrîr ve gabnına müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât ve her birimiz 

ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ ba‘d sâlifü'z-zikr bir aded destgâh 

mersûm Karabet zimmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka 

ve medhalim kalmamışdır dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 9 C. Sene 1232. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ es-Seyyid Mehmed Salih Ağa  Vekili Mehmed Tahir Ağa 

Yenibağçe'de muhâla‘a 

Mahmiye-i İstanbul'da Yenibağçe kurbünde Akşemseddin Mahallesi'nde sâkine ve 

zâtı Hâfız Ali Efendi ibn-i Hüseyin ve es-Seyyid Ahmed Rifat Efendi ibn-i es-Seyyid 

İsmail nâm kimesneler tarifleriyle mu‘arrafe olan Şerife Ayşe bint-i İsmail nâm hatun 

Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı işbu bâ‘isü'l-vesîka Mehmed Said Ağa ibn-i 

Osman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mehmed Said 

Ağa zevc-i dâhilim olup târih-i kitâb günü beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kūdun aleyh olan seksen bir guruş mehr-i mü’eccelim nafaka-i iddet-i ma‘lûmem ve 

me’ûnet-i süknâm mukabelelerinde bi't-terâzî beynimizde tayin olunan otuz dokuz guruş ki 

cem‘an yüz yirmi guruşu işbu Meclis-i Şer‘de bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi' 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip hukûk-ı zevciyyete vesâire müte‘allika âmme-i 

da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer 

âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb 

olundu. 

Fî 17 C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-Muhzır el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır  Osman Çelebi, el-Muhzır 

Hâfız Ali Efendi ibn-i Hüseyin es-Seyyid Ahmed Rifat Efendi ibn-i es-Seyyid İsmail 
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Otakçılar'da muhâla‘a 

Medîne-i Hazret-i Ebî Eyyûb el-Ensârî radıya anhu Rabbuhu'l-Bâri civârında 

Otakçılar nâm mahalde sâkine ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrafe olan Zeliha bint-i Ali nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâli‘i bâ‘isü'l-vesîka Hüseyin Reis ibn-i 

Abdurrahman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hüseyin 

Reis zevc-i dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmamağla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kūdun aleyh olan yetmiş beş guruş mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i iddet-i 

muayyene-i ma‘lûmem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere 

zevcim mezbûr Hüseyin Reis ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda o dahi 

ber-vech-i muharrer hal‘-i mezkûru ba‘de'l-kabul hukûk-ı zevciyyete ve mezbûrun 

zimmetinde bâ-i‘lâm-ı şer‘î mahkûmun-bih alacak hakkım olan yüz elli guruş mutâlebesine 

vesâir cemî‘-i hukûk-ı şer‘iyyeye müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz 

âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i 

muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik dedikde gıbbe't-tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb 

ketb olundu. 

Fî 18 C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------hâl 

el-Hâc Ali Çelebi, el-Muhzır 
Mumcu Mehmed Beşe, el-

Mübâşir 
Mahmud Çelebi, el-Muhzır 

Şehzadebaşı'nda arsa mübâya‘ası 

Mahmiye-i İstanbul'da Muslî kurbünde Şeyh Vefâ Mahallesi'nde sâkine ve zâtı zeyl-

i vesîkada muharrerü'l-esâmî Müslimîn tarifleriyle mu‘arrafe olan Fatma bint-i Yusuf nâm 

hatun Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde bâ‘isü'l-vesîka Türbedar es-Seyyid Hasan Efendi 

ibnü's-Seyyid Osman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip mahmiye-

i mezbûrede vâki‘ Şehzadebaşı'nda Acemoğlanı Meydanı civârında Balaban Ağa 

Mahallesi'nde vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd ve terbî‘an bin üç yüz otuz iki buçuk zirâ‘ muhterik 

mülk-i menzil arsasının zikr olunan Balaban Ağa Câmi‘-i Şerifi verâsından tûlen altı zirâ‘ 

altı parmak ve arzan dört zirâ‘ bi-hesâb-ı terbî‘î yirmi beş zirâ‘ arsa-i müfreze akd-i âti'z-

zikrin sudûruna değin bâ-hüccet-i şer‘iyye şirâ’en [ve] müstakıllen yedimde mülk-i hakkım 

olmağla hâlâ ben arsa-i müfreze-i mezkûreyi tarafeynden icab ve kabulü hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr es-Seyyid Hasan Efendi'ye 

iki yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ 
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ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr iki 

yüz elli guruşa müşterî-i mezbûr es-Seyyid Hasan Efendi bana def‘ ve teslim ben dahi 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz edip mebî‘-i mezkûrun tağrîr ve gabnına 

müte‘allika âmme-i da‘vâdan tarafeynden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i 

şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabul eyledik. Fîmâ 

ba‘d arsa-i müfreze-i mezkûre mezbûr es-Seyyid Hasan Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve 

hakk-ı sarfı olup benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır dedikde gıbbe't-

tasdîkı'ş-şer‘î mâ-veka‘a bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 15 C. Sene 1232. 

Şuhûdü'l------------------------------------------------------------------------------hâl 

Mahmud Çelebi, el-
Muhzır 

el-Hâc Ali Çelebi, el-
Muhzır 

es-Seyyid Hüseyin Ağa 
ibn-i Halil 

es-Seyyid Ebubekir Ağa 
ibn-i es-Seyyid Musa 

Dülbend ve çenedestgâhı mübâya‘ası 

Âsitâne-i Aliyye ve tevâbi‘i olan Bilâd-ı Selâse'de vâki‘ dülbend çene ve hâssa ve 

emsâlini nesc ve i‘mâl eden esnafın mutasarrıf oldukları ayaklıklı destgâhlarda bir kıt‘a 

hüccet-i şer‘iyye ile iki aded destgâha mutasarrıf olan esnâf-ı merkûme kethudâsı es-Seyyid 

Mehmed Salih Ağa ibn-i el-Hâc Mustafa nâm kimesne Meclis-i Şer‘-i şerîf-i enverde 

mülâzım kalfalardan bâ‘isü'l-vesîka el-Hâc Ahmed ibn-i el-Hâc Hızır nâm kimesne 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin yedimde 

mülküm olup beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olunur Başmuhasebe'de mukayyed şurût-ı nizâmda 

dahil iki aded destgâhların bey‘ u şirâ ve hibe ve îcâr ve istîcâr ve istihbâr hüccetleri 

İstanbul Mahkemesi'nden gayrı mehâkimde tahrir ve takrir ve bir aded destgâh yüz 

guruşdan ziyâde semen ile bey‘ u şirâ olunmak bâ-emr-i âlî memnû‘ olduğu şurût-ı 

müstahsene-i mer‘iyyesinden olduğuna binâ’en esnâf-ı merkûme kethudâ vekili ve bi'l-

cümle ustalar marifetleriyle zikr olunan iki aded destgâhın bir adedini tarafeynden icab ve 

kabulü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ve safka-i vâhide 

ile merkûm el-Hâc Ahmed'e yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezkûr yüz guruşa müşterî-i mezbûr bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim. Fîmâ ba‘d zikr olunan bir aded destgâhda benim 

aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp müşterî-i mezbûr el-Hâc Ahmed'in mülk-i 

müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur dedikde gıbbe't-tasdîkı'l-mu‘teber mâ-huve'l-vâki‘ bi'l-

ibtiğâ sebt ve imlâ olundu. 
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Fî 10 C. Sene [12]32. 

Şuhûdü'l-----------------------------------------------------------------------------hâl 

Kethudâ Vekîli Mehmed Tahir Ağa  İbrahim Odabaşı, el-Muhzır ve gayruhum 

Temmet bi-hâze'l-sicilli'l-mahfûz53 

                                                 
53  Korunmuş olan bu sicil tamamlandı. 
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SO N UÇ  

Transkribini yaptığımız 2/351 numaralı İstanbul Bâb Mahkemesi sicilinin içindeki 

her hüküm teker teker değerlendirildiğinde kişi ve yer adları dikkat çekicidir. Devrin 

iktisadî ve sosyal durumuyla birlikte aile ilişkilerini anlamak, zamanı günün şartları içinde 

değerlendirmek farklı kaynakların yanında sicillerin ihtiva ettiği bilgilerle mümkün 

olabilmektedir. İnsanlar arasındaki ticari ilişkiler, anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar yanında 

dikkat çekici bir nokta da İstanbul şehir hayatının belirli özellikleriyle aktarılmasıdır. 

İncelediğimiz sicilin kaydedildiği İstanbul Bâb Mahkemesi'nin yetki alanı İstanbul 

sur içiydi. Bu bölge İstanbul'un en hareketli ve her açıdan en önemli bölgesidir. Hükümler 

içindeki davalaların konusu ve çeşitliliği de bu görüşü teyid eder mahiyettedir. Aynı alan 

içerisindeki mahalle ve sokak adlarının bu günle kıyaslandığında hemen hemen 

değişmediği metinde verilen bilgilerden hareketle söylenebilir. 

Keza Osmanlı aile yapısının bütün canlılığıyla ve dinamikleriyle varlığını devam 

ettirdiği görülmektedir. Boşanma ile ilgili hükümler var olmakla birlikte oranı diğer 

dönemlere göre azdır. Bunda Osmanlı hukunun boşanmayı sınırlayan yapısı en büyük 

etkenlerden biri olsa gerektir. Boşanma ile sonuçlanan davalarda kadının alacağı nafaka 

bedelinin takibi, ödenip ödenmediği katı kurallara bağlanmış ve sıkı sıkıya takip edilmiştir. 

Taraftaların ödeme güçlüğü çektiği durumlarda bizzat devlet eliyle temini yoluna 

gidilmiştir. 

Gayr-i Müslimlerle ilgili davalar çoğunlukla ticari ilişkilerle ilgilidir. Günlük hayatta 

cereyan eden ve kendi aralarında çözemedikleri hadiseleri hukuk dışı yollara başvurmadan 

çözüm arama olgunluğunu göstermişler ve sorunlarını çekinmeden mahkemelere taşımak 

yöntemiyle çözme yoluna gitmişlerdir. 

İncelediğimiz sicilde sıklıkla yer alan vakıflarla ilgili hükümler ve vasi tayinleri ile 

ilgili görülen davalar ise toplumun hayır işleme ve maneviyata verdikleri değerin 

göstergeleridir. Daha yaşamları esnasında paralarının ve diğer bütün gelirlerinin 
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harcanacağı yerleri hükme bağlatmaları hayır yöntemiyle toplumsal paylaşımın yine 

toplum eliyle hakkaniyetle gerçekleşmesi yönündeki çabaları takdire şayandır. Bu 

gelirlerin din işlerine, fakir fukaranın ihtiyaçlarına ve diğer hayır işlerine harcanması 

yönündeki çaba zor şartlar altında bile birlik ve beraberliğin sağlanması yönündeki bilincin 

emareleridir. 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde bütün etnik ve dini unsurlarıyla birlikte yaşama 

refleksini yitirmemiş olan Osmanlı toplumu, ağır koşulları ve anlaşmaları beraberinde 

getiren savaşların, Avrupa’da yükselen milliyetçilik akımının bir sonucu olan 

imparatorlukların devrinin kapanması ve daha küçük ölçekli dar sınırlar içinde kurulmaya 

başlanan ulus devlet olgusunun karşısında direnmeye, bir arada yaşama kültürünü devam 

ettirmeye gayret etmiştir.  
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LÜGATÇE 

 

A 

Avarız Vakfı: Bazı köy ve mahallelerde hayır sahipleri tarafından, varidâtı fukaradan 

vefat edenlerin teçhiz ve tekfinine ve hastalanıp geçimini temin edemez halde olanların intak 

iâşe ve tedavilerine, köy ve mahaİlelerdeki kuyu, çeşme ve suyollarının tamirine sarf olunmak 

üzere kurulan vakıflardır. Bu vakıflara avarız vakfı denir. Avarız vakıflarının varidatı ister 

müslim ister gayri müslim olsun sureti mutlaka ahalinin avarizini sarf olunur. Avarız Vakıfları 

1580 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere devr olunmuştur. 

Asabe-i Sebebiyye: İslam hukukunda neseb karabetinden başka bir mirascılık sebebidir. 

Mevlâyı itakanm yani azad edenin varislerinden kadınlar için hisse ve miras hakkı yoktur. 

Asabe: Baba tarafından akraba olanlar, Ashâb-ı ferâiz hisselerini aldıktan sonra terekeyi 

alan kimse (Babası ve evladı olmayan kimseye varis olan) 

Asabe-i Nesebiyye: Baba tarafından ölüye mirasçılardır. 
 ^ 

Amir: Devlete ait, miri. 

Ammetü: Hala, babanın kız kardeşi. 

Arz: Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek, Kıymetli 

bir şeyi diğer şeyle değiştirmek. Bir muamelede aldanmak. 

Asayiş: Sükûn sulh nizam kanuna uygunluk. Emniyet-i umumi Rehah-ı umumi 

Asudelik. 

B 

Ber: Üzerine, üzere. Yukarı manasına ve Arapça'daki "Alâ" yerine edat-ı isti'ladır. 

Batn: Soy, nesil. 

Ba: İle, beraber, birlikte, sahib. 
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Bey' bi'l-vefa: Bir kimse malını semeni red ve iade halinde geri verilmek üzere 

satmasıdır. 

Bedel-i ferağ: Huk. Arazi emiriye ve icareteynli vakıf gayrimenkullerinin tasarruf 

haklarının devredilmesi karşılığında alınan bedeldir. 

Bi vech: Hiçbir surette 

Bargir: Yük taşıyan, beygir. 

Bey': Satmak fık. Bir malı diğeriyle değiştirmek. 

                    C 

Câbî: (Cibayet'den) Eskiden evkaf gelirlerini ve zekâtlarını toplayan tahsildar 

                                                            D 

Dâin: Borç veren, ödünç veren, alacaklı, ikraz eden. 

Defter: Not yazmaya, ders için veya ticari hesaplara mahsus kağıttan beyaz kitap. 

Pusula. Liste. 

Dehliz: Hol, koridor. Ev ile kapı arası. 

Der: Hemen. Fi ve ala manasına gelir. 

Deruhde: Üstüne almak kendini vazifeli bilmek üzerine alınmış iş uhdeye dahil olan. 

Dest: el 

Dest gah: işyeri, tezgah, iktidar, servet kuvvet. 

E 

Ez: Den, dan 

F 

Ferâhi: Genişlik, bolluk, ucuzluk. 

Ferman: Emir. Tebliği. 

Feyruzec: Pruze dedikleri kıymetli 
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                  G 

Gabn fahiş: Bir alış verişte veyahut ticari bir anlaşmada taraflardan birisinin nisbetsiz 

şekilde fazla aldanması. 

Gaile: Mahsul geliri, Ekin, irat gelir. Akarat kirası, hammaliye kirası 

Galle-i vakf: Vakfın faide ve mahsulu. Bununla vakfın tabii ve hukuki semereleri 

anlaşılır. Vakıf paraların ticareti ve vakıf akarların kirası, vakıf bahçelerin sebze ve meyveleri 

bu kabildendir. 

Gadr: Hainlik, vefasızlık, merhametsizlik muamelede aldatmak 

H 

Hisse-i şâyi-a: Müşterek maldaki mülkiyet hakkının taksimden evvelki halini ifade 

eder. 

 

Ham: Acemi kimse, tecrübesiz. 

Haşin: Sağlam, metin, müstahkem sağlam muhafaza eden. 

Hidane: Çocuk beslemek. 

Hakkı hıdane: Emzirme hakkı 

Havâss-ı refla: Eyüp kadılığı eskiden Çatalca'ya kadar uzanır ve Çatalca'da kadının bir 

vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadmm tayin etdiği bir naib 

tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüb kadılığına da 

maaş bağlandı şer'i ve nizami mahkemeler birleştirilince Hâvass-ı refıa ortadan kaldırıldı. 

              İ 

İcâreteyn: Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlaki, Hem derhal alınan, 

hem ileride alınacak kirası olan vakıf bina. 

İrsaliye: Makbuz. Herhangi bir yere gönderilen eşya ve malların listesi. 

İ'lam: Bildirmek, belli etmek, anlatmak. Mahkeme hükmünü bildiren resmi karar yazısı. 



 321

İltizam: Onyedinci yüzyıldan itibaren devlete gelir getiren kaynaklar yavaş yavaş belirli 

bedel karşılığında şahıslara verilmeye başlandı. Bu usulün adı iltizamdı. Bu iltizamı üzerine 

kalan kimseler, yani mültezimler geliri devlete peşin olarak öderler sonra bunu halktan tahsil 

ederler. 

İstiğlâl: Bir malın gelirini almak demektir. Istılahta, borçlunun bir akidle bir akarın 

menfaat veya iradını, borcunu ödeyinceye kadar alacaklısına terk ve tahsis etmesidir. Bu 

şartla yapılan akid bey' veya ferağ ise bey'de "bey' bi'l-istiğlâl, vakıf akaar veya arazi 

emriyye'nin ferağında "ferağ bi'l- istiğlâl" tabir olunur. 

  İfraz: Vazifeye tayin etmek, farzedilip vermek. 

  İrzâ': Razaat'dan Aldatma. 

K 

        Kantar: Ağırlık ölçüsü aleti. Bin ikiyüz dinar onikibin okiyye. Yüz okiyye gibi 

hudutsuz bir vezindir. Kırk okka. 

Kantariye: Kantar ücreti, tartma parası. 

       Kaim-makam: Birinin yerine geçen. Kaymakam. Bir kazayı idare eden memur. 

Osmanlılar da binbaşı ile miralay arasındaki askeri rütbe. Yarbay. 

 

Karhane: İş yeri, iş yapılan yer. Süt satılan yer. Süt fabrikası. 

Kargir: Taş veya harçla yapılmış olan. İş tutan, iş yapan. 

Kassam: Huk. Varisler arasında miras malını taksim eden ve küçüklerin hakkını 

koruyan şeriat memuru. Taksim eden. 

Kebe: Çobanların ve köylülerin giydikleri yünden bir nevi aba. 

Keşide: Çekilen, çekilmiş, çekmek, tartışılmış. Dizilmiş. Tertip edilmiş, Yazılmış. 

Kethüda: Kâhya. 

Kiyah: Ot. 

M 

Mahruse: Büyük şehir.  
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Makrama: Büyük çanak.  

Maskat-ı re's: Doğum yeri. Vatan. 

Medyun: Borçlu, vereceği bulunan. 

Men' birle: Men edilmekle beraber 

Meilah: Gemici, kaptan, Denizci. (Mirahur'un ünvanıdır.) 

Meşrut leh: Kendisine şart olunmuş demektir. Vakıf ıstılahında, Vakıf tarafından 

vakfın gailesi (menfaat ve gelir) kendisine şart olunan cihete ıtlak olunur. Mesela Vakıf 

vakf eylediği hanın varidatını hastahanenin tabiblerine veya bir medresenin müderris ve 

talebesine yahut bir caminin imam ve hatibine şart etmiş ise bunlar meşrutun leh olmuş 

olur. 

Mevkufât: Bir zaman için tutulmuş alıkonulmuş mal veya para. Vakfedilmiş mal, 

emlak. Gelirden artıp hazineye mal edilen para. 

Mîrî: Devlete ait, Devlet hazinesine mensub. 

Mi'rahur: Saray'da at işlerine bakan memur. 

Muhzir: Eskiden şeriat mahkemelerinde mübaşir hizmetini gören kimse. 

Muhâla‘a Hul': Karı kocanın anlaşarak boşanmaları demektir. Fıkıhta: Karı 

tarafından kocasına verilecek bir bedel veya mehirden feragatı gibi bir ivaz mukabili veya 

mutlak yani ivazsız olarak icab ve kabul ile nikâh rabıtasının çözülmesine ıtlak olunur. 

Mukataa: Kısaca yer için tayin olunan ücreti ifade eder. 

Mu'tak: Serbest bırakılmış köle, cariye veya esir. 

Mübaşir: Müjdeleyen. Mahkemede kapıcılık edip şahid ve maznunların ismini 

çağırarak mahkemeye yardım eden kişi. Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri 

yürüten, icra selahiyeti olan. Müfettiş. Kontrolör. 

Mübâya‘a: Satın alma 

Müsâveme: Pazarlık etme, pazarlaşma. 

Müsekkaf: Sakf maddesinden- dir. Üstü örtülmüş, tavanlı bina demektir. Cem'i 

"müsakkafatdır" Vakıf ıstılahatında, ev, han, mağaza gibi gelir getiren binalara ıtlak olunur. 

Münesaha: Bir vârisin kendisine bırakılan mirası almadan ölmesidir. 
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N 

Nazır: Nazar eden, bakan, bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en 

büyük memur. Bir işin idaresine memur reis. Kabine azalarından her biri. Nâzır vekil, 

bakan. Vasinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere hâkim tarafından tayin 

olunan zat. 

R 

Radde: Derece, rütbe, fayda, menfaat. Çizgi, hat. 

Rebib: Üvey oğul. 

Rebibe: Üvey kız. 

Reha: Kurtuluş, kurtulma, halas. Urfa şehrinin eski ismi. 

Rusum: Resimler, şekiller, adetler, vergiler, gümrükler, gümrük vergisi. Merasim 

usul. 

Rusumât: Gümrük idaresi. 

 

S 

 

Saded: Asıl mevzu, maksad, asıl konuşulan şey, fikir, niyet, kasıd, teşebbüs, 

yakınlık, civar. 

Sadriye: Kız çocuğu'nun kadına (annesine) nisbeti. 

Sadri: Erkek çocuğu'nun kadına (annesine) nisbeti. 

Selh: Ayın sonu. 

Sim: Gümüş. Gümüş para, gümüşten, sırmadan. 

Sulbi: Erkek çocuğu'nun erkeğe (babaya) nisbeti. 

Sulbiye: Kız çocuğu'nun erkeğe (babaya) nisbeti. 

 

Ş 

Şakûfe: Çiçek, zühre, tomurcuk. 
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Şâyi': Yayılmış. 

 

 

T 

Takrib: Yaklaştırma, aşağı yukarı ve tahmin ile kat'i olmayan şöz söyleme. Tahmin 

yolunu bulma. 

Tefviz: Bir şeyi veya bir işi birine ihale ve sipariş etmek demektir. Hukuk ıstılahında, 

bir gayr-i menkulün tasarruf hakkını bilinen bedel karşılığında bir kimsenin üstüne 

bırakmayı ifade eder. Tefviz ancak tasarruf ve intifa hakkının verilmesi demek olur ki bu 

muamele mülkiyet hakkına teallük ederse "temlik" denir. 

Teraessük: Borç senedi. 

Terâfu': Duruşmaya girme. 

Terkin: Boyama, yazma, bozulma, bozma, çizme silme. 

Terkin-i kayd: Kaydını silme, defterden çıkarma. 

Tezvir: Söze yalan karıştırma. Yalan söze zinet vermek. Şahidin şehadetini iptal 

etme. 

V 

Vekiyye (okiyye): Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü, yerlere ve münitlere göre 

değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. 

Z 

Zirâ': el kol uzunluğu, Yirmidört parmak uzunluğu. Arşın bir kolun dirseğinden orta 

parmak ucuna kadar uzanan bir uzunluk ölçüsü (75-90 cm kadar) 
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