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ÖNSÖZ 

 

1683-1685 yılları, Osmanlı Devleti’nin bozukluklarının gün yüzüne çıkıp duraklama 

devri olarak nitelendirildiği dönem içerisinde yer almaktadır. Hicri 1094-1096 (Miladi 1683-

1685) yıllarını kapsayan 33 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili, Konya, dolayısıyla da Osmanlı 

Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler veren, yazılı kaynaklar arasında birinci 

el kaynak olarak kabul edilen önemli bir tarihi belgedir. 

Araştırmanın amacı, Konya toplumunu incelemektir. Konu işlenirken 33 Numaralı 

Şer‘iye Sicili ve diğer kitaplardan yararlanılmıştır. Ele alınan konu bir giriş ve altı bölüm 

olmak üzere tasnif edilerek incelenmiştir. Girişte, araştırmanın amacı ve metodu açıklanıp, 

Konya’nın coğrafi durumu anlatılmıştır. Birinci bölümde şer‘iye sicillerinin önemi ve şekil 

özellikleri anlatılarak, okunan sicil hakkında bilgiler verilmiştir. 

İkinci bölüme ‘siyasi durum’ adı verilerek, Konya’nın kuruluşundan incelenilen 

döneme kadar olan tarihi anlatılmıştır: Bununla beraber Osmanlı Devleti’nin 1683-1685 

yıllarındaki siyasi durumuna değinilerek, konu siciller yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde ‘idari durum’ ele alınarak, Konya’nın içinde yer aldığı Karaman 

eyaletine ve Konya’nın bu eyalet içindeki yerine değinilmiştir. Bununla beraber şehirde 

bulunan idarî, dinî ve sosyal görevlilerin vazifeleri belirtilmiştir. 

Dördüncü bölümde ise ‘sosyal durum’ başlığı altında, ailenin oluşumu ve dağılması, 

aileyi koruyucu müesseseler ve sosyal bünyede meydana gelen suçlar irdelenmiştir. 

Beşinci bölümde ‘ekonomik durum’ değerlendirilerek, Konya’da meydana gelen 

mülk satışları, reayanın ödediği vergi çeşitleri, uygulanan fiyat politikaları ve diğer ekonomik 

faaliyetler ele alınmıştır. 

Altıncı bölümünde sicilin tamamının okunuşu verilerek, belgenin konusu yazılmıştır. 

Ekler bölümünde ise belgelerin konulara göre tasnifi yapılmıştır. 

Sicil incelenirken önce okuma çalışması yapılmış, okuma sırasında yanlış okunan ya 

da anlaşılamayan kelimeler için, ilgili kaynaklar kullanılarak hata en aza indirilmeye 

çalışılmıştır. Okunamayan kelimeler (...), belgede boş bırakılan yerler (   ), okunup tam emin 

olunmayan kelimeler (?) işaretleri ile ifade edilmiştir. 



 xix

Sicilde hangi belgenin okunduğu, (5/4) beşinci sayfanın dördüncü belgesi şeklinde 

gösterilmiştir. Araştırmamızda 33 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili kullanıldığı düşünülerek, 

dipnotlarda kısaca (55/2) şeklinde verilmiştir.  Ayrıca belgelerin transkripsiyonunu vermekle 

beraber, tahliline de önem verilerek, siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan belgeler ele alınmıştır. 

Bu araştırma esnasında bana her türlü yardımı yapan, meslekdaşım ve arkadaşım 

Hamit ŞAFAKÇI ve danışmanım Doğan YÖRÜK’e ve bana emeği geçen tüm hocalarıma 

teşekkür ederim.  

 

                         Mehmet Ali GÜVEN 

                  Konya 2006 
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GİRİŞ 

 

A- Çalışmanın Amacı ve Metodu 

33 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili Transkripsiyonu ve İncelenmesi isimli 

çalışmada, devlet merkezi ile eyaletler arasındaki yazışmalar, yönetimin işleyiş tarzı, 

insanların gündelik hayattaki yaşadıkları, davaların yürütülüş şekilleri, davalar sonunda 

alınan kararlar ve bu kararlar ışığında dönemin hukukuna aydın bir şekilde bakmak 

amaçlanmıştır. 

Ayrıca, H.1095-1096 (M.1683-1685) yılları arasındaki zaman diliminde Konya 

şehrinin, idari, iktisadi, ekonomik, kültürel ve sosyal yapısının diğer şer‘iye sicilleri nin 

halkasına bir yenisini eklemek olmuştur. Bir diğer amaç ise, bu yıllarda geçmiş olan 

olayların durumunu iyi analiz edebilmektir.  

Sicilin incelenmesindeki bir diğer amaç ise, bu sicillerin hiç değişmemiş ve 

gününü olduğu gibi anlatıyor olmasıdır. Elde edilen verilerle dönemin sosyal yaşantısı, 

ekonomik durumu ve hukukun uygulanması ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

33 Numaralı Şer‘iye Sicili çalışılırken, sicil baştan sona tasnif edilmiş, Arapça 

belgeler okunamamış ve belirtilerek boş bırakılmıştır. Sicil okunurken orjinali 

görülmemiştir. Sicil Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 

cdye aktarılmış ve çalışmada bu cd kullanılmıştır. Bazı belgelerin son kısımları 

okunamayacak kadar silik olduğundan ve cdye aktarılmadığından okunamamıştır. 

 

B- Konya’nın Coğrafi Konumu 

Konya, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde, Toros dağ sisteminin etekleri 

yakınında, kendi adı ile zikredilen ovanın güneybatı kenarında yer alır. Tarih öncesi 

devirlere ait yerleşme izlerine rastlanan Konyanın, eski devirlere ait fazla bilgi mevcut 

değildir.  

Yer küre üzerinde 38 derece kuzey enlemi ve 32 derece doğu boylamında yer 

almaktadır. Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde doğu-batı istikametinde uzanan sıra 

dağlar, denizle olan bağlantısını zorlaştırır. Bu özelliğiyle tam bir kapalı havza 

niteliğindedir.Konya’nın içinde yer aldığı bu bölge Türkiye’nin en az engebeli 
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bozkırıdır. Ara sıra küçük göllere ve bataklıklara tesadüf edilir. Bunlar ilkbahar 

sularıyla artar ve yazları tuz oranı nisbeten yüksektir1. Konya, Orta Anadolu’yu kuşatan 

Toros dağları ile Karacadağ, Konya Bozdağları ve Takkelidağ arasındaki çukurluğun 

kuzey yakasındadır. Konya sınırları içindeki göller şunlardır; Beyşehir Gölü, Akşehir 

Gölü, Seydişehir Gölü, Akgöl, Çavuşçugöl ve Acıgöl2.  

İklimi bozkır iklimi olup, kışlar soğuk olur ve don olaylarına rastlanır. Tazları 

ise oldukça sıcak ve kurak geçer.Yağışların yetersiz olmasına rağmen, yağmurların, 

bitkilerin en çok ihtiyaç hissettiği an olan ilkbaharda yağar ve tahıl ziraatine uygun 

ortam sağlar3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Muhittin Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756-1856),  KTO Yay., Konya 2001, s.18.  
2 Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, Güven Matbaası, II. Baskı, Ankara 1971, s.3. 
3 Tuş, age, s. 19. 
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I. BÖLÜM 

ŞER‘İYE SİCİLLERİ 

 

A- Şer‘iye Sicillerinin Önemi 

Kadıların verdiği ilam, hüccet gibi vesikaların aynen geçirildiği defter 

hakkında kullanılan bir tabir4 olan şer‘iye sicilleri, Osmanlı Devleti’nde mahkeme 

tutanakları ve merkezi hükümetle taşra teşkilatı arasında gerçekleştirilen yazışmaların 

suretlerinin kaydedildiği defterlere5 denir. Bu belgelerin bir kısmı kadıların görev 

süresince mahkemede tutulmuş kayıtlardan, diğer bir kısmı merkez ve taşradan gelen 

ferman, berat ve buyruldu suretlerinden meydana gelmektedir. 

Mahkemelerde yapılan her türlü işlemlerin suretlerinin yer aldığı şer‘iye 

sicilleri İslam hukuk tarihinde çok erken dönemlerden itibaren tutulmaya başlanmıştır. 

Bu defterlerin gerektiğinde önceki bir davanın hükmünü ve de evlenme, boşanma, satış 

gibi ilk dönemlerden itibaren büyük ölçüde mahkemede yapılması bir teamül haline 

gelen hukuki işlemlerin mevcudiyetini ispat etmede kullanılması, bu defterlerin titiz bir 

şekilde tutulmasında temel etken olmuştur. İlk kadı sicilleri Emeviler döneminde 

Mısır’da tutulmaya başlanmıştır. Muaviye’nin Mısır Kadısı olan Süleym b. Itır daha 

önce hükme bağlamış olduğu bir miras davasının taraflarının sonradan inkar etmesi 

üzerine olayı tekrar hükme bağlayıp, ispatını kolaylaştırmak için bir sicile kaydetmiş ve 

bunu şahitlendirmiştir6. Bu usül sonra sürdürülmüştür.  

Sicil geleneği Osmanlı Devleti’nde de devam ettirilmiş ve şu an olan siciller 

ortaya çıkmıştır. Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer‘iye sicilinin birinci derecede 

kaynak olarak yer tuttuğuna şüphe yoktur. Merkezle yapılan belli başlı yazışmaların, 

halkın şikayet ve dileklerinin, mahalli idarelere ait hukuki düzenlemeler olarak kabul 

edilen ferman ve hükümlerin, kanunnamelerin en önemlisi de ait olduğu mahallin sosyal 

ve iktisadi hayatını yansıtan şer‘i hüccetlerin yani mahkeme kararlarının geçirildiği bu 

                                                 
4 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, İstanbul 1993, s. 210; 

Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lugâtı, İstanbul 1986, s. 324.  
5 Mehmet İpçioğlu, Konya Şer‘iyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, Nobel Yay., Ankara 2001, s. 2; 

Midhat Sertoğlu, age, s. 324. 
6 M. Akif Aydın, “Osmanlıda Hukuk” Osmanlı Devleti Tarihi, C. II, Feza Gazetecilik Yay., İstanbul 

1999, s. 418. 
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defterleri incelemeden, imparatorluğun idari ve ictimai tarihini hakkıyla meydana 

çıkarmak imkansızdır. 

Sicillerin her konuda tarihe temel kaynak olacağına şüphe olmamakla beraber 

özellikle şehir tarihleri ve mahalli hayata ait ilmi çalışmaların birinci derecede kaynağı 

şer‘iye sicilleridir. Belirli bir bölgeye ait ve birbirinin devamı olan defterler ele 

geçirildiği takdirde, o yerin tarihi hayatını hiçbir belge sicillerden daha güzel anlatamaz. 

Zira şer‘iye sicilleri geçmişi bütün canlılığıyla yeniden yaşatmaktadır7. Örneğin Konya 

tarihini incelemek isteyen bir kişinin sicillere bakmadan birşey hazırlaması pek doğru 

olmadığı gibi, ilmi bir tutarlılığı da olamaz. Onun için şer‘iye sicillerine müracaat 

etmeden bilgi vermek, eksik bilgi vermek anlamına gelir. 

Sicillerin genel ve mahalli tarihe katkıları çok büyük ve çeşitlidir. Tarihi 

şahsiyetlerin, mahalli yer adlarının ve önemli tarihi müesseselerin bütün ayrıntılarıyla 

tespitinde siciller önemli bir yer tutar. Dolayısıyla bunlar bir tarihçi için önemli 

belgelerdir ve içinde çok değerli hazineler vardır. 

Şer‘iye sicilleri, her çeşit dava zabıtlarıyla, senet, satış, vekalet, vesayet, tereke, 

taksim, ilam vs. şer‘i muamelelere dair resmi kayıtlar ile narhlar, teftişler ve sikke 

tashihi gibi birçok belgeyi ihtiva etmesi sebebiyle; hukuki, iktisadi, ictimai, idari ve 

askeri yönlerden mühim deliller ortaya koymaktadır. 

Doktor ve hastanın birbiri üzerindeki hakları, karı ve kocanın birbiri üzerindeki 

hakları, miras, evlenme ve boşanma kurumlarının nasıl işlediği, Türk ailelerinin refah 

seviyeleri, kullandıkları eşyaları ve mal varlıkları sicillerden öğrenilebilir. Ayrıca 

cezaların türleri ve şahitlik müessesesinin nasıl işlediği gibi toplumsal konular da 

şer‘iye sicillerinden öğrenilecek konular arasındadır. 

Şer‘iye sicilleri, dava ile ilgili fertlerin cinsiyetleri, medeni halleri, dinleri, eş-

çocuk sayıları, toplumdaki statüleri ve meslekleri, ekonomik varlıkları, boşanma 

sebepleri, kadınların mehr-i müeccel ve nafaka miktarları ve yerleşim yerleri ile ilgili 

adeta anket sorularına cevap vermektedir8. 

                                                 
7 Ahmet Akgündüz, “Şer‘iyye Sicilleri, Osmanlı Hukukunda Adliye Teşkilatının Yapısı ve Fonksiyonları, 
Şer‘iyye Sicillerinin Topla Kataloğu”, (Kıslatma: Şer‘iye Sicilleri), Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, C. II, İstanbul 1998, s. 12; Ayhan Yüksel, Tirebolu “Bir Sahil kasabasının Sosyal ve 
Ekonomik Tarihi (1788-1858), İstanbul 2003, s. 12.  

8 Hayri Erten, Konya Şer‘iye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. 
YY. İlk Yarısı), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001, s. 12.  
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Türk halkının hayat ve geçim tarzı, ithalat ve ihracat konusu olan eşya, 

Anadolu halkının yetiştirdiği tarım ürünleri, imal ettiği sanayi mamülleri, 

Anadolu’da mevcut olan sanat ve meslek çeşitleri, halktan toplanan vergiler, 

devletin memurlarına ödediği tahsilatlar, para arzı ve çeşitleri ancak şer‘iye 

sicillerindeki kayıtlardan öğrenilebilir9. Halkın ziraat, hayvancılık, sanayi gibi 

dallardaki sıkıntıları, gelişmeler dalgalanmalar, vergileri ödemede çekilen sıkıntılar, 

bölgede fiyatların seyri, gümrük vergisi ve gümrük vergisinin önemi yine bu 

belgelerden bulunabilir10. 

Türk halkının aile yapısı, ticari ahlakı ve benzeri sosyal yapıyı ilgilendiren 

meselelerde de, sicillerin aydınlatıcı rolü büyüktür. Defterlerde günlük yaşamla ilgili 

doğrudan bilgi veren kayıtlar bulunmamaktadır: Kayıtlar bir dava veya şikayet sonucu 

davanın nedeni, şikayetin tafsilat ve işleme sürecini gösterirken, buralarda bulunan 

ipuçlarından sosyal yaşamla ilgili bilgilere ulaşılabilir11. Bütün bunların yanında iktisadi 

açıdan şer‘iye sicilleri değerlendirildiğinde, bu sicillerin kadılar için bir kazanç 

sağladığı ve sicillerin maddi yönünün de olduğu görülmektedir. Örneğin; nikah akdi 

için kız alanlardan 20, resmi kitabet için 20, itaknamelerden 30, resm-i sicil için 6 

akçe12 alınması hükümleri sicillerin ekonomik boyutunu göstermesi açısından 

önemlidir. 

Şer‘i siciller, kaza, sancak ve eyalet taksimatı, beylerbeyilik, sancakbeyliği 

gibi idari; kadılık, naiplik gibi adli müesseselerin hem idari yapısını hem de bu 

görevlilerin yerine getirdikleri işleri anlatmaktadır. İdari hayatta görev alan kişilerin 

göreve nasıl geldikleri, yetki ve sorumlulukları gibi konular da sicillerde yer 

almaktadır. 

Bütün söylenilenlerden çıkarılabilecek sonuç; şer‘iye sicilleri genel Türk 

tarihi ve Osmanlı tarihi için önemli, bütün yönleriyle vazgeçilemez kıymetli 

kaynaklar ihtiva etmektedir. Ayrıca sicillere kayd olunan belgelerin uygulanmak 

suretiyle adet haline gelmesi ve benzer davalara emsal teşkil eden bir örnek olması 

bugünkü modern hukukun en önemli özelliklerindendir ki, bu da Osmanlı 
                                                 
9 Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, s. 15; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye 

Kamusu, C. VIII, İstanbul 1985, s. 2005.  
10 Hasan Moğol, Şer‘iyye Sicilleri Sözlüğü, Mehter Yay., Ankara 1997, s. 11.  
11 Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, s. 17; İpçioğlu, age, s. 3.  
12 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, (Kısaltma:Osmanlı 

Kanunnameleri), 4. Kitap, Fey Vakfı Yay., İstanbul 1992, s. 679. 
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Devleti’nin ne kadar ileri seviyede bir medeniyet olduğunu göstermesi bakımından 

son derece önemlidir. 

 

B- Şer‘iye Sicillerinin Şekil Özellikleri 

Şer‘iye sicilleri boyu uzun, eni dar örneğin, boyu 35-40 cm bir defterin eni 

16-17 cm olabilir. Fakat defterler bu ebatlarda olacak diye bir şart yoktur. 

Defterlerdeki farklılık defterin güzel görünmesi isteğinden olduğu gibi, daha küçük 

defterlerin de bir yerden başka yere kolayca taşınması amacıyla bu ebatta olduğu 

düşünülebilir. 

Yazıları çoğu zaman ta’lik kırması denilen yazıdır, kağıt çok sağlamdır ve 

mürekkep bugün bile okunabilmektedir. Genellikle defterlerin üzerinde kadıların ismi 

mevcuttur. Bir kadı göreve başlar başlamaz ilk işi; adını ve göreve başlama tarihini 

deftere yazar,  görevi bitince halefine defteri teslim ederdi. Kullanılan yazı dili 

başlangıçta Arapça ve Türkçe karışık iken “XVII. yüzyıldan itibaren dil tamamen 

Türkçeleşmiştir”13. 

Sicillerin başında genellikle Arapça ile yazılmış bir giriş kısmı bulunmaktadır. 

Burada Allah’a ve peygamberine dua edildikten sonra sicili tutan kadı’nın ünvanı ve 

ismi ile göreve başlama tarihi kaydedilmektedir. Kadı görmüş olduğu bütün davaları ve 

vermiş olduğu hüccet ve i‘lamları göreve başladığı tarihten itibaren kronolojik bir 

sırayla deftere kaydederdi. Fakat bazı defterlerde hükümler kaydedilirken kronolojik 

sıra gözetilmezdi. Ayrıca devlet merkezinden ve diğer yerlerden kendisine gönderilen 

bütün yazıları da bu defterlere kadı geçirirdi. Şer‘iye sicilleri içinde birçok belge 

bulunmaktadır. Örneğin hüccet, ferman, berat, tezkere, buyruldu vb. belgeleri ihtiva 

eden defterler vardır. 

 

C- Şer‘iye Sicillerinde Belge Çeşitleri 

Şer‘iye sicillerinde geçen belge çeşitlerini iki grupta inceleyeceğiz. Birincisi 

kadıların tarafından kalem alınan belgeler, ikincisi kadılara gönderilen belgeler; bu 

                                                 
13 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, (Kısaltma: İlmiye),TTK Yay., Ankara 
1988, s. 109. 
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belgeleri de kendi içinde alt gruplara ayırarak okuduğumuz sicilden örnekler vererek 

izah etmeye çalışacağız. 

1. Kadı Tarafından Kaleme Alınan Belgeler 

a- Hüccetler  

Sözlükte, delil, senet, vesika14 anlamına gelen hüccet; I- Şahitlik, ikrar, yemin 

veya yeminden nükul gibi bir davayı ispat eden hukuki delillere denir. Bu manada 

beyyinenin müradifidir. II- Kadının hükmünü (kararını) ihtiva etmeyen, taraflardan 

birinin ikrarını ve diğerinin bu ikrarı tasdikini havi bulunan ve üst tarafında bunu 

düzenleyen kadının mühür ve imzasını taşıyan yazılı belgeye15 denir. Bizim için önemli 

olan ikinci tanımdır, çünkü bu şer‘iye sicillerindeki manasıdır. 

Hüccet iki nüsha olup, birisi ilgililere verilmekte, diğeri de şer‘iye sicil 

defterine kaydedilmektedir. Hüccet bulunan bir konuda dava olmaması çok büyük bir 

ihtimaldir, zira genelde elinde hücceti olan lehine karar verilmiştir. Şer‘iye sicillerinde 

hüccetlerin çok oluşunu da buna bağlamak gerekir. 

Hüccetlerin özelliklerine değinecek olursak; 1) Hüccetlerin üst tarafında 

hücceti veren kadının imzası ve mührü mutlaka bulunur. Halbuki sicil defterlerindeki 

hüccetlerin başında bulunmaz. Kadı sicil defterlerinin ilk sayfasına ismini, göreve 

başlama tarihini ve imza ile mührünü yazmasından dolayı tekrardan kaçınmak için 

yapılmış olması pek muhtemeldir. Şahıslara verilenlerin ise hukuki geçerlilik 

anlayışından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 2) Tarafların adı ve adresleri yazılır. 3) 

Hüccetin konusunu oluşturan mal veya bütün ayrıntılarıyla tanıtılır.4) Hukuki 

muamelenin şekli, şartları ve teslimat işlemleri anlatılır. 5) Kişinin karşı tarafın 

haklılığını beyan etmesi ve lehine karar verilenin de bunu doğrulaması ve talep üzerine 

sicile kaydolunur. 6) Hüccetlerin sonunda tarih; yıl, ay, gün olarak yazılır. 7) Hüccetin 

alt kısmında ise muhakemenin şahitleri dediğimiz şuhudül-halin isimleri ve ünvanları 

yazılır. Şer‘iye mahkemelerinden verilen hüccetler talik yazı ile yazılırdı16. 

                                                 
14 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lûgat, (Yayına Haz. Aydın Sami Güneyçal), Aydın Kitabevi 

Yay., Ankara 1999, s.388; Muallim Naci, Lugat-ı Naci, Çağrı Yay., İstanbul 1995, s.347; Türdav, 
Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Cihan Yay., Şubat 2002, s.150. 

15 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.21. 
16 Pakalın, age, C.I, s.865. 
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Hüccetler genellikle; ya mahkemenin bulunduğu şehir ismi: mahruse, mahmiye 

veya medine kelimelerinden biriyle, ya da keşif hüccetlerinde olduğu gibi zikri ati 

hususu mahallinde muayene ve tahrir için..... gibi, yahut budur ki...., oldur ki.... gibi  

giriş cümleleri ile başlamaktadır.  

Hüccetler konularına göre; evlenme akdine ilişkin hüccetler (nikah hüccetleri), 

küçüğün ansı, babası veya kadı tarafından velayeten evlendirilmesi, karının vekil 

tarafından evlenme akdinin icrası evlenme akdinin sübutu ile ilgili hüccetler gibi; 

boşanma ile ilgili hüccetler (talak hüccetleri) ayırıcı boşama (talak-ı bain), boşamanın 

tefvizi, taliki ve benzeri ile ilgili hüccetler, karı-kocanın şiddetli geçimsizlik sebebiyle 

karşılıklı rıza ile ayrılmalarına dair hüccetler ( muhalaa hüccetleri), evlenmenin feshine 

ilişkin hüccetler(fesh-i nikah), mehir hüccetleri, nafaka hüccetleri, terbiye velayeti 

hüccetleri (hidane), kadının vasi tayinine dair hüccetler, köle azadı ile ilgili hüccetler ( 

itak, tedbir, mükatebe), izin ve yetki verilmesine dair hüccetler, satım akdi hüccetleri, 

ferağ hüccetleri, geri alım hakkı ile satım hüccetleri (bey’-i vefa), şüf’a hüccetleri, 

bağışlama, vedia, rehin, istihkak(zabt), ikrar, havale, şahadet, kefalet, şirket, vekalet, 

kısas, diyet, sulh, ibra ve iflas gibi hüccetler ile kethüda, subaşı ve benzeri görevlilerin 

tayini ile ilgili hüccetler17 gibi çeşitlere ayrılmaktadır. 

Hüccetler içinde kendine has üslubu ve muhtevaları olan vakfiyeler; vakıf 

hükmi şahsiyetinin tüzüğü mesabesinde olan ve farazi bir dava sonucu şer‘i mahkeme 

tarafından tasdik edilen yazılı belgelere denir. Hüccetlerin genel özelliklerine ek olarak 

başında mutlaka bir başlangıç bölümü vardır18. Vakfiyyeler eski zamanın noter defteri 

mahiyetinde olan kadılık yani şer‘i mahkeme siciline geçmekle kesinleşirdi19. 

Hüccet-i zahriye ise arkasında sebep ve müstenedi yazılı olan hüccetlere denir. 

Mesela belgenin bir tarafında padişah beratı yer alır, diğer tarafında buna dayanılarak 

hazırlanan tasdikli hüccet sureti kaydedilir. 

b- İ’lamlar   

Günümüzdeki mahkeme kararlarına benzeyen şer‘i il’amlar; sözlükte 

bildirmek, bildirilmek20 manasında olup, şer‘i bir hükmü ve altında kararı veren kadının 

                                                 
17 Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, s.26-27. 
18 Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, s.27. 
19 Pakalın, age, C.III, s.576. 
20 Pakalın, age, C.II, s.351; M. Naci, age, s.89; Devellioğlu, age, s. 426. 
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imza ve mührünü taşıyan yazılı belgeye denmektedir. Her il’am belgesi, davacının 

iddiasını, dayandığı delilleri, davalının cevabını ve def’i söz konusu ise def’inin 

sebeplerini, son kısımda verilen kararın gerekçelerini ve nasıl karar verildiğine dair 

kayıtları ihtiva eder. Bu belgeyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik kadının kararını 

ihtiva etmesidir21. 

İl’amların özellikleri; 1) Hakimin imza ve mührü alt tarafta yer alır. 2) İl’amda 

önce davacının adresi, adı, babasının adı yazılır. Davalının ise sadece adı ve babasının 

adı yazılır. 3) Davacının iddiası eksiksiz yazılır. 4) Davalının cevabı, kabul, ret ya da 

karşı dava açması zikredilir. 4) Kararın gerekçeleri demek olan ispat vasıtaları ( ikrar, 

belge, şahitlik, yemin) aynen kaydedilir. 5) İ’lamda ispat vasıtalarına göre ifadeler 

kullanılır. 6) Tarih, ya Arapça olarak ya da bugünkü tarih atma şekline benzer bir 

şekilde yazılır.7) İl’amlarda şahitlerin isimlerinin yazılması şart değildir. 

Konularına göre il’amlar; borç ikrarı ile ilgili il’amlar, alacağın ispatına ilişki 

il’amlar, karşı tarafa yemin teklifini(tahlif) ihtiva eden il’amlar, kefalet, havale ve 

istihkak il’amları; muhayyerlik hakkına dair il’amlar, hürriyetin ispatı ile ilgili il’amlar, 

tazminatlara dair 

İl’amlar, icare il’amları; vakıf il’amları, evlenme ve boşanmaya dair il’amlar, 

ta’zir cezası il’amları, iffete iftira(kazf), içki içme(şirb),ve zina cezası(hadler) ile ilgili 

il’amlar, su-ihal il’amları, bina keşif il’amları, maktülün keşfi il’amları, diyet il’amları, 

kısas il’amları, müslüman olma veya dinden çıkmaya(irtidad) dair il’amlar, sulh 

il’amları, Ramazan ayının tesbitine ilişkin il’amlar, hırsızlık suçu ve cezası(hadd-i 

sirkat) ile ilgili i’lamlar22 gibi çeşitlere ayrılır. 

c- Ma’ruzlar  

Arz edilen şey, arzolunan,arzolunmuş23 demek olan ma’ruz; kadı tarafından 

kaleme alındığı halde kadının kararını ihtiva etmeyen ve hüccet gibi hukuki bir 

durumun tesbiti açısından yazılı delil olarak kabul edilemeyen ve sadece kadının icra 

makamlarına idari bir durumu arz ettiği yazılı kayıtlara veya halkın icra makamına 

yahut kadıya hitaben yazdığı şikayet dilekçelerine denir. Kısaca astın üste yazdığı bir 

isteği veya bir durumun arzını havi yazılı belge ve kayıtlardır, buna ma’ruz denildiği 

                                                 
21 Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, s.39. 
22 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.32. 
23 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.37; Devellioğlu, age, s.512. 
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gibi ariza veya arz da denir ve genellikle çoğulu olan ma’ruzat kelimesi kullanılır24. 

Ma’ruzların il’amlardan farkı kadının kararını ihtiva etmemesidir. 

d- Müraseleler  

Arapça mektuplaşmak anlamına gelir, kadılar tarafından yazılan bir husus için 

yazılan resmi kağıtlara denir25. Şer‘iye sicillerinde yer alan ve kadının kendisine denk 

veya daha aşağı rütbedeki şahıs yahut makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelere 

denir. Genellikle ya sanığın mahkemeye celbi isteğini havi müraseleleri veya değişik 

konulara dair müraseleler olabilirler26. 

2- Başka makamlardan gönderilen belgeler 

Şer’iye sicillerine sadece kacdı tarafından kaleme alınan belgeler değil, 

kadılara gönderilen ferman, berat, buyruldular vs.de yazılırdı. Padişahtan gelen belgeleri 

iki grupta değerlendirebiliriz. Birincisi padişahın ihtilaflı olan bir meselede görüşlerden 

birini tercih ederek kadıya bildirmesi, diğeri ise vazife tevcihi, ticaret beratı ve benzeri 

konulara ilişkin kaleme alınan ferman, berat ve nişanlardır. Bu belgeler sicile, bazen baş 

tarafa, bazen ters olarak sona, bazen de ortaya kaydedilirdi. 

a- Fermanlar 

Farsça buyurmak, emretmek mastarından türetilen ferman kelimesi sözlükte 

emir, irade, buyruk, padişah tarafından verilen yazılı emir27 gibi anlamlar ifade eder. 

Terim olarak Genellikle belirli bir kişiye ya da grupla veya bir konuyla ilgili olan 

fermanlar; uygulanmak üzere doğrudan doğruya bir topluluğa, cemaate, sınıfa ya da 

sorumlu bir görevliye gönderilen ve üçüncü şahısları da bağlayan yaptırımlı 

emirlerdir.28   

Fermanın kendine has şartları ve özellikleri vardır. Genellikle, “Akzâ kuzâtü’l-

Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i 

ve’l-mürselîn hucceti’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-

meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı…”29 kalıbıyla, fermanın gönderildiği kişiye dua 

                                                 
24 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.37. 
25 Pakalın, age, C.II, s.348; Devellioğlu, age, s.732; M.Naci, age, s.744. 
26 Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, s.38. 
27 Devellioğlu, age, s.260; M.Naci, age, s.566; İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Ferman”, İA, C.IV; MEB Yay. 
İstanbul 1979, s.571. 
28 Erol Özbilgin, Bütün Yönleriyle Osmanlı ‘‘Adab-ı Osmaniyye’’, İz Yay., İstanbul 2002, s.127. 
29 260/1 
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ve niyaz edilir. “tevki‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olıcak…”30 ibaresiyle gönderilen mesajın 

ferman olduğu belirtilir. Fermanın gönderiliş sebebi, ferman çıkaranın arzusuna 

açıklandıktan sonra “fermân-ı ‘âlişânım sâdır olmuşdur buyurdumki hükm-i şerîfim 

vardıkda…”31 ibaresiyle fermanın çıkarıldığı gerekli emir verilir. Söylenmesi ve 

yapılması istenen şey açıklanır, fermanda istenilen şeyin yerine getirilmesi ve 

muvaffakiyeti için dua edilir ayrıca fermanın tarihi ve gönderildiği yer belirtilir32. 

Divân-ı Hümayuna gelen şikayetler üzerine sorumlu kişilere yapılan yanlışlığın 

düzeltilmesi için fermanlar gönderilmiştir. Bu fermanlarda “südde-i sa‘âdetime ‘arz 

gönderüb”33 diyerek yapılan şikayet dile getirilmiş ve yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi 

için gerekli emir verilmiştir. Ayrıca sefere çağrı34,vergi düzenlemeleri35, 

görevlendirme36, yol güvenliği37 gibi çeşitli konularda fermanlar gönderilmiştir. 

b- Beratlar 

Arapça asıllı bir kelime olup, rütbe, makam ve imtiyaz fermanı gibi anlamlar 

ifade eder38. Bir tarih terimi olarak berât, Bir göreve atama, maaş bağlanması, rütbe, 

unvan, dirlik verilmesi, vergi bağışıklığı ya da herhangi bir ayrıcalık tanınması, maden 

işletmek, tuz çıkarılması ve tekeli; para basımı ve tedavülü, gümrük ve kapanlar; sabun, 

hububat, mum, pirinç, susam gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri inhisar ve iltizamları 

verilmesi padişahın genel olarak berat-ı hümayun ( ya da berat-ı şerife, biti, nişan, 

nişan- şerif, hüküm) denilen tuğralı ruhsat belgesi, ile mümkün olurdu.39  

Beratlarda verilen hizmetin adı, mahalli, maaşı ve geliri, verilen kişinin ismi, 

ne için verildiği ve kendisinden ne istenildiği belirtilirdi. Kime berat verilirse ondan 

berat resmi adında bir vergi alınırdı40. Osmanlı diplomatikasında daha ziyade üstten alta 

                                                 
30 265/1 
31 271/1 
32 267/2; 277/1; 283/1; 294/2. 
33 263/1 
34 276/1; 276/2;289/1; 290/1.  
35 260/1; 261/2; 274/1; 272/2. 
36 267/2. 
37 271/1. 
38 Devellioğlu, age, s.85; M.Naci, age, s.157; İ.Hakkı Uzunçarşılı, “Berat”, İA, C.II, MEB Yay., İstanbul 
1979, s. 523. 
39 Özbilgin, age, s.130-131. 
40 Uzunçarşılı, Berat, s.523. 
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veya aynı makamlar arası yazılan ve resmi bir konuyu ihtiva eden belgelere tezkire adı 

verilmekteydi41. 

Berâtlar, tîmâr, iltizâm, muâfiyet, mukâtaa, mâlikâne, imtiyâz berâtları; 

beylerbeyilik, nişancılık, defterdarlık, vezirlik gibi memuriyetlerin berâtları; imâmet, 

hitâbet, ferâşet ve tabâbete mezuniyeti hâvi berâtlar gibi konularına göre 

isimlendirilirler42. 

Timâr berâtlarında, timâr sahibinin hüviyeti belirtildikten sonra tîmâr olarak 

verilen yerin sancak, kaza ve köyü, tîmârın nev’i, ne suretle verildiği, yeniden, 

mahlûlden, yahut da birinin üzerinden alınarak mı verildiği, yıllık hâsılât miktarı 

belirtilir ve berâtın bir hizmet karşılığı olarak verildiği yazılırdı43. 

Beratlarda, cami ve mescitlere imam, müezzin, hatib, kıraatcı44, gibi 

görevlilerin yanı sıra vakıflara mütevelli, nazır45 gibi görevliler de görevlendirilirdi. 

Ayrıca sefere çağrı için ve firar eden askerlerin yakalanması için de beratlar 

gönderilmiştir46. 

Bir göreve atama, maaş bağlanması, rütbe, unvan, dirlik verilmesi, vergi 

bağışıklığı ya da herhangi bir ayrıcalık tanınması, maden işletmek, tuz çıkarılması ve 

tekeli; para basımı ve tedavülü, gümrük ve kapanlar; sabun, hububat, mum, pirinç, 

susam gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri inhisar ve iltizamları verilmesi padişahın genel 

olarak berat-ı hümayun (ya da berat-ı şerife, biti, nişan, nişan- şerif, hüküm) denilen 

tuğralı ruhsat belgesi, ile mümkün olurdu47. Padişahlar değiştikçe, bütün beratlar 

değiştirilerek, yeni padişahın tuğrası ile yeni beratlar verilirdi48. 

                                                 
41 Pakalın, age,C.III, s.491. 
42 Uzunçarşılı, Berat, s.523. 
43 274/2; 282/1; 293/1. 
44 266/4; 268/3; 292/1;286/3. 
45 273/3; 277/2;284/2. 
46 269/2; 288/1. 
47 Özbilgin,age, s.130-131. 
48 Uzunçarşılı, Berat, s.524. 
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c- Buyuruldular 

Buyruldular sadrazamlar tarafından bazı konuları kadılara hatırlatmak için 

gönderdikleri yazılı emirlerine denir. “Küçük bir makamdan büyük bir makama ve 

yahut bir şahıs tarafından resmi bir makama sunulan kâğıt üzerine o makam sahibi 

tarafından emir mahiyetinde yazılan yazı hakkında kullanılır bir tabirdir”49. Bunları 

sadrazamdan başka vezir, kaptan-ı derya, beylerbeyi ve kazasker gibi devlet erkânı da 

gönderebiliyordu.  

Osmanlı diplomatikasında daha ziyade üstten alta veya aynı makamlar arası 

yazılan ve resmi bir konuyu ihtiva eden belgelere tezkire adı verilmekteydi50. Bunlar 

tezkereciler tarafından kaleme alınırdı. Bu kimseler elinde beratı olan kimseye berata 

dayanarak o kişiye tezkire verirlerdi, işte bu tezkire berat ile birlikte sicile kaydedilirdi.  

Belgelerde, firar eden askerlerin yakalanması51, Suğla hassının 

düzenlenmesi52, vergi tahsili53 ve eşkıyaların yakalanması ile ilgili buyuruldular 

bulunmaktadır54. 

 

D. 33 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili 

İncelenilen 33 numaralı Konya Şer’iye Sicili, 15,5 x 41.5 cm ebadında 297 

sayfa olup, H. 1094-1096 / M.1683-1685 tarihlerini ihtiva etmektedir. Sicilde orijinal 

sayfa numarası yoktur, fakat sonradan sayfa numarası verilmiştir. 1683-1685 yıllarına 

ait 33 numaralı Konya Şer’iye Sicili Konya Mevlana Müzesinde iken, Türkiye’deki 

bütün sicillerin Ankara’da toplanması projesi kapsamında Ankara’ya alınmıştır ve hala 

Ankara Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. Sicilin mikrofilmi ise Konya Yazma Eserler 

Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sicilin aslından takip edilememiştir 

ancak mikrofilmi sayesinde bu çalışmalar ortaya çıkmıştır.  

Bu sicil yaklaşık olarak 620 belgeden oluşmaktadır ve birinci sayfadan itibaren 

belgeler yazılmıştır. Birinci sayfanın yanındaki sayfa boştur ve kullanılan sicil 

fotokopisinin bu sayfasında C.33 yazısı vardır. Sicil içindeki belgeler genelde 
                                                 
49 Pakalın, age, C.I, s.248. 
50 Pakalın, age,C.III, s.491. 
51 264/3; 265/3. 
52 266/1; 266/2; 266/3. 
53 270/2 
54 268/2. 
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kronolojik bir sıraya göre tutulmuştur, fakat tarihi önce olmasına rağmen, sonraki 

sayfalara kaydedilen belgeler az da olsa vardır. Kronolojiye dikkat edilmesine rağmen 

bazı belgelerin mahkemeye geç ulaşmasından dolayı böyle bir yol takip edilmiş olabilir. 

Genellikle mülk satışlarını içeren sicilin ilk belgesi hüccet-i el-Hâc 

Seferoğulları adlı veraset belgesi ile başlamıştır. Belgenin altında veraset işleminin 

devamı niteliğindeki belge yer almaktadır. Sicilin tamamı okunmuş olup, okunan 

belgelerin tamamı beşinci bölümde verilmiştir. 

Sicil içinde Konya Tarihi’ne katkıda bulunacak bilgiler vardır. Örneğin; tarihi 

şahsiyetler, Konya’nın mahalli yer adları ve önemli müesseseleri sicilde yer almaktadır. 

Bunlardan başka karı-koca ilişkileri, miras, çeşitli suçlar gibi konular da sicilde 

bulunmaktadır.  

İncelenilen defterde her çeşit dava zabıtaları, satış, vekalet, vesayet, taksim, 

ilam vs. gibi şer’i muamelelere ait resmi kayıtlar bulunmaktadır. Ayrıca merkez ve 

taşradan gelen ferman, berat ve buyruldu suretleri de defterde mevcuttur.  

Yapılan tez çalışmasında sicil olarak sadece 33 numaralı sicil kullanılmıştır. 

Bunun için dipnotlarda sicilin numarası ve nereye ait olduğu yazılmamıştır. Fakat bütün 

belgeler idari, siyasi, iktisadi ve sosyal duruma göre tasnif edilerek, uygun yerlerde 

kullanılmıştır ve tezin ana kaynağı 33 numaralı sicildir.  
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II. BÖLÜM 

SİYASİ DURUM 

 

A- Konya’nın Kısa Tarihçesi 

Stroban, Konya ile ilgili; “şen ve latif bölgede ve küçük bir şehir olan iconium 

= ikonyum vardır ki, orada vaktiyle Polemon hüküm sürüyordu.”55 demiştir. 

Adı eski devirlerden beri değişmeyen şehirlerden biri de Konya’dır. Türklerin 

geç Bizans dönemindeki İkonium’dan Türkçeleştirdikleri Konya, Phrig dilindeki 

Kawania veya Grekçe Eikon’dan çıkmış kabul edilir. Yunan ve Roma dönemlerinde 

Eikonieon ve İkonium diye anılıyordu. Türkler daha ilk dönemlerde bu adı, 1928’lere 

kadar devam eden imlası ile yani Qonya diye kabul etmişlerdir56. Konya adının “Kutsal 

Tasvir” anlamındaki “ikon” sözcüğüne bağlı olduğu iddia edilir. Bu konuda değişik 

rivayetler bulunmaktadır. İkonium ismine ait iki ayrı efsane vardır. Biri Hıristiyanlığın 

diğeri de Müslümanlığın etkisi altında meydana gelmiş efsanelerdir. 

Bu efsanelerden Hıristiyanlığa ait olan şöyledir: Dağda yaşayan bir ejderha 

şehre her gün saldırarak kadın ve kızları kaçırmaktadır. Çaresiz kalan halk Zeüs’ün 

oğlundan yardım ister, o zaman şehrin adı (Danoia)’dır. Bir gün Jüpiter’in oğlu Perseus 

canavarı öldürür ve halkı kurtarır. Halk Perseus’a şükran borcu olarak onun ikonunu 

(heykelini) diker57. Böylece şehrin adı İCONİUM olur. 

İslâm Dininin tesiri altında meydana gelen diğer bir efsane ise şöyledir: 

Doğudan gelen iki veli, uçarak Anadolu içlerine ilerlerken bu bölgeyi beğenmişler. Biri 

diğerine “Konalım mı?” diye sormuş, diğeri de Konya! diye cevap vermiştir. Her ikisi 

de bunun üzerine buraya konarak bir kent kurmuşlar ve şehrin adı böylece Konya 

kalmıştır58. 

Konya, M.Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok medeniyete 

beşiklik etmiştir. Yazının M.Ö. 3500’de kullanılmaya başladığı hatırlanırsa, Konya’nın, 

                                                 
55 İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Enes Kitap Sarayı Yay., Ankara 1997, s. 7. 
56 Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, (Kısaltma: Konya), II. Baskı, Konya Valiliği 
İl Kültür Müdürlüğü Yay., Konya 1998, s. 1.  

57 Besim Darkot, “Konya”, İA, C. VI, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 842; A. Safa Odabaşı, “İhsan Ahmet 
(Korucuoğlu)’in ‘Konya Tarihçesi’”, İpek Yolu, Konya IV, Konya 2002, s. 3.  

58 Konya İl Yıllığı, Cumhuriyetin 50. Yılında Konya, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1973, s. 1; 1984 
Sonrası Konya, Konya Valiliği Yayınları, Ankara 1988, s. 29. 
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Türkiye’nin en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığı söylenebilir. Anadolu’da ilk 

siyasi birlik Hititlerle başlamış, bu döneme ait Konya’da birçok anıt vardır. Hititlerden 

sonra birçok medeniyet Konya ve çevresine hakim olmuştur59. 

Konya şehri Pers ve Gorgon efsanelerinde anlatılır. On bin Grek ve Büyük 

İskender de bu şehrin duvarları arasında dinlenmiştir. Roma lejyonerleri bu kentte 

Kilikya eyalet valisi büyük hatip Çiçero önünde geçit töreni düzenlemişlerdir. 

Havarilerden Paul ve Barnabas, Antiochia isyanından bu kente sığınarak kurtulmuş ve 

Lykaonia halkına Grekçe Hıristiyanlığı anlatmaya başlamışlardır. Zamanla 

Hıristiyanlığın merkezi haline gelen Konya’nın çevresindeki 14 şehirle birlikte 

oluşturduğu devlet 1071’de gelen Selçuklular tarafından yıkılmıştır60. 

Malazgirt Zaferi’nden önce Konya’ya ilk gelen, Türk akıncıları Selçuklular oldu. 

Türkler surları olmayan Konya şehrini ilk defa 1069’da fethettiler61. Büyük Selçuklu 

Sultanı Alparslan, 1071’de Bizans İmparatoru Romen Diogenes’i Malazgirt’te kesin bir 

yenilgiye uğratarak, Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açtı. Sultan Alparslan, zaferden 

sonra komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi görevini verdi62. Konya; 

Anadolu Fatihi, Selçuklu Kutalmışoğlu Sultan Süleymanşah tarafından fethedildi. 

Süleyman’ın Bizans kaynaklarında sultan olarak zikredilmesi, Bizanslı dostları tarafından 

verilen bir ünvandır. Ya değilse bunu Melikşah’ın kabul etmeyeceği aşikardır63. Anonim 

Selçukname’ye göre Süleymanşah Antakya’ya gelmiş, buradan Rum’a yönelerek 

Konya’yı Martavkosta’dan, Gevale Kalesi’ni de Romanus Makri’den almıştır64. 

Konya’nın fethiyle ilgili bir rivayete göre, Konya’da bir tekkesi olan Ali Gav, 

Konya fatihi idi. Buna göre Selçuklu sultanı Konya kalesini gavurdan alamamış. Ali 

Gav tekkesinde yatan zat bir gün öküz postuna bürünerek içeriye girmiş, gece kapıyı 

Türk askerlerine açmış, onlar da kaleyi fethetmiştir65. 

Fetih tarihi hakkında değişik eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. Ama 

şu bir gerçektir ki, Kutalmışoğlu Süleymanşah, Konya’yı fethettikten sonra batıya 

                                                 
59 Baykara, Konya, s. 7; Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yay., Ankara 1998, s. 53. 
60 Bela Horvath, Anadolu 1913, (Çev. Tarık Demirkan) II. Baskı Tarih Vakfı Yurt Yay., Ankara 1997, s. 

11.  
61 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yay., İstanbul 1997, s. 168. 
62 Turan, age, s. 189. 
63 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, (Çev. Yıldız Meran), e Yay., İstanbul 

1979, s. 90. 
64 Baykara, Konya, s. 11.  
65 Aynı yer. 



 17 

yönelmiş, merkez olarak İznik’i seçerek Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. İznik 

kaybedilince başkent Konya oldu ve günden güne gelişerek birçok mimari eserlerle 

süslendi.  

Anadolu Selçuklu sultanlarından Gıyaseddin ile Rükneddin Süleymanşah 

arasındaki mücadele sonucu Gıyaseddin Konya’yı terkederek İstanbul’a gitti66. 

Gıyaseddin Konya’ya geldiği zaman herkes tarafından büyük bir alim olarak kabul 

edilen Tirmizi’yi idam ettirdi. Bu kanın akıtılmasından ileri gelen uğursuzluk sebebiyle 

Konya ve çevresi üç sene bostan ve meyve göremedi67. Fakat Konya değerli bir alimini 

kaybetti. 

Konya’nın etrafının surlarla çevrilmesi Alaaddin Keykubat zamanında ‘böyle 

yeni gelin gibi güzel ve ünlü bir şehri burç ve baru ziynetlerinden mahrum bırakmak 

hata olur’68 düşüncesiyle yapılmıştır.  

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılışı sırasında Ermenek ve çevresinde kurulan 

Karamanoğulları birçok defa Konya’yı elde etmeye çalışmıştır. Mehmet Bey, Cimri ile 

anlaşarak Konya’yı vergiye bağlamış69, Mehmet Bey her yerde Türkçe konuşulması 

emrini bu olaydan sonra Konya’da vermiştir. Fakat Karamanlı ile mücadelede 

Konyalıların Moğolları sevinçle karşılaması ilginçtir. Konya, Moğolların gitmesinden 

sonra Karamanlıların eline geçmiştir70. 

Karamanoğulları Beyliği’nin eline geçen Konya, bu devletin en büyük şehri 

Karamanoğulları’nca yönetildi. 1387’de Osmanlı Padişahı I. Sultan Murad, şehrin 

önlerine geldi. 1398 yılında oğlu Yıldırım Bayezid şehre girip Karaman Beyliği’ne son 

verdi. Ancak, 1402 Ankara Savaşı felaketinden sonra bu beylik yeniden kuruldu71. 

Konya, Fatih Sultan Mehmet’in Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırdığı 23 

Ağustos 1465 yılına kadar Osmanlı-Karaman mücadelelerine sahne oldu72. Daha sonra 

eyalet olan Karaman’a Osmanlı şehzadeleri vali olarak atanmıştır.  

                                                 
66 İbrahim Kafesoğlu, “Selçuklular”, İA, C.X, MEB Yay., İstanbul 1988, s. 382.  
67 İbn-i Bibi, Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, (Çev. M. Nuri Gençosman), Uzluk Basımevi, Ankara 

1941, s. 43.  
68 İbn-i Bibi, age, s. 99. 
69 M.C. Şihabeddin Tekindağ, “Karamanlılar”,İA, C. VI, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 319. 
70 Tekindağ, agmd, s. 320. 
71 Tekindağ, agmd, s. 323.  
72 Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, MEB, İstanbul 1970, s. 188-190. 
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Osmanlılar, Karamanoğlu topraklarını eyalet olarak idare etmeye başlamıştı ve 

eyaletin ilk valisi Şehzade Mustafa idi73. Şehzade Mustafa 1474’de Niğde civarındaki 

Bor Pazarı’nda vefat etmiş, yerine henüz 15 yaşında bulunan genç şehzade Sultan Cem 

vali olarak Konya’ya gönderilmiştir. Sultan Cem, Konya’ya geldikten 4 sene sonra, 

1478 yılında babası Fatih’in emri üzerine Rodos şövalyeleri ile münasebet kurmuştur. 

Fatih’in 1481 yılı baharında ölümünden sonra, Amasya’da vali olan büyük kardeşi 

şehzade Bayezid’e karşı ilk mücadele bayrağını açmış, II. Bayezid Osmanlı tahtına 

oturunca Cem, bir ordu ile Bursa üzerine yürümüş, Bursa’yı alarak padişahlığını ilan 

etmişti. Fakat 18 gün sonra II. Bayezid, Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki bir orduyu, 

Bursa üzerine göndermiş, Yenişehir civarında yapılan savaşta, Cem yenilerek yanında 

birkaç sadık adamı ile birlikte güçlükle Konya’ya dönmüş, buradan Mısır’a iltica 

etmişti74. Sultan Cem, Konya’da 7 yıl vali olarak görev yapmıştı75. 

Sultan Cem’den sonra Konya valiliğine II. Bayezid’in büyük oğlu Şehzade 

Abdullah tayin edildi. Bu sırada Karamanoğlu Kasım Bey de Konya’yı muhasara 

etmişti. Fakat Gedik Ahmet Paşa’nın Cem’i takip etmek üzere Konya’ya doğru 

yürüdüğünü haber alınca muhasarayı kaldırarak, Taşeli’ne çekilmişti. Gedik Ahmed 

Paşa, Kasım Bey’i Silifke’ye kadar takip etmiş, sonra da Cem’in kuvvetleri üzerine 

yönelmişti. Bundan sonra Şehzade Abdullah, üzerinde Konya Valiliği bulunduğu halde 

Karahisar’ı Sahib’e gitmiş, 1438 yılında da vefat etmiştir. Aynı yıl Karamanoğulları’nın 

son erkek evlâdı Kasım Bey de vefat etmiştir76. 

Şehzade Abdullah’ın yerine Konya valisi olarak Şehzade Şahinşah tayin 

olunmuştur. Şehzade Şahinşah’ın Konya valiliği sırasında, eyâletin tahriri ile vergilerini 

tespit etmek üzere Konya’ya bir tahrir memuru gönderilmişti. Bu adamın vergileri bir 

misli artırması üzerine77 Karaman sipahileri ile Turgut ve Varsak aşiretleri elbirliği, 

ederek, İran taraflarında bulunan Karamanoğlu Kasım Bey’in soyundan olan Mustafa 

Bey’i İçel’e davet ederek hükümdar ilân etmişlerdi. Bilahare, Sadrazam Mesih Paşa, 

1501 Nisan’ında bir ordu ile Konya’ya gelerek Şahinşah’la birleşmiş, Karamanoğulları 

                                                 
73 Tekindağ, agmd, s. 326; Darkot, agmd., S. 849. 
74 Önder, age, s. 28-29; Tekindağ, agmd, s. 327.  
75 Feyzi Halıcı, Konya Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1960, s. 28-29; Konya İl Yıllığı, s. 4.  
76 Tekindağ, agmd, s. 327. 
77 Önder, age., s.29; Muammer Gül, Atilla Bayram, Oğuzhan Hakkoymaz, Selçuklular’dan Günümüze 

Konya’nın Sosyo-Politik Yapısı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ar-ge Yay., Konya 2003, s. 19-20. 
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üzerine yürümüştür. Mustafa Bey önce Tarsus’a, sonra da Halep’e kaçmış; 1513 yılında 

Kahire’de vefat etmiştir78. 

Şehzade Şahinşah’ın ölümü üzerine, Beyşehir’de bulunan oğlu Mehmed Şah 

Çelebi, Konya’ya vali tayin edilmiştir. II. Bayezid’in şehzadelerinden Selim ve 

Ahmed’in hükümranlık kavgaları sırasında, Selim’e karşı harekete geçen Şehzade 

Ahmed, 1511 yılında Konya’ya gelmiş ve Mehmed Çelebi’nin elinden Konya’yı alarak 

hapse atmış, babasının ricası üzerine de serbest bırakmıştır. I. Selim tahta oturur 

oturmaz saltanat kanunu gereğince, kendi oğlu Süleyman’dan başkasını hayatta 

bırakmamağa karar vererek, Mehmet Çelebi’yi boğdurtmuştur. Yavuz Selim devri, 

Konya’da huzur ve sükûnun sağlandığı devirdir. Bizzat Yavuz, çeşitli vesilelerle birkaç 

defa, Konya’ya uğramıştır. İlk, 1512-1513 yılları arasında, ikinci kez Şah İsmail üzerine 

yaptığı sefer sırasında gelmiş (1514); Konya’da altı gün oturmuştur. İran seferinden 

dönüşte tekrar Konya’ya uğramış ve Mevlânâ Dergâhı’nda tamirler yaptırarak, 

dervişlere sadaka dağıtmıştır79. 

XVI. yüzyıl içinde Konya, Osmanlı Devleti’nin önemli bir vilayeti olmuş, 

nüfusu artmış, şehir dış kalenin çevresine taşarak büyümüştür. “Bu devirde, Konya’ya 

vali olarak Şehzade Mustafa tayin edilmiştir. Şehzade Mustafa Hürrem Sultan ve Damat 

Rüstem Paşa’nın çevirdiği saray entrikaları yüzünden babasının husumetini üzerine 

çekmiştir. Kanuni’nin İran Seferi sırasında, ordu Konya Ereğlisi civarındaki Aktepe / 

Akhöyük’te konaklamış, burada babasını karşılayan ve elini öpmek isteyen Şehzade 

Mustafa, 6 Ekim 1553’te boğdurulmuştur. Konya ve civarında derin yankı yapan bu 

olaydan sonra Konya’ya vali olarak Kuru Ali Paşa, ondan sonra Şehzade Beyazıd daha 

sonra da Şehzade Selim tayin edilmişlerdir80. 1559’da Konya’da Bayezıd ve Selim 

arasında bir savaş oldu, bu savaşı Sultan selim’in askerleri kazandı81. 

1623 yılında, Osmanlı Padişahı Mustafa’nın tahttan indirilmesiyle yerine geçen 

IV. Murad henüz on iki yaşında idi. Devlet idaresi bozulmuş, her tarafta karışıklıklar 

baş göstermiş, yeniçeriler sık sık kazan kaldırarak devletin başına bela kesilmiş, 

huzursuzluk başlamıştır. İşte IV. Murad, böyle bir zamanda tahta çıkmıştır. O, asayişi 

                                                 
78 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, TTK Yay., Ankara 1988, s. 109.  
79 Gül, Bayram, Hakkoymaz, age, s. 20.  
80 Önder, age, s. 31. 
81 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, (Haz. Bekir Sıtkı Baykal), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

1981, s. 274.  
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temin için öncelikle orduyu düzene koymuş ve Anadolu’da huzuru temin için birçok 

kişiyi öldürtmüştür. Daha sonra İranlılar’ın eline geçen bazı sınır kalelerini, bu arada 

Revan’ı tekrar ele geçirmek amacıyla büyük bir sefer hazırlığına girmiş; İstanbul-Bolu-

Konya-Kayseri ve Sivas yolunu takip ederek Revan seferine çıkan Sultan Murad Konya’ya 

da uğramıştır. Konya’da birkaç zorbayı idam ettiren Sultan Murad, dergaha suğla vakıfını 

bağlamıştır82. Bu fetihten birkaç yıl sonra, Bağdat’ı da fethetmek isteyen padişah, yeni bir 

sefere hazırlık yapıyordu. Bu sefer sırasında Konya’ya tekrar uğramıştır83. Fakat Beyşehir 

Gölü taştığından dolayı Bağdat’a hareket gecikmiş, bunun üzerine Sultan Murad 16 Mart 

1637’de bir ferman göndererek gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir84. 

 

B- 1683-1685 Tarihlerinde Osmanlı Devleti’nin Siyasi Vaziyeti 

Sultan İbrahim 1648 yılında öldürüldü85 ve çocuk yastaki IV. Mehmet Osmanlı 

tahtına çıkarıldı (1648)86. Harem ve Yeniçeri Ocagi devlet islerine istedikleri gibi 

müdahale eder olmuslardı. Bu kötü gidis 1656'da Köprülü Mehmed Pasa'nin 

sadrazamlik vazifesine getirilmesine kadar devam etti87.Köprülü Mehmet Pasa ve onun 

ailesinden olan diger sadrazamlar XVIII. yüzyil baslarina kadar Osmanli Devleti'nin 

idaresinde belirleyici bir rol oynamislardir.  

1. II. Viyana Kuşatması 

Büyük basarılara imza atan Fazıl Ahmet Pasa’nın genç yasta ölmesi üzerine, 

IV. Mehmet, Köprülü'nün damadı Kara Mustafa Pasa’yı sadrazamlığa getirdi (1676)88. 

Rusya seferinin, yapılan barış antlaşmasıyla bitmesinden sonra, Macaristan'da 

Avusturya'ya  karşı isyan edip tekrar Osmanlı Devleti himayesini isteyen Tökeli İmre, 

                                                 
82 Mehmet Önder, “Dördüncü Murat Konya’da”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde 

Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi 07-09 Nisan 1999, Konya 2000, s. 444.  
83 Konyalı, age, s. 163. 
84 Önder, agm., s. 45.  
85 Mehmet Halife, Tarih-i Gılmani, , (Haz. Kamil Su), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1986, 
s.27; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, TTK Yay., s. 236-237. 
86 Erol Güngör, Tarihte Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1990, s.354; Mücteba İlgürel, “IV.Mehmed”, 
Doğuştan Günümüze Büyük İslamTarihi, C.XI, Çağ Yayınları, s.19; Abdülkadir Özcan, “Mehmed IV” 
DİA, C.XXVIII, Ankara 2003, s.414. 
87 M. Tayyip Gökbilgin, “Köprülüler”, İA, C. VI, MEB Yay., Eskişehir 1997, s. 893; Özcan, agmd, 
s.415; Güngör, age, s.356. 
88 A’dan Z’ye Osmanlı Tarih Ansiklopedisi, (Yayına.Haz. Niyazi Akşit), İstanbul 1984, s.724; Özcan, 
agmd, s.416; Güngör, age, s.360; İlgürel, agmd, s.67. 
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Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Kurs ve Orta Macaristan Kralı ilan edildi89.  

 Bu kararın Avusturya ile Osmanlı Devleti’nin arasının iyice açacağını ve bubun 

savaş anlamına geldiğini bilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, sınır bölgesinde gerekli 

tedbirleri alarak derhal sefer hazırlıklarına başladı. Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa, 

Avusturya’nın birçok kalelerini ele geçirerek Tökeli İmre’ye teslim etti90. 

Macarların lideri konumuna gelen Tökeli İmre, Avusturya kralı I. Leopold'a 

karşı direnişe geçti. Avusturya’nın Orta Macaristan’a saldırıları ve Tökeli'nin 

Osmanlılardan yardım istemesi üzerine, savaş hazırlıkları başladı. Avrupa’nın 

toparlanmasına fırsat vermek istemeyen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, oldukça 

kalabalık bir orduyla Viyana'yı kuşattı (1683)91. Böylece ordu 61 gün92 süren 

muhasarayı başlatmış oldu.  

Bu büyük kuşatma üzerine papa harekete geçerek, Türkler’e karşı “Mukaddes 

İttifak”ı kurma çalışmalarına başlamış ve Avrupadaki “Hıristiyan Birliği”ni sağlamıştır. 

Avusturya’nın yanında ilk yer alan devlet Lehistan olmuş, daha sonra Venedik ve Rusya 

bu ittifaka katılmıştır93. Böylece Avusturya ordusuna destek geldiği gibi cephe sayısı da 

artmıştır. 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın gerekli tedbirleri almasına94 rağmen, 

düşmana 80 bin kişilik ordusuyla büyük moral ve güç kazandıran Lehistan Kralının 

gelmesiyle, Osmanlı Ordusu iki ordu arasında sıkıştı. Kırım Hanı Murad Giray’ın büyük 

ihaneti sonucunda, iki ordu arasında sıkışan Osmanlı ordusu dağıldı ve büyük bir 

bozguna uğradı; Muhasara kaldırılarak ordu hızlı ve düzensiz şekilde Yanıkkale’ye, 

oradan da Budin’e doğru geri çekildi95. Avusturyalılar Budin’i işgal ettilerse de uzun 

süren muhasara başarısızlıkla sonuçlandı ve geri çekildiler96. 

                                                 
89 Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C. VI, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1983, s.9; Güngör, age., 
s.360. 
90 İlgürel, agmd, s.71; Güngör, age, s.361. 
91 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, s.450; Güngör, age, s.361; Öztuna, age., s.8-9. 
92 İlgürel, agmd”, s. 72; Erol Güngör bu süreyi “iki ay no gün” olarak belirtir. Bkz. Güngör,age, s.362. 
93 Kemal Çiçek, “II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş (1683-1703)”, Türkler, C.IX, Yeni 
Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 750; Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi, C. III, s.460; İ. Hami Danişmend, 
İzahlı Osmanlı Tarih Kronolojisi, C.III, Türkiye Yayınları, İstanbul 1972, s.458; İlgürel, agmd, s.72; 
Öztuna, age, s.29-35;  
94 İlgürel, agmd, s.72. 
95 Danişmend, age.,  s.456; Öztuna, age, s.30-42; İlgürel, agmd, s.73. 
96 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, s.464-465; İlgürel, agmd, s.74. 
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İkinci Viyana Kuşatması'ndaki başarısızlık Sultan Dördüncü Mehmed'in 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşaya olan güvenini sarsmadıysa da, düşmanları sadrazamı 

başarısızlığın tek sorumlusu olarak gösterdiler. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 

Belgrad'da idam edildi97.  

Viyana önlerinde bozguna uğrayan Osmanlı Ordusu geri çekilince düşman 

kuvvetleri Macaristan girdi. Sırasıyla Estergon (1 Kasım 1683), Uyvar (19 Ağustos 

1685), Budin (2 Eylül 1686) kaleleri Avusturyalıların eline geçti98.  

İkinci Viyana Kuşatması'nın Osmanlı tarihinde önemi büyüktür. Şimdiye kadar 

böyle bir başarı kazanamayan Avrupa devletleri, Hıristiyan birliğinin başarısı olarak 

gördüler. Şimdiye kadar bu denli büyük bir yenilgiye uğramayan Osmanlı Devleti artık 

gerilemeye başlıyordu. İkinci Viyana Kuşatması'ndan sonra Avrupa Devletleri’nin 

kendilerine olan güveni arttı ve Türkleri Avrupa'dan çıkarma umuduna kapılıp kutsal 

ittifakı kurdular99.  

Avusturya ve Venedik'e karşı alınan mağlubiyetler ve önemli kalelerin 

kaybedilmesi Osmanlı Devleti'nde büyük yankı uyandırmıştı. Ordu da isyanlar başladı. 

Askerler başarısızlığının sebebi olarak Sultan Dördüncü Mehmed'i suçluyorlardı. 

Askerlerin isteği ile Siyavuş Paşa sadrazam oldu ve Sultan IV. Mehmed tahttan indirildi 

ve yerine Şehzade Süleyman'ın tahta geçti (1687)100.  

İncelemiş olduğumuz 33 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili, II. Viyana 

kuşatmasının Osmanlı Devleti ve Anadolu’daki etkileri hakkında bizlere bilgi 

vermektedir. Söz konusu savaş sırasında, Budin’de ölen kişinin varislerinin nafaka 

isteği101, Budin ve Estergon kalesi muhasarasına katılmayan kişini tımarının alınması102, 

Özü kalesi muhasarasında başarılar göstermiş olanlara Suğla hassından tımar ve bazı 

ayrıcalıkların verilmesi103 ile ilgili çeşitli belgeler bulunmaktadır. 

                                                 
97 A’dan Z’ye Osmanlı Tarih Ansiklopedisi, s.724; İlgürel, agmd, s.74; Özcan, agmd, s.416. 
98 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s.467-470; Danişmend, age, s. 456-461; Öztuna, age,38-45; İlgürel, 
agmd, s.74; Çiçek, agmd, s.750; Özcan, agmd, s.417. 
99 İlgürel, agmd, s.74; Güngör, age., s.363. 
100 Danişmend, age., s.463; İlgürel, agmd, s. 75; Güngör, age, s.365; Özcan, agmd, s.417; A’dan Z’ye 
Osmanlı Tarih Ansiklopedisi,  s.724. 
101 54/1. 
102 271/2; 293/1. 
103 265/1; 265/2; 275/1. 
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III. BÖLÜM 

KONYA’NIN İDARİ YAPISI VE YAPILAN TAYİNLER 

 

A- Karaman Eyaleti ve Eyalet Merkezi Olarak Konya 

1- Konya Şehri 

Osmanlı Devleti’nin idaresindeki yerler, aşağıdan yukarıya doğru köy, kaza, 

sancak (liva) ve eyalet şeklinde idari bir taksimata tabi tutulmuştu. Eyaletleri idare eden 

devlet adamlarına beylerbeyi, sancakları idare edenlere de sancakbeyi denirdi. 

Kazalarda ise askeri idare tımar subaşılarına, adli ve hukuki görevler ise kadılara aitti104.  

Zamanın şartlarına göre artan eyaletler, mali yapılarına göre salyaneli ve 

salyanesiz olarak ikiye ayrılırdı. Salyanesiz eyaletler tımar sisteminin uygulandığı 

yerlerdir. Karaman, salyanesiz eyaletler grubundadır105. 

1512 yılında eyalet olan Karaman106, 7 sancaktan oluşuyordu. İdari 

taksimat içerisinde Konya, Karaman eyaletine bağlı sancaklardan biriydi. 

Konya’nın diğer sancaklara göre önemli bir yeri vardı, zira Konya Paşa sancağı 

idi. Sancak kelimesi, ‘ucu sivri direk üzerinde olan bayrak’ anlamına gelirken107, 

bayrak da savaşlarda onu kullanan kahramanın mensup olduğu kabilenin alameti108 

anlamına gelmektedir. Fakat sancak, Osmanlı Devleti teşkilatının temel idari 

birimi olarak kabul edilmiştir. 

Karaman eyaletine bağlı sancaklar şunlardır; Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray, 

Kırşehri, Beyşehri ve Akşehir. Konya sancağına bağlı kazalar ise; Nefs-i Konya 

(merkez kaza), İnsuyu, Bayburd, Turgud, Karışözü, Gaferiyyad, Belviran, Aladağ, 

Pirlügande, Larende, Devle me’a Kariş, Eskiil ve Ereğli idi109. 

                                                 
104 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, TTK Yay., Ankara 1998, s. 581. 
105 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. I, TTK Yay., Ankara 1998, s. 503-504; Halil Cin, İslam ve 

Osmanlı Hukunda Evlenme, C. I, S.Ü. Yay., Konya 1988, s. 211.  
106 Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Feza Gazetecilik A.Ş. 

Yay., İstanbul 1999, s. 225.  
107 J. Denny, “Sancak”, İA, C. X, MEB Yay., Eskişehir 1997, s. 187. 
108 M. Fuat Köprülü, “Bayrak”,İA, C. II, MEB Yay., Eskişehir 1997, s. 401.  
109 Yusuf Küçükdağ, Lale Devrinde Konya, (SÜ. Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya 1989, s. 104-

105; Muhittin Tuş, age, s. 26; Mustafa Nuri Paşa, Netayi’cül Vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle 
Osmanlı Tarihi I-II, (Sad. Neşet Çağatay) TTK Yay., Ankara 1979, s. 140.  
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Sicilde kazaların nahiye olarak geçtiği görülmekle beraber, bu durumun 

merkezi belirtmek için söylendiği unutulmamalıdır. 

Konya kazasının nahiyeleri ise; 

1. Sahra, 

2. Sudirhemi, 

3. Hatunsaray’dır110. 

1756-1856 arası döneme ait Konya ile ilgili bir incelemede bu nahiyelerin, 

Konya şehrinin çevresini iki halkadan müteşekkil bir daire gibi sardığı, Sahra 

nahiyesine bağlı 4, Sudirhemi nahiyesine bağlı 14 ve Hatunsaray nahiyesine bağlı 22 

köy olduğu belirtilmiştir111. 

Karaman eyaleti ve Konya sancağının idari taksimatta belirli bir sınırı 

olmadığı, zamanın şartları ve ihtiyaçlara göre bu sınırların değiştiği unutulmamalıdır. 

Kısaca söylemek gerekirse devlet merkezi otoriteyi güçlendirmek için zaman zaman 

idari taksimatta değişiklikler yapmıştır. 

1683-1685 yıllarına ait olan 33 Numaralı Defterde Konya için; “medine-i 

Konya”112, “nefs-i Konya”113, “Konya sancağı”114 ve “liva-i Konya”115 gibi terkipler 

kullanılmış olup, medine deyimi yerleşim yeri anlamında kullanılmıştır. Buna karşılık 

Konya sancağı ve liva-i Konya terkipleri Konya’nın idari teşkilattaki yerinin sancak 

olduğunu belirtmektedir. Nefs-i Konya terkibi ise Konya sancağı içindeki merkez 

kazayı vurgulamaktadır. Bu cümlelerden hareketle Konya’nın Karaman eyaletine bağlı 

bir sancak olduğu ve bu sancak içinde merkez kazanın da Konya olduğu 

anlaşılmaktadır. Merkez kaza (Konya kazası) mahalle ve civarındaki yakın köylerden 

oluşmaktadır. İncelenilen yıllarla ilgili sicilde geçen mahalle isimleri ekler bölümünde 

verilmiştir. 

                                                 
110 Küçükdağ, age, s. 106; Tuş, age, s. 32.  
111 Tuş, age, s.32. 
112 268/2; 277/1. 
113 10/2; 290/2. 
114 16/2; 153/1; 269/1. 
115 282/1; 283/1. 
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a- Mahalleler 

Türk şehirlerinde, eskiden beri mahalleler genellikle birbirini tanıyan, sosyal ve 

ekonomik dayanışma yönünden bir bütün teşkil eden aynı inançtaki kişilerin topluca 

yaşadıkları yerlerdir116. Osmanlı şehirlerinde genellikle Müslüman olmayanlar, ayrı 

mahallelerde bir arada oturuyorlardı. Bundan başka kimi meslek mensupları kendi 

mesleklerinin adları ile anılan mahallelerde topluca yaşamışlardı117. 

Osmanlı kanununa göre mahalle yerleşikleri birbirlerine kefildir. Yani yapanı 

belirlenemeyen bir olayın aydınlatılması için toptan sorumlu tutulmuşlardır. Bu 

önlemlerde vergi yükümlülerinin saptanması ve merkezi otoritenin ve genel güvenliğin 

istenilen biçimde gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir. Bu önlemler burada oturanların 

birbirlerini tanıyan, birbirlerine karşı sorumlu kişiler olmasını sağlamıştır118. 

Kendiliğinden bir olay meydana geldiği zaman mahkemeye müracat edilerek keşfi 

istenmiştir119. Belgeden anlaşılacağı üzere mahalleli, mahalle sakinlerinden birinin 

başına gelen faili bulunmayan olaylardan dolayı sorumludur. Mahalle sakinleri bu 

sorumluluğu üzerlerinden atmak için mahkemeye başvurarak böyle olayların 

çözülmesini sağlamıştır. Kişi öldüğü zaman da ölümün keşfinin yapılması istenerek her 

hangi bir şüpheden kaçınılmıştır120. 

Mahallenin dirlik ve düzenliğini sağlamaktan orada oturan Müslim-

gayrimüslim herkes sorumlu idi. Genel ahlaka aykırı davranışta bulunanlara müsamaha 

edilmez, mahkemeye şikayet edilerek vazgeçirmek için şer‘an baskıda bulunulurdu. 

Aynı davranışı devam ettiren kimseler, mahkemeye müracaatla mahalleden ihraçları 

istenir idi121. Örneğin; kötü hallerinden dolayı mahalleden ihraç edilen aile, tekrar eski 

mahallesine dönebilirdi. Bu ailenin kötülükten vazgeçmesi üzerine, mahalleli eski 

evlerine dönmesi için bu aileye izin verebilirdi122. 

Sicilde geçen mahalle isimleri şunlardır: 

                                                 
116 Küçükdağ, age, s.79. 
117 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”, Türkiye’nin Sosyal ve 

Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara 1980, s.104. 
118 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahalle’nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Ansiklopedisi; 

C. IV, İstanbul 1984, s. 72-73. 
119 77/3; 97/1. 
120 155/2. 
121 Küçükdağ, age, s. 79-80. 
122 110/1. 
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Abdülaziz, Abdülvahid, Abid, Ahmed Dede, Ahmed Fakih, Akbaş, Akıncı, 

Aklan, Aksinle, Akşemseddin, Alaca Mescid, Ali Kav, Ali Şerbeti, Bab-ı Aksaray, 

Beyhekim, Bikari, Biramani, Buladlar, Bürdebaşı, Cedid gale bürde, Çalıklar, Çavuş, 

Çıralu Mescid, Çiftenerdiban, Çinioğlu, Çirkab, Debbağhane, Dedemoğlu, Dehüda, 

Devle, Dinkeş, Dolabucu, Durak Fakih, Eflatun,  El-Hac Cemal, Emir,  Esenlü, Fakıh 

Dede, Ferhuniye, Furkan Dede, Gallecerb, Göktaş,  Hoca Faruk, Hoca Habib, Hoca 

Hasan, Hocacihan, Hoşhavan, İbn-i Salih, İbn-i Tuti, İç Kal‘a, İhtiyareddin, İmaret, 

İynedar, Kadıasker, Kalenderhane, Karaarslan, Karakaş, Karakurd, Karataş, Karaüyük, 

Kasab Sinan, Kazgan, Kemal Garib, Kerem Dede, Kürkçü, Medrese, Mevlana, 

Mihmandar, Mu‘în, Muhtar, Mücellid, Müşkil, Nehrikafir, Nişantaş, Öylebekledi, Pir 

Esad, Piri Paşa, Pörçüklü, Sadırlar, Sahib Yakası, Sahib-i Ata, Sakahane, Sarı Hasan, 

Sarı Yakub, Seb‘ahavan, Seydiveri, Sinan  Perakende, Şekerfüruş, Şerefşirin, Şeyh 

Ahmed, Şeyh Aliman, Şeyh Beyi, Şeyh Osman Rumi, Şeyh Sadreddin, Şeyh Şemseddin 

Konevi, Şeyh Şemseddin Tebrizi, Şeyh Vefa, Şükran, Terhane, Tobraklık, Türbe-i 

Celaliye, Türk Ali, Uluırmak, Üyük, Valide Sultan, Yakar şeyhi, Yenice, Zincirlikuyu. 

b- Cami ve Mescitler 

Cami, içinde namaz kılınan ibadet yeri, içinde Cuma namazı kılınan mescit123 

anlamına gelen gelmektedir. Cami bir araya gelerek toplu şekilde namaz kılınan yerdir. 

En önemli özelliği Cuma namazının kılınmasıdır.  

Mescitler, mahallelerde, esnaf çarşılarında, medrese ve zaviyelerde de vardı124. 

Mescitler genellikle bulundukları mahallenin adıyla anılmasına125 rağmen, yaptıran 

kişinin adıyla anılanlar da vardır126. 

Cami ve mescitler, belgelerde metevelli beratı, hatib tayini, vaiyetle mescitteki 

çırağa verilen ücretlerde, vakıfların alacaklarında, mahalle isimlerinde ve mülk 

satışlarda sınır belirtilirken geçmektedir127.  

Şerafeddin Cami‘nin yanı sıra, belgelerde geçen mescit isimleri şunlardır: 

                                                 
123 Devellioğlu, age, s.124. 
124 Tuş, age, s.81. 
125 49/1; 70/1; 123/2; 190/3. 
126 146/2; 167/1; 214/2. 
127 31/2; 49/1; 91/2; 284/2; 292/1. 
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Sarı Yakub Mescidi, Mehmed Hoca Mescidi, Karakurd Mahallesi Mescidi, 

Tahtalı Mescidi, Bab-ı Aksaray Mahallesi Mescidi, Turalı Mescidi, Kemaleddin 

Mescidi, Mücellid Mahallesi Mescidi, Zenvari Mescidi, Demirci Mescidi, Şekerfüruş 

Mahallesi Mescidi, Hoca Habib Mescidi, Pörçüklü Mahallesi Mescidi, Hacı Dede 

Mescidi, Göcek Ahmed Mescidi,Tahtü’l-kal‘a Mescidi, Tahtalı Mescidi, Abdülhay 

Efendi Mescidi, Mu‘în Mahallesi Mescidi, Çıralı Mescid, Kazgan Mahallesi Mescidi, 

karakaş Mahallesi Mescidi, Esenli Mahallesi Mescidi, Abdülhalim Mescidi, Şeyh 

Osman Rumî Mescidi, Kemalgarib Mescidi, Devlet Hatun Mescidi ve Dolabucu 

Mahallesi Mescidi’dir. 

2. Kaza ve Kaza İdaresi  

a- Kadı 

Osmanlı Devleti’nde kazai ve adli selahiyeti olan128, halk arasında çıkan dava 

ve ihtilafları ortadan kaldırmak için devletçe tayin edilen kadı, hukuki hükümleri tatbik 

edici bir makamdı. Kadılara hakimüş-şer, daha sonra ise alelıtlak hakim denilmiştir129. 

Kadılar, çarşıpazarı satılan malları, bu mallarda bulunması gerekli vasıfları, 

fiyatları denetleyen ve büyük ölçüde belediyeler tarafından ifa edilen birçok görevi 

yerine getiren mahalli yöneticilerdir130. Avarız vergilerinin toplanıp merkeze veya 

seferde bulunan orduya ulaştırılması, zahire, hayvan tedariki ve sevki, menziller 

hakkındaki emirler, asker toplanması, emtiaya narh konulması, belediye hizmetlerinin 

yerine getirilmesi kadıların vazifelerindendi131. Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere 

padişah, kadılar vasıtasıyla memleketi kendisine bağlamakta, kanunları ve buyruklarını 

kadılar eliyle uygulamaktadır. 

Bu görevleri ifa eden kadılar, resm-i kısmet yani miras taksiminden binde 

onbeş, nikah resminde kız olanlardan yirmi, dul olanlardan on, resm-i kitabetten yirmi, 

şer‘i muhaberattan altı akçe resim alırlardı132. 

                                                 
128 Sertoğlu, age, s. 166.  
129 Uzunçarşılı, İlmiye, s. 83. 
130 Ebul’Ula Mardin, “Kadı”, İA, C. 6, Eskişehir 1997, s. 44; İlber Ortaylı, “Osmanlı Kadısının Taşra 

Yönetimindeki Rolü Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, IX/1, Sevinç Matbaası, Ankara 1976, s. 96.  
131 Mehmet Ali Ünal, “Osmanlı Devleti’nin Merkezi Otorite ve Taşra Teşkilatı”, Osmanlı, C.VI, Ankara 

1999, s. 119; Bayram Ürekli, XVII. Yüzyılın II. Yarısında Konya’nın Merkezi Yönetimle 
İlişkileri, (Basılmamış Proje), Konya 1979, s. 46.  

132 Uzunçarşılı, İlmiye, s. 85; Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, s. 679. 
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Osmanlı idari sisteminin bir parçası olan kaza içindeki bütün davalar meclis-i 

şer denilen ve çok defa kadının evi veya merkez camiin yanında bulunan mahkemede 

görüldü. Sicillerdeki hükümlere göre davacı ve davalının oturduğu yer belirtilirdi. 

Davacı şehir halkından ise ‘nefsi şehir halkından’ veya kasaba-i ...’da vaki... mahallesi 

sakinlerinden formülü, köyden ise... nahiyesine tabi... karyesi sakinlerinden formülü 

kullanılmaktadır133. 

Mahkemelerde görülen duruşmalar herkese açık yapılır, şuhudül müslimin de 

davalara hazır bulunurdu. Şuhudül halin, ihtilafın değil, mahkemede yapılan 

yargılamanın şahitleri burada bulunması hem hakimin işini kolaylaştırmakta hem de 

davacı ve davalıya güven vermektedir. Çünkü bu kimseler o yörenin ileri gelenleri ve 

oranın örfünü bilen kimselerdi134. Bu kimselerin isimleri sicillerin altına yazılır, 

mahkemede tutulan kayıtların geçerli olması onların olaya tanıklık etmeleriyle mümkün 

olabilir135. 

Osmanlı Devleti’nde kadının önemini anlamak için, onun yazılı hükmü 

olmadan kimseye ceza verilemeyeceği136 göz önüne alınırsa, kadının ne kadar önemli 

işlevlerinin olduğu anlaşılabilir. Kadıların yargı görevlerine kimse müdahale edemez. 

Ancak kadılar, adaletle hükmetmekle görevlidirler. Kadı’nın yargı görevini yaparken 

bağımsız olması onun şer‘i hakkıdır. Kadı’nın bağımsızlığı keyfi hareket etmesi değil, 

şer‘i hükümleri tesir altında kalmadan uygulaması demektir137. Osmanlı hukuk 

düzeninde, halk devlet arasındaki münasebeti sağlayan en önemli kurum kadılıktır138. 

Buna rağmen kadı tayinlerinde usulsüzlükler olmuş, ‘kadılık makamı para ile satılmaya 

başlanmıştır. Ayrıca devletin uzun süren savaşlar sebebiyle eyaletlerle fazla 

ilgilenememesi yüzünden halka zulüm ettikleri ve usulsüz para talep ettikleri görülmüş, 

                                                 
133 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Kardelen Kitabevi, Isparta 1998, s. 218-219; İlber 

Ortaylı, “Osmanlı Şehirlerinde Kadı”, AÜ. Bülent Nuri Esen’e Armağan, Ankara 1977, s. 245.  
134 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi 2 (1453-1559) Cem Yay., İstanbul 1995, s. 

73.  
135 Nurcan Abacı, Bursa Şehrinde Osmanlı Hukukunun Uygulanması (17. Yüzyıl), Başbakanlık 

Basımevi, Ankara 2001, s. 68. 
136 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yay., II. Baskı, İstanbul 

2003, s. 81.  
137 Cin - Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, (Kısaltma Hukuk), C. I, SÜ. Yay., Konya 1989, s. 335. 
138 Tuncer Baykara “Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1990, s. 6.  
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bu tür hadiseler sebebiyle tahkikatlar yapılmıştır139. Bu tür hadiseler sebebiyle bu 

konuda kanun ve nizamlar çıkarılmıştır. 

Kadının emri altında, naibler, katipler, muhzırbaşı ve muhzırlar, mahkeme 

hademeleri çalışırdı. Esnaf kethüdası, mütevelli, subaşı ve sipahi ise icraatlarından 

dolayı kadıya karşı sorumlu idiler140.  

1572 yılında mevleviyet olan Konya, mevalinin en küçük derecesi olan devriye 

mevleviyeti içinde yer alır141. Belgelerde bu görevliden bahsedilirken “Konya Kadısı”142 

şeklinde hitap edilmiştir. Bu sözlerden mevali olarak atanan kişinin aynı zamanda 

sancağında kadısı olduğu sonucuna varılır. Konya kadısından başka, sancağa bağlı 

bütün kazalarda da kadının bulunduğu unutulmamalıdır. 

b- Nâib 

Kadı’nın vekili olan nâib, onun adına bazı görevler yapmakta, davalara 

bakmakta ve gerektiğinde keşfe çıkmaktadır. Davalar dışında nâibler; katl, hırsızlık gibi 

olaylarda ve çeşitli anlaşmazlıklarda keşifle görevlendirilmiştir143. 

Nâibin bir veya birkaç olması kadının tayin edildiği kazanın büyük veya küçük 

olmasına bağlı idi. Örneğin; mevali kadısı nâibi Mevlana Mehmet Efendi144, bab nâibi 

ise Mevlana Ahmet Efendi145, incelenilen dönemde Konya’nın nâibleridir. Nâib 

atamasıyla ilgili bir başka örnekte, kadının hacca gitmesinden dolayı kadılık makamının 

boş olması sebebiyle kazaya geçici olarak bir nâib atandığı görülmektedir146. Bu örnekte 

dikkati çeken nokta, atamanın Karaman defterdarı tarafından yapılmasıdır. 

c- Kassam 

Vefat etmiş bir kimsenin terekesini varisleri arasında taksim eden şer‘i memura 

kassam denilirdi. Miras taksimi biri kazasker kassamları, diğeri şer‘i mahkemelerde 

bulunan kassamlar tarafından yapılmaktaydı. Kazaskerlere mensup askeri sınıfın 

                                                 
139 Yusuf Halaçoğlu, XIV.-_VII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK 

Yay., Ankara 1995, s. 127. 
140 Hasan Tahsin Fendoğlu, “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı, C. VI, Yeni 

Türkiye Yay.,Ankara 1999, s.456; Halil İnalcık, “Mahkeme”, İA, C. VII, MEB Yay.,Eskişehir 1997,s. 150.  
141 Uzunçarşılı, İlmiye, s. 96.  
142 283/3; 286/1. 
143 155/2. 
144 58/4. 
145 18/2.  
146 147/1.  
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terekesini varisleri arasında taksim eden kazasker kassamları ya her kazada veya birkaç 

kazada ayrı ayrı bulunurlardı147.  

“...Liva-i Konya’nın kısmet-i askeriyesi size sipariş olunmuştur, gerektir ki 

varup liva-i mersumda vaki olan mevtayı askeriyyenin muhallefatını tahrir ve beynel-

verese ala ma-farzullah taksim ittikden sonra...”148 şeklinde ifade edilerek kassamlık 

tevdi edilmiştir. Askeri muhallefatın taksimini yapmak için Aksaray kadısı Abdülhalim 

Efendi’nin, Anadolu kazaskeri tarafından atandığı görülmekle birlikte, eski görev 

yerinin belirtilmesi dikkati çekmektedir. 

Miras taksimi ile ilgili olmasa da müşterek kullanılan bir bağın taksimi için 

mahkeme, fahrul-müderrisin Mevlana İbrahim Efendi’yi görevlendirmiş, İbrahim 

Efendi 12 puşte bağı, 4 puşte Osman hissesine ve 8 puşte Bayram hissesine şeklinde 

taksim etmiş, tarafların taksimi kabul etmesiyle, olay mahkemede kayd edilmiştir149. 

Mahkemenin miras dışı malların taksimini de yaptığını göstermesi açısından son derece 

önemli bir kayıttır. 

Miras taksimi yapıldıktan sonra bazı sorunların çıktığı ve bu konuda fermanlar 

gönderildiği dikkati çekmektedir. Fermanlarda “hüccet-i şeriyye verilen davanın tekrar 

istima-ı memnuadır” ifadesi yer almış ve “uslubu sabık üzere” hisselerin zabtının 

gerektiği bildirilmiştir150. 

3- Şehirdeki Diğer Görevliler 

a- Mütevelli 

 Vakıf işlerini vakfiye şartları ve şer‘i hükümler dairesinde idare için tayin 

olunan kişilere denirdi151. Konya’da en fazla mütevelli atamasının yapıldığı dikkati 

çekmektedir, Konya’nın vakıf ve zaviye bakımından zengin bir şehir olduğu bu 

atamalardan anlaşılabilir. 

Mütevelli, vakfın vakfiyesinde olan şartı gereği ve mahallin kadısının 

mütevelliliğe layık ve mahal görüp padişaha arzından sonra tayin edilirdi. Mütevelli 

                                                 
147 Uzunçarşılı, İlmiye, s. 121; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 

TTK Yay., Ankara 1988, s. 230, dipnot 2.  
148 55/1.  
149 52/3.  
150 157/1. 
151 Pakalın, age., C. II, s. 640. 
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atamalarında “evladiyet şartı” önemlidir152. Fakat vakfiyede böyle bir şart yoksa ya da 

çocuksuz vefat eden bir mütevelliden sonra bu göreve, kadı tarafından lâyık görülen 

kişiler atanmıştır153. 

Mütevellilerin ücretleri, “yevmiye” hesabı ile önceden tesbit edilmiştir. Günlük 

kaç akçe alacağı belirtildiği gibi, yevmiye ile birlikte senevi aldığı şeyler de 

belirtilmiştir154. 

Bununla beraber vâkıfın ücret belirtmesi durumunda bu ücret geçerlidir. Aksi 

halde ise hakim uygun bir ücret tayin etmiştir155. Mütevelli ücretlerinin farklılıkları 

bulunulan yerin büyük-küçük ya da merkezi yerde olup olmama durumundan 

kaynaklanmaktadır. Örneğin Karamanoğlu Camii mütevellisi 40 akçe alırken, 3 akçe 

hatta 1 akçeye bu görevi yapan kişiler vardır. 

b- İmam ve Müezzin 

Şer‘i görevlere yapılan tayinlerden biri de imam atamasıdır. Cemaate namaz 

kıldıran, mahallenin cami ya da mescidinin imamı, hem bir din adamı hem de 

mahallenin lideri durumundadır. Mahallenin güvenlik ve asayişinin temininde ve 

uygunsuz davranışları olanları şikayet için mahkemeye müracaatta ve nikah işlerinin 

şeriata uygun olup olmadığını tesbit etmede mahalle imamını görmek mümkündür156. 

Atanan imamların bir kısmı görevini bırakan imamın yerine imam olarak atanmıştır157. 

Bu görevlilerden başka, Müslüman mabetlerin temizliğine bakmakla görevli 

ferraş158, Cuma günleri hutbe okuyan hatib159, namazlardan önce Kur‘an’dan bir cüz 

okumakla görevli cüzhan160 ile duacı, şeyh, nişin, bükadarlık, zaviyedar ve câbi gibi 

görevlilerin atamasının yapıldığı görülmektedir. 

İlmiye sınıfından olan müderrislerin tayinleri şeyhülislam tarafından 

yapılmaktadır. Maarifle ilgili tayinler kısmına giren müderrislerle ilgili iki atama 

                                                 
152 30/1. 
153 45/3.  
154 45/3.  
155 Bilmen, age, C. 5, s. 74.  
156 J. İvanov, “Kadı”, İA, C. 5/2, MEB Yay., Eskişehir 1997, s. 980; Özer Ergenç, “Osmanlı 
Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerine Bazı Düşünceler”, VIII. Türk Tarih 
Kongresi, C. II, TTK Yay., Ankara 1981, s. 1271.  

157 142/2; 183/1; 183/4; 184/2.  
158 Pakalın, age, C. I, s. 608; Sertoğlu, age, s, 111; 181/3.  
159 183/1; Sertoğlu, age, s. 144.  
160 174/3; Pakalın,age, C. I, s. 345.  
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yapıldığından ve aynı zamanda müderrisliğin şer‘i yönünün de olması sebebiyle 

yukarıdaki tablo içinde zikredilmiştir. Müderrislikle ilgili atamada şeyhülislamın 

tertibiyle Mevlana Mehmed’e müderrisliği için “ruus-u hümayun” verilmesi üzerine 

müderris tayin edilmiştir. Karatay Medresesine yapılan atamada ise bu göreve atanan 

kişinin yevmi 40 akçe alacağı belirtilirken diğer atamada maaşı belirtilmemiştir. 
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IV. BÖLÜM 

SOSYAL DURUM 

 

A- Aile 

Bir insanın yalnız başına yaşamını sürdürmesi, neslini devam ettirmesi ve 

çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Sosyal bir varlık olan insan, bu 

ihtiyaçlarını ancak aile içinde karşılamaktadır. Her toplumun kendine özgü bir aile 

yapısı, evlenme, namzet olma ve boşanma gibi toplumların kültürel yapısına göre 

değişen aile meseleleri vardır. 

1- Ailenin Kuruluşu ve Çözülmesi 

a- Namzedlik 

Osmanlı aile hukukunda evliliğin ön aşaması olan nişanlanma tarafların 

karşılıklı iradeleriyle evlenmek için anlaşmaya varmalarıdır161. Belgelerde geçen, aday 

olmak anlamına gelen, namzed nişanlanma ile aynı anlama gelmektedir. Namzedlikle 

ilgili bilgiler, namzedliğin sona ermesi başka bir deyişle sorunun mahkemeye 

taşınmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Nişanlanma, bir evlenme vaadi olup, taraflara evlenme mecburiyeti yüklemez, 

taraflar her an nişanı bozabilir162. Sahra nahiyesinde Müncem karyede Receb b. Arslan 

Hüseyin’in sulbiye kızı Nesli’ye namzed etmiş fakat Nesli namzedliği kabul etmeyerek 

namzedden ayrılmıştır163. Buradan da anlaşılacağı üzere kız istemediğini söyleyerek 

manzedden ayrılabilmektedir. 

Namzedlikle ilgili bir diğer konu, verilen malların iadesi ile ilgilidir. 23 

Zilhicce 1054 (22 Şubat 1645) tarihi bir belgede, aynı köyden olan Mustafa b. Hasan ve 

Turhana binti Seyyid Ahmet’in birbirlerine namzet oldukları anlatılmıştır. Damat adayı 

kızın babasına 12 çeki keten, 100 dirhem iblik (?), bir altunlu arakıyye (külah) ve bir 

altun hatm vermiş, kızın babası da damada 7 nakış makremesi ve 1 gömlek vermiştir. 

                                                 
161 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, S.Ü. Yay., II. Baskı, Konya 1988, s. 122.  
162 Halil Cin - Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, (Kısaltma Hukuk), C. II, SÜ. Yay., Konya 1989, 

s. 263; İsmail Doğan, “Osmanlı Ailesinin Sosyolojik Evreleri: Kuruluş, Klasik ve Yenileşme 
Dönemleri” Osmanlı, C. V, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 388. 

163 36/1. 
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Fakat daha sonra aralarında “hüsn-i zindegâni ve musafat olmamağla”, verdikleri 

eşyalardan her ikisi de vazgeçmiştir. Fakat damat adayı kızın babasından 10 akçe almış 

ve olay kaydedilmişti164. Evlilik öncesi adayların biribirlerine çeşitli hediyeler verdiği, 

fakat evlilik gerçekleşmeyince bunları taleb ettikleri görülmektedir. Verilen örnekte 

eşyalardan vazgeçildiği belirtilse de, alınan 100 akçe hediyeler arasındaki değerin farkı 

olsa gerek. Belgede geçen eşya listesi kültür üzerine yapılan araştırmalara kaynak 

olması açısından önemlidir. 

İncelenilen belgelerde de davayı erkek ve kız tarafı açabilmektedir. Davalarda 

kadı, nişanı bozmak isteyen tarafın isteğini tescil etmekten başka birşey yapmamıştır. 

Çünkü evlilikte her iki tarafının rızasının olması önemlidir. Bu tür davalarda kadıya, 

namzedlik döneminde tarafların birbirlerine verdikleri hediyelerin iadesiyle ilgili görev 

düşmektedir.  

b- Nikah 

Evlenme akdi, karı-koca arasında beraber yaşamaya ve yararlanmaya imkan 

doğuran ve taraflara karşılıklı hak ve görevler yükleyen rızai bir akittir165. Evlenme 

akdi, karı-koca ilişkisi, mehir, nafaka ve mirasçılık gibi evliliğin bütün sonuçlarını 

doğurur166. 

Evlenme ile ilgili akidler kadı tarafından sicile kaydedilmiştir. Fakat bu 

cümleden tüm evlenmelerin sicillere kaydedildiği anlamı çıkarılmamalıdır. Zira mahalle 

veya köyün imamı da nikahı kıyabilirdi. Ama imamın nikahı hemen kıyması söz konusu 

değildir, evlenmek isteyenler bulundukları yerin mahkemesinden nikah akdi için gerekli 

izni alıp, o din adamına hitaben bir izin kâğıdı (izinname) getirdikleri zaman bu vazife 

yerine getirilirdi167. 

c- Boşanma 

Karşılıklı sevgi ve bağlılık üzerine kurulmuş bir ailenin sevgi ve bağlılığı 

kaybolduğunda parçalanması muhtemeldir. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde işlevini 

yerine getirmeyecek bir evliliğin devam ettirilmesinde, gerek eşler gerekse toplum 

                                                 
164 42/2. 
165 Cin-Akgündüz, Hukuk, C. II, s. 61. 
166 Cin-Akgündüz, Hukuk, C. II, s. 80.  
167 Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Toplum Yapısı, Bilge Yay., İstanbul 2003, s. 193.  
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açısından fayda görülmemektedir. Fakat yüksek oranda aile çözülmelerinin, toplumun 

yapısında eksikliklere neden olacağına dikkat çekilmelidir168. 

Talak, tefrik ve muhalaa evliliğin sona ermesini sağlayan boşanma çeşitleridir. 

Talak, kocanın tek taraflı irade beyanıyla evlilik birliğine son vermesidir169. Örneğin; 

Sadırlar mahallesinde oturan Sefer b. İsmail Esma binti Mevlüd adlı kadını kendisini 

boşadığını bildirerek, mihr-i müecceli olan 4000 akçeyi kendisine verdiğini 

bildirmektedir170. Örnekten anlaşılacağı üzere erkek mahkemeye gelmeden de eşini tek 

taraflı olarak boşayabilmektedir. Fakat bu boşamanın mehir gibi bir yaptırımı olmuş ve 

erkek bunu ödemeye mecbur edilmiştir. Kadının bu boşanmayı kaydettirmesi yeniden 

evlilik yapma isteğinden de kaynaklanabilir. 

Karşılıklı rıza ile boşanma yani muhalaa, geçimsizlik ve benzeri sebeplerle eşi 

ile anlaşamayan kadına, kocasının boşama yoluna gitmemesi halinde, mehrinden ve 

iddet nafakasından vazgeçerek evlenmeyi sona erdirme imkanı vermiştir. Bu tür 

boşanmalarda çoğu halde kadın tarafından bir bedel ödenmesi söz konusudur171. 

Muhala‘a sonucu boşanmanın mahkemeye kaydı kadınlar tarafından 

yaptırılmıştır. Bu yolla boşanacak çift mahkemeye beraber gelmiş ve kadın bazı 

haklarından vazgeçtiğini beyan ederek sicile kaydettirmiştir. Boşanmaların kayıt 

ettirilmesi, hem kadının yeni bir evlilik yapabilmesinin önünü açma, hem de kocayı 

ileride mehir davalarından koruma amacı ile yapılmıştır. Müslümanların yanı sıra gayr-i 

Müslimlerde de benzer davalar görülmektedir. 

 “Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sille nâm kerye sâkinlerinden Karagöz 

veled-i Ahan nâm zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde taht-ı tasarrufunda olan 

zevcesi Mârene binti Mengöz nâm nasrâniye muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûre benim zevcem olub lâkin beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla 

hâlâ mezbûreyi vâhide-i bâyene ile tadlîk idüb mu‘ârakat eyledim ba‘de’l-yevm nesfini 

dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu” (8 Cemaziye’l-evvel 1096)172. 

                                                 
168 Erten, age, s. 106.  
169 Cin-Akgündüz, Hukuk, C. II, s. 89. 
170 80/3.  
171 Bilmen, age, C. II, s. 268; Cin-Akgündüz, Hukuk, C. II, s. 96.  
172 136/3. 
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Bazı belgelerde mihr-i müeccel miktarı nakit olarak değil de eşya ve mülk 

olarak verilmiştir173.  

2- Ailenin Dağılmasından Sonraki Koruyucu Müesseseler 

a- Mehr 

Mehir, evlenirken erkeğin kadına verdiği yahut taahhüt ettiği para veya maldır. 

Mehir, talak yetkisini kötüye kullanan kocaya karşı kadına verilmiş bir silah; talak veya 

kocasının ölümü gibi sebeplerle evlenmenin sona ermesi halinde kadının iktisadi 

geleceğini temin etmek gayesini güden para ve mal ve de evlenmenin akdedildiğini 

gösteren, ona aleniyet sağlayan bir şekil şartıdır174. 

Boşanmış kadının ekonomik varlığına müdahale edemeyen koca, ayrıca evlilik 

akdi sırasında vaat ettiği mehr-i müecceli de boşandığı karısına ödemek zorundadır. 

Mehr-i müeccel, gerek aile çözülmeden evvel, gerekse çözüldükten sonra aileyi ve onun 

üyelerini koruyucu bir işlev görmektedir175. Keyfi olarak eşini boşayan koca mehri 

ödeyeceğinden, bu uygulama ailenin dağılmasını engelleyici bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tam zıddı düşünülürse, kocasından boşanmak isteyen kadın mehrinden 

vazgeçerek boşanma hakkını kazanabilmektedir. 

Mehrin tasarruf hakkı sadece kadına aittir. Kadın dilerse mehrinin bir 

kısmını176, dilerse tamamını177 kocasına hibe edebilir. Mehrin miktarı ancak boşanma 

veya kocanın ölümüyle ortaya çıkmaktadır. Zira nikah akdi sicilde fazla yer 

almamaktadır. İncelenilen döneme ait mehr miktarlarına bakıldığı zaman en üst 

seviyedeki mehrin 80.000 akçe, en düşük seviyedeki mehrin de 1200 akçe olduğu 

görülmektedir.Belgelerin hepsinde  boşanmalarda mehr miktarı verilmemiştir sadece 

mehr olarak bahsedilmiştir178.  

b- Nafaka 

Nafaka, hak sahiplerine yiyeceklerini, giyecek, mesken ve hizmetçi 

masraflarını temin etme anlamına gelir179. Nafakayı karşılama kocaya aittir. Koca 

                                                 
173 213/2. 
174 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.II. s.83; Cin, Evlenme, s.231-232. 
175 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yay., İstanbul 2004, s.57; Erten, age, s.127. 
176 91/1. 
177 89/1. 
178 136/3. 
179 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.II, s.86; Bilmen, age, C.II, 448. 
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bunu karşılamadığı taktirde kadın mahkemeye başvurabilir. Bu durum kocanın kasden 

evini ihmal etmesi, nafaka bırakmadan yolculuğa çıkması ve gâipliği durumlarından 

birinin ortaya çıkması sonucu olabilirdi. Bununla birlikte takdir edilmiş nafakayı koca 

temin etmediğinde hakim bilinen malları nafakayı temin etmek için satmaya izin 

verebilirdi180. 

Herhangi bir nedenle başka bir yere giden kocanın, eşine temel ihtiyaçlarını 

karşılamak için nafaka tayin etmesi gerekmektedir. Örneğin; Marzıye binti Mehmed eşi 

gazaya giderken nafakasını karşılamaya kardeşi Emine binti el-Hâc Ahmed kefil olmuş 

ve gazada ölen eşinin vekili olarak kardeşi nafakasını temin etmekle 

görevlendirilmiştir181. Kocanın vekili nafakayı ödemeyi taahhüt etmiştir, fakat bu durum 

vekilin kocanın babası olması dolayısıyla olmuştur. 

Hakim gaib bir eş üzerine nafaka takdir etmeden önce, nafaka talebinde 

bulunan kadına yemin verdirerek182 veya şahidler göstererek, durumu aydınlatır ve 

nafakayı takdir ederdi183. 

c- Vasi  

Hayatta iken kişinin kendi ataması ya da kadı tarafından yapılan atama184 ile 

ortaya çıkan, ölüm sonrası yapılması istenilen işleri yapan, kişiye vasi denir. Çocukların 

bakımı ile ilgili olan vasilik boşanma sonucu ya da anne ve babadan birinin ölmesi185  

veya vesayet edilen kişinin İslam didini seçmesi186 nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu 

gibi hallerde vasiliği sağ olan üstlenmiştir. Fakat anne ve babadan biri vasi olarak 

atanamıyorsa, kadı en yakın akrabadan başlayarak atamayı yapmaktadır. Bu bir kural 

olmadığı için hariçten kimseler de vasi olarak atanmıştır. 

Vasi atamalarında önce vefat eden kişi, ardından geride bıraktığı çocuklar ve 

atamanın sebebi anlatıldıktan sonra, son olarak vasi atanacak kişi zikredilmiştir. Vasi 

atamalarında göreve başlama ve hangi görevleri yapacağı belli iken, görev karşılığı 

vasilerin ücret alıp almadıkları belli değildir. 

                                                 
180 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.II, s.87.  
181 103/2. 
182 Bilmen, age, C.II, s.467. 
183 103/2. 
184 109/3. 
185 63/3; 107/1. 
186 64/3. 
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Vasi atamalarında sadece erkekler değil, kadınlar da bu göreve atanmaktadır187. 

Özellikle kadınların bu görevle ilgili atamalarda ilk tercih olduğu görülmektedir. Vasi 

ile birlikte, vasinin yapacağı işlemleri kontrol eden nazır da atanabilmektedir188. 

Vasiler, sorumlu oldukları çocukların mallarını onlar adına işletmekle 

görevlidirler189. Tayin edilen vasiyi denetlemek ve ona yardımcı olmak amacıyla çoğu 

kez bir de nazır tayini yapılmıştır190. 

3- Ailedeki Ekonomik Faaliyetler 

a- Miras  

1683-1685 yıllarına ait dönemde Konya’da kişiler arasında meydana gelen 

veraset intikal ve miras davaları ile alakalı davalarda, varislerin hisselerini alamamaları 

ya da eksik almalarından veya kimsesi yok diye beytül-male alınan mallardan veyahut 

çeşitli anlaşmazlıklardan bahsedilmiştir. 

Miras davalarıyla ilgili belgelerde ilk önce ölen kişi ve varisleri tanıtılmıştır. 

Ölen kişiden bahsedilirken “bundan akdem” kalıbı kullanılmıştır.Belgenin sonraki 

bölümünde ise davanın sebebi anlatılmıştır. Davanın sebebi, mirasçıların anlaşmazlığa 

düşmeleri olabileceği gibi, vasi ataması veya paylaşılan hisselerin onaylatılması gibi 

durumlar olabilmektedir. 

Belgelerde geçen şekli ile “ölünün bıraktığı şey” 191 anlamına gelen muhallefât 

üzerinde, mirasçılar borçları ödenmeden hak iddia edemezler. Cenaze borçları, 

müteveffatın yerine getirmediği maddi ve manevi vecibeler çıkıldıktan sonra 

muhallefâtın geriye kalan kısmı mirasçılara aittir 192. 

Mirasla ilgili anlaşmazlıklar; şahitlerin doğrulaması ile ya da yemin 

verdirilerek çözülmüştür193. Miras davalarının bir kısmı kendi aralarında anlaşılarak194 

bir kısmı mirastan alacağını diğer mirasçılara hibe ederek195, bir kısmı ücret karşılığı 

                                                 
187 107/1. 
188 94/3; 199/4; 208/2; 219/2; 250/2. 
189 199/4; 250/3. 
190 75/3 
191 Pakalın, age, C.II, s.564. 
192 Joseph Schacht, “Miras”, İA, C. VIII, MEB Yay., Eskişehir 1997, s.353. 
193 240/2. 
194 102/1; 132/2; 162/1; 178/1. 
195 124/2; 155/1. 
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veya takas yoluyla196, bir kısmı da anlaşmazlığa düşerek mahkemede çözülerek197 sicile 

kaydedilmiştir.  Görüldüğü üzere anlaşmazlıklar ancak mahkemede çözülmektedir.  

Mirasla ilgili bir diğer husus, paylaşılan mallar için satan kişi bedelini alarak 

hakkını devretmiştir198. Zimmi olan kişiler de miras davalarında sonradan sorun 

olmaması için mahkemede aynı tür olayları kaydettirmişlerdir199. Bazı durumlarda ise 

anlaşmazlığa düşülmüş ve araya birkaç kişinin girmesiyle “akd-i sulh” yapıldığı 

belirtilerek belli bir meblağ tayin edilmiştir200. Para olarak ödenen karşılık, “tüfek, kılıç 

vs” 201 gibi eşyalarla da ödenmiştir. 

Miras davalarında az da olsa kişinin sağ iken mallarını paylaştırdığı 

görülmektedir202. Burada kişi ölümünden sonramirasçıların her hangi bir anlaşmazlığa 

düşmesini enlemek için böyle bir uygulama ortaya koymuş olamalıdır. Bazen de borçlu 

ve alacaklı olan kişiler ölmüş, ölen kişinin alacağını varisleri, borçlu olan kişinin 

varislerinden tahsil etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere ölen kişi miras olarak 

mallarını bırakabildiği gibi, bazende borcunu bırakabilmektedir. Böyle durumlarda 

borçlu iken ölen kişinin varisleri, bu borcu ödemektedir203. 

Miras davalarında cariye ve kölelerin miras bırakıldığına ait bilgiler vardır204. 

Tabi azat edilen kişiler miras bırakılamaz. 

İncelenilen dönemde meydana gelen miras davalarından ailenin kaç çocuğa 

sahip olduğu öğrenilebilir. Zira çocuğu olmayan kişinin mirası kardeşlerine, o da yoksa 

amca çocuklarına, eğer varissiz ise devlet hazinesine kalmaktaydı. Belgeler incelendiği 

zaman, Osmanlılar denince akla gelen bol çocuklu aile düşüncesinin doğru olmadığı 

anlaşılır. 

                                                 
196 196/2. 
197 186/1; 194/1. 
198  213/1. 
199 186/1. 
200 152/1. 
201 196/2; 213/1. 
202 43/1. 
203 46/2. 
204 90/2. 
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b- Hibe 

Sözlükte “bağışlama, bağış”205 anlamına gelen hibe, bir malı karşılıksız  olarak 

bir şahsa mülk olarak vermektir206. Hibe akdinde önemli olan noktalar, hibeyi yapan 

kimsenin izni ve hibe yapılan kişinin hibe edilen malı almasıdır. 

“Mahmiye-i Konya’da Abdülvâhid mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin 

Abdullah İsmâ‘îl meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb 

İbrahim Beşe mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

bir tarafdan Mustafa Beg mülkü ve bir tarafdan Hâcer zımmî mülkü ve bir tarafdan 

Nâriklî nâm nasrâniye mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir 

örtme ve bir izbe ve bir ahur ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olub menzilimi ve hâlâ içinde mevcûd olan bi’l-cümle eşyâmı mezbûr 

İbrahim’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî meclis-i 

hibede kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr ve eşyâ-i mezkûre emlâk-ı 

mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde...(4 Rebi‘ü’l-

âhir 1096) 207. Mahkemede hibe yapan ve hibe yapılan hazır bulunmuştur. Hibe konusu 

olan mal özellikleriyle anlatıldıktan sonra, bağışlama yapılan kişinin bunları aldığı 

belirtilerek hibe sonuçlanmıştır. 

İncelenilen defterde birçok konuda hibe yapılmıştır. Bunlar arasında oda208, 

tarla209, guruş210, hayvan211, ev212 ve mihr213 gibi hibeler vardır. Hibeler arasında dikkat 

çeken en önemli hibe mehr ile ilgili olanlardır. Örneğin; 4.000 akçe mehri olan kadın 

mahkemede bu meblağı kocasına hibe etmiştir214. Bu hibe evli iken yapılmıştır. Başka 

bir örnekte ise kadın kocası ölmeden 4000 akçe mehrinin yarısını bağışlamıştır. Hibe ile 

ilgili belgelerde, “mülkümden ifraz idip”, “ba‘det-tahliye-şeriye” ve “hibe-i şeriye ile” 

gibi kalıplar kullanılmıştır. Birincisi, bağışlayan kişinin bağışladığı malı mülkünden 

çıkardığını, ikincisi bu malı boşalttığını, üçüncüsü ise hibe ettiğini ifade etmektedir. 

                                                 
205 Devellioğlu, age, s.366; M.Naci, age, s. 936. 
206 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.II, s.122. 
207 131/4. 
208 157/2; 174/1. 
209 209/2. 
210 139/3. 
211 89/1. 
212 25/1; 27/2; 238/3. 
213 125/3. 
214 1258/1. 
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Hanefilere göre hibe, mahrem olan yakın akrabaya veya karı-koca arasında 

veya karşılıklı yapılmışsa; hibe edilen şey, hibe edilen şahsın mülkiyetinden çıkmışsa, 

hibe edilen şeyde telef ve ilave gibi bir değişiklik meydana gelmişse hibeden 

dönülemez215. 

c- Vekalet 

Sözlükte korumak demek olan vekalet, terim olarak belli ve meşru olan bir 

tasarrufa bir şahsın kendi yerine başkasını yetkili kılmasına denir. Aynı manayı tevkil 

kelimesi de ifade eder216. Vekaletle ilgili belgelerde, vekilin görevinin ne olduğu 

belirtilmiştir. Örneğin; zevcinden kalan muhallefattan mehrini ve kendisine düşen 

hisseyi almak isteyen Şehriban binti Mahmud adlı kadın, bu işleri için Mahmud b. Habil 

adlı kişiyi vekil tayin etmiştir217. Tabi ki vekaletin gerçekleşmesi için iki şahit 

gerekmektedir, bütün belgelerde şahitlerin ismi yazılmıştır. 

Vekaletle ilgili davalarda, önce vekil tayin eden kişi tanıtılarak sonra vekaletin 

konusu, vekil tayin edilen kişi şahitlerin ismi sırasıyla anlatılmıştır. Bu tür davalarla 

alakalı mirasın devri218, mülk satışı219 gibi örnekler vardır. Sicilde sadece bir davaya 

vekalet etme ile ilgili birçok örnek vardır. Bu belgelerde genellikle bir anlaşmazlık 

çözülmeye çalışılmıştır220. 

Vekil tayin etme konusunda, kadınların erkeklerden daha çok vekil tayin 

etmeleri dikkati çekmektedir. Bu durum kadınların toplum içinde konuşmaktan 

sıkılmaları gibi sebeplerle açıklanabilir. Zira vekil olan kadınların sadece kendi 

çocuklarının vekâletini almaları ya da büyüyen oğluna diğer çocuğunun vekaletini 

verme gibi olaylar başka türlü izah edilemez. 

 

                                                 
215 Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akidler (Doktora Tezi), İttifak Holding A.Ş. Yay. Konya 1999, 

s.259-260. 
216 Cin-Akgündüz, Hukuk, C. II, s.236. 
217 22/2. 
218 47/2. 
219 161/1. 
220 58/2; 62/1; 66/2; 74/3; 75/2; 76/3. 
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B- Kişilerle İlgili Durumlar 

1- Köle ve Cariye (Azad, Alım-Satım) 

1683-1685 yıllarına ait, Konya’da köle ve cariyelerle ilgili 13 aded belge ile 

karşılaşılmış ve bu belgelerde mirasdan red, hürriyet ya da satılma gibi konular 

işlenmiştir. İslam, köleliğin sebebini bire indirmiş, sadece savaşta esir edilenlere bu 

statü verilmiştir. Ayrıca kölelere kötü muamele yasaktır ve hür insanlar gibi muamele 

edilmesi emredilmiştir. Kölelik, İslam hukukunda ehliyeti sınırlayan hallerden biridir, 

kölenin evlenme, boşanma ve benzeri şahsi hakları bakidir221. 

Köle ve cariyelerin kimlikleri fiziksel özelliklerine göre belirlenmektedir222. 

İncelenilen belgelerde itak adı verilen azat etme, yani kölenin serbest bırakıldığını 

gösteren itakname223 adlı belgeler vardır. 

Köle ve cariyelerin serbest bırakılması iki türlü olmuştur. Birincisi sadece 

Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan serbest bırakmadır. “Kerem Dede mahallesinde 

sakin Murtaza ibn-i el-Hac Mahmud isimli kişi, orta boylu, gök gözlü, sarışın açık kaşlı 

Yusuf isimli kölesini Allah rızası için azat eylediğini söylemiş”224. Benzer bir örnekte 

“Alaca Mescid mahallesi sakinlerinden Hasan b. Abdullah mahkemede Hüseyin isimli 

kölesini Allah rızası için azat ettiğini belirtmiştir”225. Başka bir örnekte, Şeyh Şemsettin 

mahallesi sakinlerinden el-Hâc Ahmet Efendi, orta boylu, ela gözlü, açık kaşlı, sarışın 

Belkıs isimli cariyesini Allah rızası için azat ettiğini söylemiştir”226. Bu tür belgenin 

sonunda diğer hür insanlar gibi hür olacakları belirtilmiştir. 

Köle ve cariyelerin serbest bırakılmalarında ikinci yol ise, belli bir şarta bağlı 

olarak serbest bırakmadır. “Hoca Habib mahallesi sakinlerinden iken vefat iden el-Hâc 

Abdi b. İbrahim, Yusuf b. Abdullah isimli kölesini, vefatından sonra serbest 

bırakacağını vaat etmiş. Vefatından sonra mahkemede el-Hâc Abdi b. İbrahim’in 

sözlerini şahidlerle ispat etmiş ve azadı gerçekleşmiştir227. Belgede görüleceği üzere 

cariye miras olarak kalmaktadır. Köle ve cariyeler bu serbest bırakmadan sonra özgür 

                                                 
221 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.II., s.22-23. 
222 117/1; 107/1. 
223 84/2; 90/2; 158/1. 
224 117/1. 
225 90/2. 
226 56/1. 
227 84/2. 
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ve normal reayadan farksız olmaktaydı ama isimleri hep Abdullahoğlu ya da Abdullah 

kızı olarak geçmektedir. 

Kölelerle ilgili anlaşmazlıklarda vardır. Hoca Habib mahallesi sakinlerinden 

iken vefat iden Yusuf Bey ibn-i Abdullah’ın veraseti eşi Münteha binti Davud’a intikal 

etmiştir. Yusuf Bey’in cariyesi Belkıs b. Abdullah Yusuf Bey mahkemeden dört yıl 

önce beni malından çıkarmıştı. Münteha hala kölesi olmamı murad ider, diyerek olayı 

şahitlendirince Münteha’nın bu talebi kabul edilmemiştir228.  

 

C- Sosyal Bünye İle İlgili Davalar 

1- Ahlaki Davalar 

a- Fiil’i Şen-i 

Fiil’i şen-i kadınlarla ilgili kullanıldığı zaman tecavüz edilmeye işaret eder.. 

zina ise, tam ehliyetli bir erkekle cinsi münasebete elverişli bir kadının, evlilik, evlilik 

şüphesi veya mülkiyet bağı bulunmadan, kendi rızalarıyla cinsi münasebette 

bulunmalarıdır229. Zinada yasak ilişki ve bu yasak ilişkiyi isteyerek yapma var iken, 

fiil’i şen-ide yasak ilişki istemeden, başkasının zorlamasıyla yapılmaktadır. 

Kanunnamelerde bu fiilin cezası şöyle tanımlanmıştır: “Bir kişi zina kasdına bir kişinin 

evine girse evlü olursa evlü cürmin vire ve eger ergen olursa ergen cürmin vire kız 

oglan çeken ve hıyanet ile bir kimesnenin evine girenin ve kız ve avret çekmeğe bile 

varan kimesneye siyaset için zekeri kesile…”
230. 

1 Mayıs 1685 tarihinde Aksinle mahallesinden Süleyman Halife ibn-i (  ), 

Abdurrahman b. Ahmed’in kendisini darb ettiğini ve oğlu Mehmed’e fi‘l-i şeni‘ 

kasdeylediğini söyleyince, durum Abdurrahman’a sorulur; Abdurrahman durumu inkar 

eder fakat şahidlerin yemin vererek durumu doğrulamasıyla Abdurrahman şuçlu 

bulunur ve olay kaydedilerek dava sona erer”231. Suçlu olan kişiye ne ceza verildiği 

belirtilmemiştir, herhalde yukarıdaki kanunname hükümleri tatbik edilmiştir. 

                                                 
228 158/1. 
229 Cin-Akgündüz, Hukuk, C. I, s. 265. 
230 Feriha Karadeniz, “XVI. XVII. Yüzyıllarda Farklı Sınıflardaki Osmanlı Kadınına Genel Bir Bakış”, 

Osmanlı, C.V, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 456 dipnot 32; Abacı, a.g.e., s. 194. 
231 173/1. 
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9 Mayıs 1685’te Topraklık mahallesi sakinlerinden Himmet b. Mustafa, Ahmet 

b. Muatafa sağır oğluma fi‘-i şeni‘ eyledi, diyerek davacı olmuştur. Davacı bu durumu 

yemin vererek inkar etmiştir. Şahitlerin yemin vererek Ahmet’in kendi halinde biri 

olduğunu ve iyi bildiklerini söylemeleriyle dava kadı tarafından reddedilmiştir232. 

2- Şahıslara Karşı İşlenen Suçlar 

a- Hakaret ve Yaralama 

Hakaret başlığı altında “küfür yani kanuna aykırı sözler” ele alınmıştır. Bu tip 

davalarda ne gibi bir cezanın verildiği belli değildir. Örneğin; 8 Nisan 1685 tarihli 

belgede, Beghekim mahallesinde Halil b. Mustafa, Mehmet b. Mahmut’tan alacağı olan 

beş akçeyi istediğinde, Mehmet’in kendisine küfrettiğini söyler, şahitler de olayı 

doğrular ve yazılır233. Benzer bir örnekte ise, Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesinde 

oturan Seyyid Hasan Çelebi ibn-i Seyyid Mustafa Çelebi, Kara Hasan’ın anasına, din ve 

imanına küfrettiğini söyler, şahitler olayı doğrular ve kaydedilir234. 

Benzer olaylar yalnız erkekler arasında değil kadınlar arasında da 

görülmektedir. Türbe-i Celaliye mahallesinde oturan Raziye bint-i el-Hac Mustafa 

zevcesinin validesi İsmihan’ın kendisine hakaret etiiğini ve oğlunun da küfrettiğini 

söyler. İsmihan ve İbrahim olayı inkar ederlerse de şahidler olayı doğrular ve sicile 

kaydedilir 235. 

Yaralama; el, ayak, kulak ve burun kesilmesi gibi azaların vücuttan 

ayrılmasıdır. Bu tür fiillerin cezaları ise; kısas, diyet veya ta‘rizdir236. Örneklere 

bakıldığında yaralamaların sadece sicile kaydettirildiği, bu fiillere verilen cezaların ne 

olduğu belgelerde belli olmadığı görülmektedir. Nitekim, Sudirhemi nahiyesine tabi 

Hatıb nam karyede Mevlüd ibn-i el-Hac Mehmde, Süleyman b. Mehmed Beşe’nin 

karındaşı Himmet b. Mustafa’yı kulağından ve başından değnekle darp ettiğini söyler. 

Şahidler de doğrular ve olay sicile kaydedilir237. Davanın devamında ise, Himmet, 

                                                 
232 173/2. 
233 133/2. 
234 147/3. 
235 166/2. 
236 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.I, s. 275. 
237 84/3. 
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Süleyman’dan başka kimse ile her hangi bir davası olmadığını, karye sakinlerinin 

yaralamayla ilgili olmadığı belirtilmiştir238. 

Başka bir davada, Kalendehane mahallesinde oturan Razı bint-i Yusuf, 

Mü’mine bint-i Mehmed’in kendisine hakaret etiğini söyler. Mü’mine olayı inkar eder, 

şahid olmayınca Mümine yemin ederek söylediklerini doğrula ve sicile kaydedilir239. 

Örnekte verilen davadaki davalı olan kişi yemin ederek bu ithamlardan kurtulmuştur. 

b- Cinayet 

Cinayet davalarının yetkilisi öldürülen kişinin varisleridir240. Örneğin; Halil 

Bey, Göçükebir kazasına tabi Fasıllu karyede Mustafa bin Receb ve İbrahim bin Aşır ve 

Mehmed bin İlyas ve Abdî bin Osmân ve Ya‛kub bin Habîb ve Osmân bin Sefer ve 

Abid bin Bâlî Hoca nam kimesneleri Şabaoğlu Hüseyin Ağa’nın kölesini katlettikleri 

iddiasıyla dava açmış, görülen dava sonunda Yusuf’un katledilerek değil, hastalıktan 

öldüğü ortaya çımıştır241. Böylece dava reddedilmiştir. 

13 Mayıs 1685 tarihli belgede Veli b. Halil’in Sahra nahiyesine tabi Gödeler 

nam karyeden şehre gelirken yolda vefat eylediği belirtilerek, üzerine varılarak keşif 

yapılması istenmiştir242. Buradaki amaç sonradan varisleri tarafından cinayetle 

suçlanmamak olsa gerekir. 

Diğer bir davada, Musli Efendi ibn-i Mehmet, Ali ve Musa’nın iki neferle bir 

zımminin evini bastığını, zımmilerin feryadını duyan babasının vee geldiğini, Ali ve 

Musa’nın babasının üzerine hücum ederek sol kalçasını darbettiklerini, bu olayın keşif 

ve muayene olunduğunu, Ali ve Musa’nın daha sonra kendisi üzerine katletmek 

amacıyla saldırklarını, kendisinin kaçarak kurtulduğunu söylemiş, şahidler olayı 

doğrulamıştır. Müslimîn üzerine selle seyf idüb kimesnenin katli vâcib olur mu e’l-

cevâb olur deyû buyurulmağın ber mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mezbûrân Mûsa ve Ali’nin 

katline hükm birle…243. Belgeden de anlaşılacağı üzere, cinayet işlemese de bu amaçla 

huzuru bozan ve mahalle sakinlerini tedirgin eden kimselere de ölüm cezası verilmiştir. 

                                                 
238 84/3. 
239 205/2. 
240 85/1; 192/2. 
241 156/2. 
242 177/3. 
243 97/1. 
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3- Eşkıyalık Hareketleri 

Eşkıyalık hareketleri, XV. yüzyıldan itibaren Akdeniz dünyasında değişen 

sosyal ve ekonomik koşullara paralel olarak giderek artan  bir tırmanma eğilimi 

gösterdi. Akdeniz dünyasının doğusunda  büyük bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu 

XVI. yy’ın son çeyreği ile XVII. yy’ın  ortalarına kadar büyük bir sosyal problem haline 

gelen eşkıyalık hareketlerine , doğusun da ve batısın da devam eden oldukça külfetli ve 

yıpratıcı savaşlara rağmen çözüm üretmek zorunda kalmıştır244. 

Anadolu’nun kırsal kesimleri, yarım yüzyılı aşan uzun yıllar boyunca çıkar 

birliği yapan, aynı uğraşlarda buluşan, sonra tekrar yolları ayrılan, bu çıkar ve uğraşları 

yeniden tanımlayan grupların yarattığı kargaşalıkları göğüslemek zorunda kaldı. Celali 

denen ve köylere, küçük topluluklara saldıran bu eşkıyaların tahribatı ağır oldu. Seyyar 

tüccarlara yaptıkları saldırılar, kervan güzergâhlarına düzenli baskınlara dönüştü; şehir 

kuşatmaları şehir halkından düzenli haraç almayı da kapsayacak şekilde yoğunlaştı. 

Bazı eşkıyalık faaliyetleri yerel düzeyde kalırken bazıları çabucak yayıldı. Bazıları ise 

birkaç eyalette Osmanlı ordularıyla sıcak çatışmaya girdi245. 

XVI.yy.’ın başlarından itibaren nüfus artış hızının %60’lara ulaşması, yabancı 

gümüş akışı ve Avrupalı tüccarların mütecaviz ticareti , para dolaşımının artmasına, 

temel maddelerde fiyat artışına ve devalüasyona yol açtı. Ateşli silahların 

yaygınlaşması, savaş teknolojisinde ki değişim Osmanlı İmparatorluğunda bir kriz 

ortamı yarattı246. Değişen dünya koşullarına ve kriz ortamına bir reaksiyon olarak 

merkezi yönetim, toprak ve askeri sisteminde değişikliklere gitmek zorunda kaldı. 

Bütün bu değişimlerin ve kriz ortamının bir yan ürünü olarak eski konumlarını yitiren 

ve yaşamlarını idame ettirebilmek adına birleşen işsiz güçsüz yığınları ortaya çıktı. 

Değişen koşullar bu yığınların sisteme yeniden entegre olabilmesi için değişik kanallar 

oluştursa da seçenekler fazla değildi. Kendilerine pekte parlak gelecek sunmayan 

medreselere gidebilirler yada eşkıya ve paralı asker olabilirlerdi. Bu genel çerçeve 

içerisinde Celalilerin oluşum süreci ve büyük Celalilerin faaliyetleri ele alındığında 

Osmanlı’daki eşkıyalık faaliyetlerinin genel niteliği ortaya çıkacaktır. 

                                                 
244 Mücteba İlgürel, “Osmanlılar’da Eşkıyalık Hareketleri”, C.VII, DİA, İstanbul 1993, s.466-468. 
245 Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet, (Çev. Zeynep Altok), İstanbul 1999, s.161. 
246 Ö. Lütfü Barkan, “XVI. Asrın İkinci yarısında Türkiye’ de Fiyat hareketleri”, Belleten, S. XXXIV, 
s.557-607. 
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Tımar sistemi nakit ihtiyacın olmadığı orta çağlar boyunca sorunsuz bir şekilde 

işlemeye devam etti. 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise tımar sahipleri ekonomik 

krizden en çok zarar gören grup oldu. Çünkü hem devlete bağımlıydılar hem de 

kendilerini yeniden üretmek için geleneksel savaşların sürmesine muhtaçtılar. Savaşma 

usullerinde değişimler, akçenin değer kaybetmesi ve toprakların iltizamla işletilmeye 

başlanması onları derinden etkiledi247. 1584’den sonra meydana gelen yüzde yüz oranda 

enflasyon karşısında tımarların değerinin aynı kalması, bardağı taşıran son damla oldu. 

Masraflarını karşılamakta büyük sıkıntılara düşen sipahiler, reayadan fazla vergi talep 

ederken, seferlere de katılmaz oldular. Osmanlı’lar başlangıçta sipahi ordusuna ateşli 

silahlarla donatılmış birkaç birlik eklemişlerse de yapılan savaşlarda başarılı 

olunamaması üzerine orduları ve savaş usullerini yenilemek gerekmiştir. Yeni orduların 

kurulması, daha fazla para gerektirmekte, hazineye daha fazla yük getirmekte idi. Bu 

yükü karşılamak üzere devlet yeni yollar denemiş imparatorluğun yayılmasının durması 

nedeniyle hazineye gelir aktarması bakımından, tek düzenli gelir kaynağı olan köylülere 

yönelmiştir. Bir taraftan nakit vergileri daha sık ve düzenli hale getirirken, diğer yandan 

da toprak sistemi ile oynamaya başlamış, sahipsiz sipahi topraklarının askeri sınıftan 

olmayan servet sahibi kişilere satmaya başlamıştır. Toprakların bu şekilde satılması ve 

el değiştirmesi, para karşılığı birlikler besleyen ve topraklarını parça parça köylüye kira 

olarak veren taşra güçlerini yaratmıştır. Devletin artık daimi ordulardan milis güçlerine 

ve paralı askerlere yöneldiği bir sürece girilmişti248. 

Eşkıyalık hareketlerinin önlenmesi ve eşkıyaların yakalanıp cezalarının 

verilmesi ile ilgili buyuruldular gönderilmiştir. Gönderilen buyuruldularla, seferden 

firar eden askerlerin Ulukışla ile İznik arasında tüccarlara ve halka saldırmalarından 

dolayı, yakalanıp ibret-i âlem için cezalarının verilmesi istenmiştir249. Bir diğer belgede, 

Niğde, Aksaray ve sâir kazalarda ortaya çıkan levendât tâifesine mensup askerlerin 

oluşturduğu eşkıyaların yakalanması istenmektedir250. Adana yolu üzerinde bulunan 

eşkıyaların ber taraf edilerek yol güvenliğinin sağlanması istenmiştir251. 

                                                 
247 Barkey, age, s. 62-64. 
248 Mehmet Öz, “II. Viyana Seferine Kadar XVII. Yüzyıl”, Türkler, Cilt IX, Yeni Türkiye Yay., s. 712-
713. 
249 264/3; 265/3. 
250 268/2. 
251 285/2. 
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Belgelerden de anlaşılacağı üzere, II. Viyana muhasarasının başarısız olması ve 

savaşların uzun sürmesi, buna bağlı olarak oluşan kargaşa ve merkezi otoritenin iç 

karışıklıklarla uğraşamayacak kadar meşgul olması gibi olumsuzlukların oluşturduğu 

kaos ortamında eşkıyalık hareketleri meydana gelmiş ve olayların önlenmesi amacıyla 

çeşitli emirler gönderilmiştir. 

4- Müslim Gayr-i Müslim İlişkileri 

Osmanlı şehirlerinde genellikle Müslüman olmayanlar, ayrı mahallelerde bir 

arada oturuyorlardı252. Ancak bu durum hep böyle olmamıştır. Müslümanlarla gayr-i 

Müslimlerin aynı mahallede oturdukları, birbirlerinden alış-veriş ve diğer komşuluk 

ilişkilerinde bulundukları belgelerden anlaşılmaktadır. 

Aynı mahallelerde oturup komşu olan Müslimlerle gayr-i Müslimler 

bulunmaktadır253. Aynı mahallede evleri sınır olan kişilerin ayrı bir hayat yaşayacağını 

düşünmek imkansızdır. Ali ve Musa adlı kişiler bir zımminin evini başmışlar, feryatları 

duyan komşuları Mehmet ve Musli Efendiler diğer cemaat-i müslimin ile eve gelerek 

baskını yapan Ali ve Musa’ya karşı koymuşlardır. Bu karşı koyma sonunda Mehmet 

Efendi baskıncılar tarafından darp edilmiştir254. Belgeden de anlaşılacağı üzere, cemaat 

feryadı duyunca hemen yardıma koşmuş ve din farkı gözetmeksizin zımmilere yardımda 

bulunmuşlardır. müslümanlarla gayr-i müslimler bir arada rutin komşuluk ilişkileri 

içinde yaşamışlardır. 

Gayr-i Müslimlerden bir kısmının kendi rızasıyla İslam dini kabul ettiği 

görülmektedir. On yaşındaki Sara mahkemede şahadet getirerek İslam dinini kabul 

etmiştir255. Diğer bir belgede ise, Ayşe adindaki gayr-i Müslim İslam dinini kabul 

etmesiyle vasisi Kirkor zımmi vasilikten alınarak yerine Fatıma vasi olarak 

verilmiştir256.  

Müslilerle gayr-i Müslimler arasında bağ satışları da olmuştur. Müslümalar 

gayr-i Müslimlere satışa bulunduğu gibi, onlardan bağ aldıkları da görülür257. 

                                                 
252 Ergenç, age, s.104. 
253 70/2; 88/1. 
254 97/1. 
255 110/1. 
256 111/2. 
257 207/1; 237/2. 
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Buradan da anlaşılacağı üzere Müslümanlarla gayr-i Müslimler aynı mahallede 

oturmuşlar, beraber iyi ilişkiler içinde yaşamışlardır. Evlerinin, bağ ve bahçelerinin 

birbirlerine sınır olması da bizlere bu konuda bilgi vermektedir. 
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V. BÖLÜM 

EKONOMİK DURUM 

 

A) Mülk Satışları 

1683-1685 yıllarında Konya’da yapılan gayr-i menkül satışları sicilde yer 

almaktadır. 33 numaralı defterde en çok bulunan belge çeşidi, mülk satışları ile ilgili 

olanlardır. Mülk satışları arasında ev, bağ, bahçe ve dükkan satışları yer almaktadır. Bu 

tür satışlar İslam hukukunda, ‘kişi kendi mülkünde başkasına zarar vermemek şartıyla 

dilediği tasarrufta bulunabilir, dilerse satar veya başkasına devreder258’ şeklinde 

tanımlanmıştır. 

1. Ev Satışları 

1683-1685 yıllarına ait 73 adet ev ile ilgili belge mevcuttur.İnsanların 

barınmak ve korunmak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kendi bütçelerine göre 

yaptıkları, kendi mülkiyet ve mahremiyetlerinin olduğu mimari yapuya ev denilebilir. 

Evlerin şekli kişinin bütçesine göre değişebildiği gibi, bölgenin iklim ve coğrafi 

yapısına göre de değişebilir. 

İncelenilen sicilde ev tabiri az kullanılmış, genellikle menzil tabiri 

kullanılmıştır. Ev satışları genelde aynı kalıpla anlatılmıştır. “Mahmiye-i Konya’da 

Şeyh Sadreddin mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin Sinan meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb İbrahim Çelebi ibn-i Mustafa tarafından tasdîke vekîl-

işer‘îsi olan İsmâ‘îl bin Abdullah mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-

i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan fark çeşme dimekle ma‘rûf bağçe ve bir tarafdan Mustafa 

mülkü ve bir tarafdan Emir mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve 

bir tabhâne ve bir kilar ve bir ahur ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezkûr İbrahim Çelebi’ye on yedi esedî 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-iğ merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yadi guruşu mezkûr İbrahim Çelebi yedinden bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

                                                 
258 Bilmen, age, C.VII, s.174. 
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taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf”259. 

Örnek belgede görüldüğü üzere, mülk satışı işlemlerinde, ilk önce satıcı ya da 

satıcıların tanıtımı yapılmış (adları ve ikamet yerleri verilerek), satış akdinin yapıldığı 

yer “mevlis-i şer” belirtildikten sonra alıcının tanıtı yapılmıştır. Örnek belgede alıcının 

adı tam olarak yazılmış ve alıcı “mahzarında” tabiri ile satış işlemini onaylamak üzere 

mahkemede bulunmuştur. Sonraki bölümde evin mevkiine, komşularına ve 

müştemilâtına değinilmiştir. Sonra ise satın alan kişiye evin kaç paraya veya neye 

karşılık satıldığını anlatan satış bedeli bölümü gelmiştir. Alım-satım işleminden sonra 

alıcının tasdikiyle ve satış bedelinin alınıp alınmadığı belirtildikten sonra, evin 

müştemilatı ile alıcının olduğu vurgulanmıştır. Son bölümde ise satış sicile kayd edilmiş 

ve alıcının eline bir nüsha verilerek, tarih yazılarak satış işlemi tamamlanmıştır. 

Belgenin altında da şahitlerin isimleri vardır.  

Ev satışları ile ilgili belgeler, nüanslar dışında genelde tek düzelik arz 

etmektedir. Bu nüanslar satılan evin satış şekli ile ilgili olmaktadır. Bunlar, müzayede 

yoluyla yapılan satışlar, varisler tarafından sûk-i sultanîde yapılan satışlar, vekiller 

aracılığıyla yapılan satışlar vs.dir260. Örneğin; bir vasi evi satmak istediğinde, “nafaka 

için evi ba‘del-müzayede ve inkıta‘ür-rağbe” şeklinde sattığını mahkemede beyan 

etmiştir261. 

Ev fiyatlarında temel etkenin evin müştemilatı262 olduğu muhakkaktır. Fakat bu 

tek başına yeterli değildir. Evin müştemilatını destekleyen, evin güvenli bir yerde 

olması, ulaşımın kolay olması ve bazı avantajlara sahip olması gibi unsurlar 

bulunmalıdır. Ayrıca evin müştemilatın olması, satılacak evi daha câzip hale 

getireceğinden ev fiyatlarında etkili olacaktır. Örneğin; müştemilatı daha iyi durumda 

olan Şeyh Şemseddin Tebrizî mahallesindeki bir ev 700 akçeye263 satılırken, 

                                                 
259 98/3. 
260 Ruhi Özcan, 17. Yüzyılda Konya’da Mülk Satışları ve Fiyatlar (1640-1665), (Basılmamış Doktora 

Tezi), Konya 1993, s.11. 5 156/3. 
261 156/3. 
262 Bir şeyin içine aldığı, kapladığı şeyler, eklentiler, ona bağlı olan şeyler : Türdav, Osmanlıca-Türkçe 

Sözlük, s.324; Devellioğlu, age, s.757. 
263 120/1. 
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Sinanperakende mahallesinde daha az müştemilata sahip olan ev 35 akçeye264 

satılmıştır. Buradaki fiyat farkı evin yeri ve avantajlarından kaynaklanmıştır.  

1683-1685 yıllarında Konya’da ev genellikle menzil olarak nadirende ev265 

olarak zikredilmiştir. Menzil kelimesi ile mülk ifadesinin birlikte kullanıldığı yerler de 

vardır. Mülk menzil ifadesiyle evin bahçesi ile yani sadece bina değil, yanındaki bağ ve 

bahçesiyle satıldığı anlatılmaya çalışılmış olabilir. Belgelerde “silk-i mülkümde ve taht-

ı yedimde mülk menzilimi” şeklinde geçmektedir266. 

Evin içinde yer alan oda, sofa ve tabhane oturulabilir yerlerdir. Çardak, örtme, 

samanlık, izbe, kiler gibi bölümlerde evi tamamlayan ögelerdir. Eğer ev iki katlı ise 

“tahtani ve fevkani oda”267 şeklinde tanımlanmıştır. 

2- Bağ Satışları 

1683-1685 yıllarına ait 52 adet bağ ile ilgili belge mevcuttur. Bağ satışını 

etkileyen unsurlar, bağın müştemilatı, bağ evinin olması ya da bağın yoz ve hali268 ya da 

yenice269 olmasıdır. Bağa kolay ulaşım ve bağın bulunduğu yerin iklimi de bağ 

fiyatlarını etkilemektedir. Genellikle aranan bu özellikler, bağın verimliliği ve merkeze 

yakınlığı ile alakalıdır. 

Bağ satışları, ev satışlarında olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 

Bağ satışı mahkemede kadı ve şahitler huzurunda, tarafların hazır bulunmasıyla, bağ 

bulunduğu mevkiye ya da belirleyici bir unsur ile tarif edilerek ve alış-veriş sonunda 

hüccet denilen belge ile satış tescil edilmiştir. 

Bağ satışlarında, 22 esedi guruş, 19 guruş ve 1 tane de akçe ile guruş beraber 

kullanılmıştır. Yaklaşık %40 guruş ile bağ satışı yapılmasına rağmen, yabancı paralar 

%47 oranında kullanılmıştır. 

Bağ satışlarında kullanılan ölçü birimleri tahta, erkek, puşta, dönüm ve 

evlektir. Fakat en fazla tahta kullanılmıştır. Bölümlere ayrılan bağın her bölümüne tahta, 

                                                 
264 119/1. 
265 36/2. 
266 229/3; 232/2. 
267 13/2; 31/1. 
268 217/1. 
269 75/2. 
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tahtalar arasındaki su yollarına erkek denilmektedir. Puşte ise, tepelerde yapılan 

bağcılıkta kullanılan ve tepelerin her birine verilen bir addır270.  

Bağ satışları içinde, bağını kilayanlar da vardır. Salih Ağa ibn-i Mehmet 

Kovanağzı’ndaki bağını yıllık 300 akçeye kiralamıştır271.Bağ satışları içinde 

zımmilelerle zımmile arasında satışlar meydana gelmiştir. Eflatun mahallesinde sakin 

Kadmili veled Macar adındaki zımmi bağını İstenker veled Sager zımmiye 55 esedi 

guruşa satmıştır272. Bazı belgelerde zımmilerle Müslümanlar arsında da satışlar 

olmuştur. Eflatun mahallesinde sakin Save veled Oran adındaki zımmi bağını Mustafa 

b. Abdullah’a 45 guruşa satmıştır273. Örneklerde de görüldüğü üzere, Müslim ve gayr-i 

Müslimler arasında mülk satışları vardır. 

Bazı durumlarda bağ hibeleri olmuştur. Konya sakinlerinden Halil b. (  ), 

Meram’daki bağını oğlu Mustafa’ya hibe etmiştir274. 

3- Tarla Satışları 

1683-1685 yıllarına ait 14 adet tarla ile ilgili belge mevcuttur. Tarla satışlarını 

etkileyen unsurlar, tarlanın sulanabilir olması ve ulaşım imkanlarının olmasıdır. Arazi 

değerinde müştemilatın çeşitliliği ve arazinin büyüklüğü ile ilgilidir. Tarla satışlarında 

ölçü birimi olarak dönüm, evlek ve adımın kullanıldığı görülmüştür.                                                                 

Devlete ait olan tarıma dayalı arazi yani tarla kişiden kişiye satılamazdı. Ancak 

sipahi, vakıf idarecisi ya da başka bir hak sahibinin izniyle köy idarecisi veya bir hak 

sahibinin izniyle köylü, miri arazi denilen devlete ait tarlanın tasarruf hakkını başka bir 

kişiye devredebilmekteydi275. Bir gayri menkulü, bilinen bedeli karşılığında bir 

kimsenin üstüne bırakma276 anlamına gelen tefviz ile ilgili satışlar, normal satışlar ile 

mukayese edildiğinde, tefvizlerin daha düşük fiyatı olduğu görülmektedir. Çünkü, 

tefvizlerde sadece tarlanın kullanım hakkı devredilmekte iken, satışlarda tarla mülk 

olarak alınmaktadır. 

                                                 
270 Özcan, age, s.70-71. 
271 116/2. 
272 207/1 
273 152/1. 
274 237/3 
275 Özcan, age,, s. 85.  
276 Develioğlu, a.g.e., s. 1059.  
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4- Dükkan Satışları 

1683-1685 yıllarına ait 15 adet dükkan ile ilgili belge mevcuttur. Konya’da 

dükkanlar, Alaaddin Tepesinin civarındaki iç kale surlarından başlayarak, kentin güneyi 

ve kuzey doğusuna doğru uzanan bölgede, bilhassa dış surlarda mevcut olan altı kapı 

civarında yoğunluk arzetmektedir. Bu kapılar ise; Taş kapı, At pazarı kapısı, Çeşme 

kapısı, Ertaş kapısı, Aksaray kapısı ve Larende kapısıdır277. 

Zemini bir vakfa ait olan dükkan satışlarında, arsa vakfa aittir. Bu tür dükkan 

satışlarının, kiracının kiracılık durumunu göstermesi ve vakfa ait dükkanların esnafın 

hizmetine sunulması suretiyle, atıl durumda olmalarına engel olmak278 gibi faydaları 

vardır. Bunların yanında dükkanlar sayesinde halka çeşitli hizmetler götürülmesi gibi 

bir faydasının da olduğu unutulmamalıdır. 

Zemini vakfa ait satışlardan bazıları şunlardır: Hatice bint-i Mehmed Hatun 

Kazgancılar sukunda zemini İplikçi Medresesi vakfına ait, yıllık 3 akçe icaresi olan 

kazgancı dükkanını Seyyid Mehmed’e 10 guruşa satmıştır279. Yine benzer bir belgede 

Şükran mahallesinde oturan Salih Ağa ibn-i Mehmet Ağa, zemini İplikçi Mederesesine 

ait olan, Bostancılar sukundaki beş bâb dükkanını Osman Ağa ibn-i Arif Bey’e 320 

esedi guruşa satmıştır280. 

Dükkan satışları ile ilgili satışlardan bir kısmı de hisseli satışlardır. Hisseler 

satılırken kişinin kendine ait olan hisseyi sattığı yani dükkanın ortağının değiştiği 

unutulmamalıdır. Mesela, Debbağhane de bulunan dükkana ait 12 sehimden 4 sehmi 39 

guruşa281; yine Debbağhane’de, 12 gereçliğinden dükkanın 2 gereçliğini 117 guruşa282 

ve Debbağhanede Musa Bey dükkanı diye bilinen dükkanın 12 sehimden 2 sehimi 15 

guruşa283 satılmıştır. Hisseli dükkan satışlarında, sehm ve gereçlik olarak dükkanın 

fiyatının ne kadar olduğu belirlenebilir. Örneğin 2 sehimi 15 guruşa satılan 12 sehim 

dükkanın fiyatı 180 guruştur. 

                                                 
277 Özcan, age, s.89; Küçükdağ, age, s.24. 
278 Özcan, age, s.93. 
279 37/2 
280 116/1 
281 163/2. 
282 117/2. 
283 19/3. 
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Bu dönemde yapılan diğer dükkan satışları ise şunlardır: At bazarında nalband 

sevkinde 1 bab nalband dükkanı 100 esedi guruşa284, Kürkcüler sevkinde 1 bâb dükkan 

9 esedi guruşa285, Pörçüklü mahallesinde  1 bâb dükkan 6 guruşa286 , Türbe önünde 

bulunan kalaycı dükkanı semen misli 60 guruşa287 ve Eskibazarda bulunan helvacı 

dükkanı 25 esedi guruşa288 satılmıştır. 

 

B- Ev Satışlarında Kullanılan Para Birimleri 

Bu dönemde gerçekleşen satışlarında genel olarak esedi guruş ve guruş 

kullanılmış, ama az da olsa diğer para birimleri de kullanılmıştır. Esedi guruşun yaygın 

olarak kullanılması, devletin resmi parası olan akçenin değer kaybıyla açıklanabilir. 

Akçe, esedi guruş289 ve guruş290 ile yapılan satışlarda satış işlemlerinde bedeli 

belirtilmekte ve bu paralar aded olarak zikredilmektedir. 

Ev satışlarında alım-satım işlemindeki meblağ peşin alındığı zaman nakd 

terimi kullanılmıştır. Bu tür satış işlemlerinde ya para ya da buğday, arpa vs. verilerek 

ev alım-satımı olmuştur291. Bunlarla birlikte borca karşılık veya zaruret için satılan evler 

de vardır292. Ev satışlarında, vekaleten yapılan satışlar da293 vardır. 

 

C- Diğer Ekonomik Faaliyetler 

1. Hayvan Satışları 

1683-1685 yıllarında deve, eşek, katır, keçi ve kısrak satışları olmuştur. 

Hayvan satışlarındaki fiyatlar şunlardır; 1 bisrik deve 40 ve köle kısrak 20 guruş294, 1 

deve 17,5 guruş ve 1 merkeb 3 guruş295, 1 erkek merkeb 420 akçe296, 1 katır 20 riyali 

                                                 
284 63/1. 
285 151/1. 
286 168/1. 
287 208/1 
288 200/2. 
289 19/2; 118/1; 166/3. 
290 35/2; 73/2; 97/2.. 
291 35/1. 
292 231/3. 
293 140/1. 
294 42/2. 
295 114/1. 
296 51/1. 
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guruş297 ve başka bir katır 20 esedi guruş298, 7 katır ve 1 barkir 100 guruş299, 1 keçi 35 

guruş300. 

Satışlarda hayvanların cinsiyeti ve yavru olup olmadığı fiyatları etkileyen 

özellikler olduğundan belirtilmiştir. 

2. Alınan Vergiler 

Olağanüstü hallerde toplanan vergilere avarız-ı divaniye adı verilir. Örfi 

vergilerden olan avarız, başlangıçta yalnız hap zamanlarındaki ihtiyaçları karşılamak 

için oluşmuşken daha sonra ulufe dağıtılması vs. sebeplerle hazinenin düştüğü sıkıntıları 

hafifletmek üzere toplanmıştır. Avarız vergileri mal, hizmet veya para olarak 

toplanabiliyordu. Ayni olarak alınan avarız, ordunun ihtiyacını karşılamak için zahire 

temini; yani asker için un ve hayvanlar için arpa almaktan ibarettir301. 

Avarız vergileri avârız hanesi denen birimler üzerine tarhedilip, yükümlüleri 

toplu bir şekilde sorumlu tutardı. Bir avârız hânesi 3-10 gerçek hâne arasında 

değişmektedir302. Mahallelerin hane sayıları ve toplanan miktarın ne kadar olduğu, 

guruş ve akçe cinsinden ne kadar vergi topladığı belirtilmiştir303. 

Avârız vergisinin ayni olarak alındığı durumlardan biri olan nüzul, asker için 

gerekli un ile hayvanlar için alınan arpadan ibarettir304.Hizmet olarak alınan kürekçilik, 

deniz seferlerinde ihtiyacı karşılanamaması durumunda ahali arasından toplanan 

kürekçiler ile takviye edilmekteydi305.  

Defterde , avârız vergisinden başka gayr-i Müslimlerden alınan bir baş vergisi 

olan, devlet tarafından korunmaları ve savaşlara karşılığından alınan cizye ile ilgili 

örnekler de vardır. Cizye mükellefi olmak için erkek olmak, baliğ olmak, sıhhatli ve 

çalışabilecek güçte olmak gibi şartları gereklidir306. Örneğin; defterde cizye toplanması 

için çeşitli belgeler gönderilmiş, cizyenin eksiksiz toplanması ve reayanın rencide 

                                                 
297 94/2. 
298 102/3. 
299 95/1. 
300 233/1. 
301 Kütükoğlu, a.g.m., s.629; 164/1. 
302 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yay. İstanbul 2003, s.188. 
303 2/1. 
304 Kütükoğlu, a.g.m., s.539. 
305 Kütükoğlu, a.g.m., s.540. 
306 Kütükoğlu, a.g.m., s.533. 
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edilmemesi belirtilmiştir307. Başka bir örnekte ise Patriklik rüsumu olarak her zımmi 

evinden 12’şer akçe, her papazadan birer altın, metropolidlik rüsumu olarak da aynı 

miktarların toplanması emredilmiştir308. 

3- Mukataalar 

Mukataanın lugat manası kat’ edilmiş, kesilmiş iken, terim anlamı hazineye ait 

bir arazi veya bir varidatın bir bedel mukabilinde kiraya verilmesidir. Mukataalar, 

mukataa-i mirriyye ve malikane mukataası olarak iki kısımdır. Birincisi seneden seneye 

iltizama verilirdi; ikincisi ise kayd-ı hayat şartıyla verilirdi. Miri mukataanın çeşitleri, 

pirinç, balık, tuz ve saire gibi mukataalardır309. 

İncelenilen döneme ait Konya mukataalarından belgede, Esb-Keşan, Suğla, 

Gülkiras mukataalarının adı geçmektedir. Esb-keşan mukaasının ve bu mukataaya ait 

olan ığtar-ı şer‛iye, rüsûm-u örfiye, bâd-ı heva ve sâir mahsulatın cizye vekili tarafından 

toplanması için emir gönderilmiştir310. Suğla mukataası hakkındaki belgelerde, Suğla 

kaydolunmasına rağmen mîrî sudan sulamadıkları için vergi vermelerin gerekliliği311, 

Suğla hassının toplanıp Edirne’ye gönderilmesi hakkında fermanlar gönderilmiştir312. 

Gülkiras mukataası ile ilgili belgelerde ise cizyelerin ve diğer vergilerin toplanması için 

gönderilen vekil313, ve fazla akçe toplanmak istendiği için yapılan şikayetle ilgili 

belgeler bulunmaktadır314. 

Suğla mukataasının başında Veli Ağa vardır315. Suğla mukataası ile ilgili 

genellikle anlaşmazlıklar olmuş ve bunlar mahkemeye intikal etmiştir316. Suğla 

mukataasının geliri yıllara göre değişmektedir ki, bu yağışa bağlı bir sebeptir317. Devlet 

bu tür gelir azalması haricinde, anlaşmazlıklar nedeniyle gelirin azalması gibi durumlara 

müsaade etmemeye çalışmıştır. 

 

                                                 
307 271/1; 273/1. 
308 270/1. 
309 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.383-384; M. Zeki Pakalın, a.g.e., 

s.578-579. 
310 10/3. 
311 274/1. 
312 275/2. 
313 273/1. 
314 191/2. 
315 237/1. 
316 274/1. 
317 Küçükdağ, age, s. 167-168. 



 58 

SONUÇ 

 

H.1095-1096 (M.1683-1685) dönemine ait 33 numaralı Konya Şer‘iye 

sicilinde, idari, askeri, siyasi, iktisadi ve sosyal gelişmelerle alakalı 712 belge vardır. Bu 

belgelerin arasında berat, ferman, hüccet, tezkere, ilam ve buyruldu gibi çok çeşitli 

örnekler vardır. Fakat defterin büyük bölümü mülk satışları ile alakalıdır. Bununla 

beraber birçok konuda az da olsa belge örnekleri vardır. 

Sicildeki siyasi olaylara bakıldığı zaman, Engürüs seferinden, Özü, Budin 

kaleleri muhasaralarından bahsedilmektedir. II. Viyana muhasarasının başarısızlıkla 

sonuçlanmasından sonra Özü, Budin gibi kaleler Avusturya saldırılarından korunmaya 

çalışılmışsa da başarılı olunamamıştır. Ancak savaşların etkisi belgelerde oldukça 

belirgindir. Sefere çağrı için gönderilen ferman ve beratların çokluğu bu durumu 

doğrulamaktadır. Özü ve Budin kalelerinin muhasaralarında yararlılıklar göstermiş 

olanlara çeşitli ayrıcalıklar ve haslar verilmiş, bu seferlere katılmayanların tımarları 

ellerinden alınmıştır. 

Toplumda meydana gelen yaralama, hakaret, hırsızlık, cinayet ve zina gibi 

suçlar sicilde mevcuttur. Toplumun ahengini bozan bu suçlara karşı, devlet, mahalleli 

dahil herkesi sorumlu tutarak bu olayları en aza indirmeye çalışmıştır. Bu yaptırımın 

başarılı olduğunun kanıtı, en ufak bir olayda bile dava ile alakası olmayan çevre 

sakinlerin mahkemeye başvurmasıdır. 

Bireyin sosyalleşmesinde en önemli etken olan aile ile ilgili kayıtlarda ise 

kadınlarla alakalı dikkat çekici noktalar vardır. Örneğin; ailenin kurulması aşamasında 

her iki tarafın rızası aranmıştır. Küçük yaşta evlendirilen kız çocukları reşid oldukları 

zaman memnun olmadıkları evliliği bitirebilirdi. Aynı şekilde elinde mehir kozu olan 

kadın bu kozundan vazgeçerek boşanabilirdi. Bütün bunların yanında kadınların 

ekonomik hayatın içinde olmaları onların her hareketinde hür olduğuna da delildir. 

Ailenin dağılmasından sonra da kadınların koruyucu hakları vardır. Osmanlı 

toplumu denince akla gelen çok eşle evlilik ya da çok çocuklu aile düşüncesi incelenilen 

dönemde Konya’nın durumunu yansıtmamaktadır. Zira bütün belgelerin arasında çok 

eşle evli bir kişiye rastlanmıştır.  
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İncelenilen defterde mülk satışlarını içeren belgeler, diğerlerine nazaran çoktur. 

Kişiler arasında cereyan eden gayri menkul alım-satımı; ev, dükkan, bağ, tarla ve bahçe 

satışları ile ilgilidir. Konya’da gayri menkul satışlarının bu kadar çok olması şehrin 

hareketli bir ekonomiye sahip olduğunu göstermektedir. İncelenilen belgelere göre, 

gayri menkul satışlarının fiyatlarını belirleyen unsurlar, malın albenisi ile alakalıdır. 

Fiyatları etkileyen unsurlar arasında gayri menkulün müştemilatı ve en önemlisi de 

gayri menkulün bulunduğu yerde yaşayan insanlardır. Bunların yanında bir yıl içinde bu 

kadar mülk satışının olması, insanların ekonomik durumlarının değişmekte olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir. 1683-1685 yıllarında gayri menkul satışı dışında 

hayvan alım-satımı az da olsa vardır. Alım-satımı yapılan hayvanlar, kişinin işini 

görecek olan hayvanlardır. 

Bütün bu konulara rağmen  tam metni ekler bölümünde verilen sicile bakılarak 

çeşitli konularla alakalı bilgi ve belgeleri görmek mümkün olacaktır. Çünkü Konya’nın 

incelenilen yıllardaki sosyal, ekonomik, siyasi ve idari olayları sicile kayd edilmiştir. 
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EKLER-1 

33 NUMARALI ŞERİYE SİCİLİ TASNİFİ 

Belge Adı Sayfa ve Belge Numarası Belge 
Sayısı 

Mülk Satışı 12/2-13/2-14/2-15/2-19/2-19/3-20/1-28/1-30/3-31/1-  
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33/1-33/3-34/3-35/1-35/2-36/2-37/2-38/3-45/2-47/2-
49/2-50/2-51/2-53/3-55/3-58/2-61/2-62/2-62/3-63/1-
64/1-64/2-65/3-69/2-70/2-71/1-73/2-74/1-77/3-78/2-
78/3-78/4-79/2-83/2-86/3-87/3-88/3-90/3-95/1-95/3-
97/2-98/3-100/1-100/2-100/3-102/2-103/3-104/1-
104/2-112/1-112/2-112/3-115/2-116/1-116/2-117/2-
117/3-118/1-118/2-118/3-119/1-119/2-119/3-120/1-
121/2-122/3-123/1-124/1-125/2-128/1-128/2-131/3-
134/3-138/3-140/1-142/2-142/3-147/2-149/2-150/1-
151/1-151/2-151/3-154/1-155/3-157/1-159/1-159/2-
159/3-160/2-163/1-163/2-166/2-166/3-167/2-167/3-
168/1-168/3-171/3-172/1-175/1-175/2-175/3-176/1-
176/2-177/1-177/2-182/2-188/1-191/1-191/3-196/1-
198/1-198/2-199/3-200/2-200/3-201/2-201/3-203/2-
206/2-207/1-208/1-209/1-209/3-210/1-210/2-211/3-
212/1-214/1-216/2-218/1-219/1-219/3-220/3-222/1-
222/2-223/2-223/3-224/2-227/2-228/1-229/3-230/3-
231/3-232/2-237/2-237/3-238/2-239/2-240/1-241/1-
241/2-243/3-244/2-244/3-245/3-246/1-249/1-249/2-
249/3-252/1-253/2-253/3-256/2 

 
 
 
 
 
 

 
 

175 

Alacak Davası 16/1-20/2-21/2-23/2-44/3-45/1-46/1-46/2-49/1-52/2-
55/1-56/2-57/2-58/2-59/1-59/2-60/2-66/2-71/2-72/3-
77/1-77/2-78/1-79/1-81/2-82/1-89/3-92/1-92/2-93/1-
94/2-95/2-96/1-98/1-105/4-106/1-107/2-110/2-
111/1-113/1-114/1-115/1-121/1-126/1-127/3-129/1-
130/2-133/1-134/1-135/2-137/1-138/2-143/2-143/3-
148/1-152/1-161/1-162/2-170/1-171/2-172/3-185/2-
187/1-187/2-189/1-195/2-197/1-199/1-199/2-203/1-
207/2-229/2-233/1-236/1-236/2-238/1-242/2-245/1-
245/2 

 
 
 
 
 

79 

Miras Davası 11/2-13/1-14/1-17/1-22/1-28/3-29/2-31/2-39/1-43/1-
43/2-48/1-53/2-55/2-60/1-62/1-66/1-67/1-67/2-68/2-
72/1-75/1-86/1-91/1-101/1-102/1-124/2-132/2-
136/1-136/2-141/1-155/1-162/1-165/1-178/1-180/1-
183/1-186/1-194/1-196/2-205/1-213/1-220/1-225/1-
225/2-230/1-231/1-240/2-259/1-259/2 

 
 
 

50 

Muhâla‘a 18/1-22/2-32/1-63/2-69/3-80/3-127/2-136/3-166/1-
174/2-174/3-179/1-202/2-204/2-252/2-253/1 

16 

Vasi / Nazır 
Tayini 

18/2-21/1-28/2-38/1-39/3-50/3-54/2-63/3-63/4-80/1-
85/1-86/2-88/2-94/3-103/1-104/3-106/2-107/1-
109/3-111/2-122/1-123/3-137/2-141/2-149/3-181/2-
183/2-199/4-205/3-206/3-207/3-208/2-208/3-210/3-
211/2-212/2-214/3-218/3-219/2-219/4-232/3-233/2-
239/3-241/3-248/2-248/3-250/2-250/3-250/4- 

 
 

49 

Darb Davası 42/2-74/2-84/3-97/1-101/2-173/1-205/2-224/1-227/1 9 
Vekil Tayini 26/2-30/2-57/1-76/2-79/3-234/2-247/1 7 
Mehr / Nafaka 
Davası 

19/1-25/3-37/1-38/2-54/1-65/2-68/1-68/3-69/1-74/3-
75/2-76/3-81/1-83/1-94/1-99/2-103/2-113/2-125/1-
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135/1-138/1-148/3-157/3-164/1-170/2-171/1-179/3-
184/1-184/2-184/3-189/2-190/1-213/2-216/3-222/3-
223/1-227/3-229/1-230/2-231/2-238/3-243/1-243/2-
248/1-248/4-250/1-255/3-257/2-257/3 

49 

Hırsızlık Davası 73/1-80/2-156/1-160/1-169/2-211/1-215/1 7 
Köle / Cariye Azadı 56/1-75/3-84/2-90/2-117/1-158/1-236/3-256/1 8 
Emanetin Geri 
Alınması 

11/3-39/2-40/1-76/1-144/1-145/1-182/1-182/3 8 

Şikayet Davası 23/1-24/1-41/2-50/1-65/1-90/1-99/1-108/1-109/2-
122/2-124/3-133/2-146/1-147/1-147/3-148/2-150/2-
153/1-164/2-165/2-173/2-179/2-188/2-190/2-191/2-
204/1-206/1-216/1-217/1-218/2-220/2-221/1-221/2-
226/1-226/2-234/1-235/2-235/3-242/1-246/2-251/2-
257/1 

 
 

42 

Vasiyet 47/1-61/2-70/1-105/1-105/2-146/2-158/2-190/3-
197/2-239/1 

10 

Hibe 24/2-25/1-27/2-32/2-33/2-34/1-34/2-44/1-44/2-81/3-
88/1-89/1-123/1-139/3-152/2-157/2-174/1-202/1-
209/2-214/2 

 
20 

Vakıflarla İlgili 
Davalar 

1/1-87/1-91/2-109/1-139/2-172/2-185/1-200/1-
228/2-232/1-235/1 

11 

Vefat Keşfi 64/3-155/2-156/2-177/3 4 
Gasp Davası 53/1-93/2-132/1-258/2 4 
Tahrir 2/2-2/3-2/4-3/1-3/2-5/1-5/2-5/3-25/2-131/1 10 
Vergi Anlaşmazlığı 10/3-131/3-186/2-194/2-244/1 5 
Mektup 251/1-264/2-268/1-284/1 4 
Namzed 36/1-36/3-42/1 3 
Nikah 12/1-85/2-120/2-212/3 4 
Ferman 52/1-260/1-261/1-261/2-262/1-262/2-263/1-263/2-

264/1-265/1-265/2-267/1-267/2-270/1-271/1-272/2-
273/2-274/1-275/1-275/2-276/1-276/2-277/1-278/1-
278/2-281/2-282/2-283/1-283/2-283/3-285/1-286/1-
287/1-287/2-288/2-289/1-289/2-290/1-291/2-293/2-
294/1-294/2-295/1-296/1-296/2-296/3 

 
 

46 

Berat 260/2-268/3-269/2-272/1-272/3-273/3-274/2-277/2-
282/1-282/3-284/2-286/3-288/1-292/1-292/3-293-1 

16 

Buyuruldu 264/3-265/3-266/1-266/2-266/3-268/2-270/2-281/1-
285/2 

9 

Kayyum Tayini 105/3-127/1-133/3-160/3-163/3 5 
Tımarla İlgili 
Davalar 

1/2-2/1-4/1-4/2-16/2-27/1-125/3-269/1-271/2-291/1-
292/2 

11 

Mütevelli Tayini 30/1-45/3-48/2-142/2 4 
Hassa Talebi 26/1-41/1-195/1-201/1-237/1 5 
Sürsat/TekâlifTalebi 215/2-217/2-255/1-255/2 4 
Neferâtın Malını 
Teslim 

128/3-129/2-130/1 3 

Arazi Anlaşmazlığı 15/1-84/1 2 
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Lağımcıların 
Ücretlerinin 
Alındığına Dair 

286/2 1 

Paylaşım Zabtı 268/2 1 
Vekalet Temessüğü 290/2 1 
Serdenmgeçti 
Tahririne 
Kaydolunmadığı 
İçinRencide 
Edilmeme 

 
143/1 

 
1 

Hasat Tespiti 167/1 1 
Tımar İzni 108/2 1 
Talak 139/1 1 
Hasad  8/1 1 
İhtisab 9/3 1 
Kaymakam Tayini 10/1 1 
Hisse Talebi 51/1 1 
Harçlık Talebi 135/3 1 
Beytü’l-mala Kalan 
Malların Zabtı 

134/2 1 

Eşkıya Olmadığı 
Zabtı 

258/1 1 
 

Müslüman Olduğu 
İddiası 

114/2 1 

İslam Dinini Kabul 110/2 1 
Yeniçeriye Kayd 98/2 1 
Seferden Dönüş 
Kaydı 

107/3 1 

Mütesellim ile Vergi 
Sulhu 

254/1  
1 
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EKLER-2 

33 NUMARALI KONYA ŞER‛İYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU 

1/1 Vakıf Devri  

Abdülazîz mahallesinde sâkin Hamaloğlu Mehmed bin Hasan zimmetinde 

mîmâr Gevlek mahallesinin vakfı guruş 15. 

Bin doksan altı Muharremine gelince mürâbehâsı alınmışdır deyû bazarbaşı el-

Hâc Receb bin el-Hâc Abdurrahman haber vazife-i hak ba‘de onca on bir buçuk hesâbı 

üzere târîh-i mezbûrdan merkûm Mehmed yedine meclis-i şer‘ ile devr-i şer‘-î eyledi. 

1/2 Timar 

Çayırırmağına tedhîr içün mütesellim ağasına verilen hâs 102,5 beherhâne 

reyhâd fî 3, fî Rebi‘ü’l-âhire 1096. 

2/1 Timar 

Fermân-ı ‘âlişân ile bin doksan altı senesi avârızına mahsûb olmak üzere 

beldârân ücreti içün havâle buyûrulan akçe içün kazâ-i Konya’da vâki‘ hânelerdir ki 

zikrolunan fî 26 Saferü’l-hayr 1096. 

Nefs-i şehr-i Konya hâne 213,5, nâhiye-i Sahrâ hâne 11 rub‘ 1, mahmiye-i 

Hâtûnsarây hâne 49,5, mahmiye-i Sa‘idili hesâbı hâne 26, (…) hâne 345,5, fî (…) 2, 

tulube 1, hurki akçe 16. 

Yekün hâsıla guruş 945 akçe 419. 

2/2 Tahrir  

el-masârıf 

Ücret beldârân guruş 819,5, hıdmet-i mübâşir ağa guruş 25, mübâşir 

merkûmun tevâbi‘ne hıdmet guruş 5, hâne ahâlîsinin Türbe-i Celâliye ahâlîsi ile 

sâliyâne-i müte‘allik olan niza‘ları içün İstanbul’a giden âdemlere ücret guruş 25, harac-

ı mahkeme guruş 30, nâibiye ve kethüdâiye ve hıdâmiye guruş 14, 

Tekün guruş fî 945. 
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2/3 Tahrir 

Nefs-i şehr-i Konya hâs rub‘ 214, nâhiye-i Sahrâ hâs rub‘ 11, nâhiye-i 

Hâtûnsaray hâs 49, nâhiye-i Sudirhemi hâs 45, … 

Yekün hâne 342 fî guruş 5,5, hâsılâ guruş 1903. 

2/4 Tahrir 

Mu‘âfât 

Karye-i Sille guruş 200, mu‘âfât-ı Suğla guruş 165, karye-i Zortola guruş 16, 

karye-i Karadiğin guruş 13, nâhiye-i Hocacihan guruş 25,karye-i Sa‘îd guruş 5, müşkili 

guruş 21. 

Mu‘âfâtdan hâsıl yekün guruş 445. 

Mahalle-i Mi‘mâr Gülek guruş 4, mahalle-i mezbûrenin Hamaloğlundan olan 

vakf akçesinden ahz oluna. 

Cem‘an hâne yekün guruş 2327. 

3/1 Tahrir 

el-masârif 

Memâlik-i Anadolu müftisi olan sa‘âdetlü Ali Paşa hazretlerine yedi günde 

bazarbaşı el-Hâc Receb yediyle bal veyâ ve pirinç ve sâir hâsıl guruş 407, akçe 60,  

Saman guruş 50, odun guruş 89, guruş 407, akçe 20, keşkeklik buğday guruş 1, 

set‘ar keyl Konya kıymet 1000 guruş 500, ekmek guruş 54, cebel guruş 9, süd ve 

yoğurd ve tavuk ve yumurda guruş 21, koyun re’s 175, kıymet guruş 262, müfti-yi 

müşârün ileyhin telrîflerinde mahalle-i Sarıya‘kûb ahâlîsi sâirden ziyâne konan 

çıkmalarıyla imdâd guruş 23, Bürdebaşı mahallesine imdâd guruş 11, karye-i Gödene 

ahâlîsine imdâd guruş 25, karye-i nefs-i Hâtûnsaray ahâlîsine imdâd guruş 25, Şeyhvefâ 

mahallesi ahâlîsine imdâd guruş 3. 

3/2 Tahrir 

Mahalle-i masârıf-ı müfettiş. 

 Yekün guruş 1016, akçe 172. 
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Türbe-i Celâliye mu‘âfatıyla salyâne müte‘allik olan da‘vâları içün hâne ahâlîsi 

İstanbul’dan gönderdikleri mübâşir ağaya ücret guruş 400, meblağ-ı mezbûra rıbh guruş 

8, İstanbul’a varub mübâşir götüren Molla Halîl ve el-Hâc Mehmed’e bâkiye-i ücret 

guruş 19, husûs-ı mezbûr içün tekrar İstanbul’a giden iki nefer kimesneye ücret guruş 

90, mübâşir ağaya harcırah guruş 19,5, vilâyet içün gelen kıt‘a fermân-ı şerîf harcı guruş 

35, mübâşir merkûma virilen zahirenin behası rub‘ 50, Türbe mahallesinin menzillerini 

ad ve tahrîr içün fazîletlü efendi hazretlerine mahsûb guruş 100, meblağ-ı mezbûr rıbh 

guruş 3, mu‘allim ağa sâkin olduğu meremmâtı guruş 15,5, mahsûl-i mahkeme guruş 

61, nâib efendiye guruş 10, iki nefer kâtibe guruş 5, erşâcefler guruş 5, kethüdâya ve 

muhziriye ve çukadara guruş 5, akçe cem‘ iden kâtib guruş 5 cümle vilâyet masrafı 

yekün guruş 831, cem‘an sütte-i guruş 2347, akçe 172. 

4/1 Tımar (Zeâmet) Tevcihi 

Tabbaka aslühü’l-mumzî el-mahtum nemekehü’l-fakîr ileyhi sübhânehû ve 

te‘âlâ mürtezâ el mevlâ Abdullah Budin hilâfet-i ‘afâ ‘anhü. 

Nâhiye-i Belvirân der-livâ-i Konya. 

Re‘âyâ be-nâm-ı Ali nim tahvîl-i Mehmed muhâfaza bedven-i niyâmed 

Dutludiğin tâbi‘ Belvirân 33.000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sancağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

dîvân-ı Bedun’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Belviran nâhiyesinde Dutludiğin 

nâm karye ve gayrinden otuz üç bin akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Mehmed mâmur 

olduğu bedun muhâfazasına gelmeyüb metrîs ve muhârebelerinde sancağı ‘askeriyle 

mevcûd bulunmayub ze‘âmeti ol vecihle mahlûl olmağla bundan akdem yararlığı ‘arz 

olundukda ibtidâdan yiğirmi bin akçe ze‘âmeti ve emekdâr olmağla iki def‘a altışar bin 

beş yüz akçe terkîlere tevârih-i muhtelefe ile o emr-i şerîf virilen orta boylu ala gözlü 

açuk kaşlu dârende-i fermân vâcibü’l-ez‘ân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ali zîde 

kadruhûye virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin ze‘âmeti olduğu sancakda 

sâkin olub ve alaybegisi bayrağı altında sefer işmek şartıyla tevcîh olunmağiçün sene-i 

hamse ve tis‘în ve elf Ramazânü’l-mübârekin ikinci gününden mûmâ ileyh tevcîh 

olunub tahvîl mektubu virilmekle ber mûcib-i fermân-ı şerîf zikrolunan otuz üç bin akçe 

ze‘âmet vech-i meşrûh üzere mâmur olduğu bedun muhâfazasına gelmeyüb metrîs ve 

muhârebelerinde sancağı ‘askeriyle mevcûd bulunmayan mezkûr Mehmed tahvîlinden 
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ibtidâsı ve terkîleri bedeli mûmâ ileyh Ali zîde kadruhûye tevcîh olunub berât-ı ‘âlişân 

ricâsına tezkere virildi salah. 

Bi-medîne-i Kal‘a-i Bedun. Vesale fî 23 Muharrem 1096. 

4/2 Tımar (Zeâmet) Tevcihi 

Tabbaka asluhü’l-mumzî el-mahtûm nemekehü’l-abdü’l-fakîr ileyh-i 

sübhânehû mürtezâ el-mevlâ bi-medîne-i Konya‘afâ‘anhü. 

Nâhiye-i Sahrâ der-livâ-i Konya. 

Ze‘âmet bi-nâm-ı Mehmed  min tahvîl-i mürtezâ muhâfızına Bedun niyâmed. 

Eğrikuyu tâbi‘ mezbûr 30200. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya alaybegisi Mustafa zîde kadruhû dîvân-ı 

Bedûn mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Sahrâ nâhiyesinde Eğrikuyu nâm nâmn karye 

ve bi-gayriden otuz bin iki yüz akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Murtazâ mâmur olduğu 

sefer-i hümâyûna gelmeyüb ve Bedun muhâfazasında metrîs ve muhârebesinde sancağı 

‘askeriyle bayrağı altında mevcûd bulunmayub ze‘âmet-i mezbûr mahlûl olmağla yerine 

erbâb-ı istihkâkdan olub bundan akdem yararlığı ‘arz olundukda ibtidâdan yiğirmi bin 

akçe ze‘âmet ve on iki bin iki yüz akçe terkîlere tevârih-i muhtelefe ile o emr-i şerîfesi 

olan ala gözlü orta boylu açık kaşlu işbu dârende-i fermân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mehmed zîde kadruhû içün yarar ve imkidârdır deyû mezkûra virilmek bâbında ‘inâyet 

ricâsına ‘arz itmeğin ze‘âmet-i mezbûra vech-i meşrûh sancağı ‘askeriyle mâmur olduğu 

sefer-i hümâyûna gelmeyüb ve Bedun muhâfazasında ve metrîd ve muhârebesinde 

bayrağı altında mevcûd bulunmayan mezbûr Murtazâ tahvîlinden sene hamse ve tis‘în 

veelf Ramazânü’l-mübârekin ikinci gününden virilen tahvîl-i fermân mûcibince 

sancağında sâkin ve alaybegisi bayrağı altında sefere işmek şartıyla elinde olan ibtidâ ve 

terkîleri bedeli mûmâ ileyh Mehmed zîde kadruhûye tevcîh olunub berât-ı şerîf-i ‘âlişân 

sadaka ve ihsân buyurulmak ricâsına tezkere virildi fî 2 şehr-i Ramazânü’l-mübârek 

1094. 

Bi-medîne-i Kal‘a-i Bedun. Vesale fî 24 Muharrem 1095 (). 

5/1 Tahrir 

el-vâki‘ fî 15 Cemâziye’l-âhire li- sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Sürsât  
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Nefs-i şehr-i Konya hâne 213 rub‘ 1, nâhiye-i Sahrâ hâne 11 rub‘ 1, nâhiye-i 

Hatûnsaray hâne 49 rub‘ 1, nâhiye-i Sudirhemi hâne 45 rub‘ 1, nâhiye-i Sa‘idili hâne 

26. 

Yekün hâne 345 fî guruş 4, akçe 177. 

Yekün hâsıl guruş 1652, akçe 137. 

5/2  Tahrir 

Mu‘âfât 

Türbe-i Celâliye me‘ Yağlılar ve Gödeler ve Karaarslan ve Kavak ve Küçük 

Köy ve Salur ve Karaüyük ve Botsa ve Kirbâd guruş 900. 

Mu‘âfât-ı Suğla guruş 500, karye-i Sille guruş 305, karye-i Zortola guruş 30, 

karye-i Sa‘id guruş 10, karye-i Hâtûn Tekyesi guruş 10, karye-i Küçük Muhsinne guruş 

40, karye-i Tât guruş 45, karye-i Karadiğin guruş 25, karye-i Ulu Muhsinne guruş 10, 

mahalle-i Hoca Cihân guruş 45, mu‘âfat müşkili guruş 40, Sucu sokağı guruş 10. 

Yekün guruş 1965, irâha yekün guruş 3617, akçe 137. 

Cem‘-i şedbâbda Gazaz Mustafa Çelebi me‘ hüdâm-ı sürsâtcı. 

5/3  Tahrir 

El-masârıf  

Mâl-ı mîrî ber mûcib-i sûret-i defter-i hâkânî akçe 357000, hıdmet-i mübâşir 

ağa guruş 271,5, harac-ı mahkeme guruş 65, hüdâmiye guruş 20, akçe cem‘ iden kâtibe 

ahzeme guruş 5, hesâb guruş 3245,5. 

Cem‘an yekün guruş 3617, ezdiyâd akçe 137. 

8/1 Konya Sancağı’nın Hasadı      

Bi’l-fi‘l mirmîrân-ı Karaman olan râfi‘u’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetli ve 

sa‘âdetli Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafa Ağa tarafından fahrü’l-emsâl Mehmed Ağa ve Konya sancağında Alâdağ 

kazâsına tâbi‘ Mahmûdcalar nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin İbrahim ve diğer 

Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf vâcibü’t-teşrîfe bir deste 

arpa senbelesi ve bir mikdâr kiras götürüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb  

Konya sancağında vâki‘ kada ve mezrâ‘da zirâ‘at ve harâset olunan mahsûlden ba‘zısı 
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yetişüb harman olmağla kâbil olmuşdur yedimizde olan arpa sebinlesiyle kirase nazâr 

olunub vâkî hâl-i tahrîr olunması matlûbumdur didiklerinde ba‘de’n-nazar arpa sebinlesi 

sorulub harman olunmağa kâbil olduğu mütehhakkik olmağla Konya sancağının hasâdı 

târîh-i kitâb senesi Cemâziye’l-âhiresinin bayramı altıncı günü olduğu mütte‘în olmağın 

mâ vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-

sene sitte ve tis‘în ve elf.  

Molla Mustafa bin Mehmed, Ahmed Beg bin Emir Ağa, Himmet Beg bin 

Süleymân, el-Hâc Mehmed bin Mustafa, el-Hâc Receb bazarbaşı.  

9/1  Kassam Görevi 

Tabbaka asluhü’l-mumzî el-mahtûm nemekehü’l-abdü’l-fakîr ileyh-i 

sübhânehû ve te‘âlâ Abdullah el-mevlâ hilâfet-i Abdullah Edirne el-mahmiye ‘afâ‘anhü.  

Serîk-i nesâb mukatâ selefin gâzîsi es-Seyyid  Hasan Efendî kâsiyâb-ı tahiyyât-

ı sâfiye ve teslîmât-ı râfiye ithâfıyla inhâ olunur ki iş bu sene-i sitte ve tis‘în ve elf 

cemâziye’l-âhiresi evâsıtından Konya kazâsının ‘umûr-u kısmet-i ‘askeriyesi 

tarafımızdan size sipâriş olunmuşdur ki vâki‘ olan mevtâ-yı ‘askeriye muhallefâtını 

tahrîr ve terkîm bin olursa bi’l-garîzatü’ş-şer‘iye tuz yağ ve taksîmden sonra tarafımıza 

âyid olan rusûm-u mu‘tadâyı irsâl idesiz her farü’t-târiha’l-mezbûre li’l-sene e’l-

merkûme  

El-fakîr Nasrullah el-kadı bi-‘asâkir-i Anadolu. 

Vesale fî 14 Cemâziye’l-âhir sene 1096. 

9/2 Mîrabiye Hasları 

Vech-i tarîr-i hurûf budur ki bin doksan altı senesi martı ibtidâsından bin 

doksan yedi senesi martı ibtidâsına dek bir sene-i kâmile olmak üzere mirâbiye-i Konya 

havasımızın zabtını tarafımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (     ) veled kaderehûye 

tafvîz ve sipariş idüb ve  borda olmağla re‘âyâsı üzerlerine edâsı lâzım gelen a‘şâr-ı 

şer‘iye ve rusûm-u arzıye ve resm-i bennâk ve ‘âdet-i ağnâm ve tapu-yu zemîn ve cürm-

i cinâyet ve sâir bâd-ı hevâ cüzye-yi vekele tarafımızda ‘âid ve raci‘ olan mahsûlâtı 

müşârün ileyh  (         ) ahz ve kabz ve havas-ı mezbûrûn küllî olıcek serbest olmağla 

mirmîrân ve mir livâ ve emnâ ve ‘amâl ve gâzîler ve mütesellimler ve sekbanbaşılar ve 

âdemleri her kim olursa olsun müdâhale eylemeyeler ve siz ki reâyâlarısız müşârün 
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ileyh (    ) üzerlerine ve buda ve münabat bilüb şer‘â mevâfık olan sözünden dışarı iş 

eylemeyüb her vecihle kendüye itâ‘at ve inkıyât üzere olasız ve sen ki ve burda 

merkûmsun havas-ı mezkûrû olageldiği mu‘tâd-ı kadîm üzere zabt eyleyesiz ammâ şer‘-

i şerîfe ve kanûn-u kadîme muhâlif iş eylemeyüb ve âheri dahî dahl ve ta‘arruz 

itdirmemek üzere iş bu hurûf virilmişdir ki mûcibiyle ‘amel oluna tahrîrâ fi’t-târih e’l-

mezbûr. 

Vesale fî 9 Receb 1096. Mustafa Paşa kâim-i makâm estâne hâlâ.   

9/3 Konya İhtisabı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bin doksan altı senesi martı ibtidâsından bin 

doksan yedi senesi martı ibtidâsına dek bir sene-i kâmile olmak üzere ihtisâb-ı Konya 

havasımızın zabtını tarafımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ( boş ) zîde kadruhûye 

teğvîz ve sipûriş idüb ve  borda olmağla re‘âyâsı üzerlerine mu‘tâd-ı kadîm üzere edâsı 

lâzım gelen a‘şâr-ı şer‘iye ve rusûm-u örfiye ve resm-i bennâk ve ‘âdet-i ağnâm tapu-yu 

zemîn ve cürm-i cinâyet ve sâir bâd-ı hevâ cüzye-yi vekele tarafımızda ‘âid olan 

mahsûlâtı müşârün ileyh  ahz ve kabz ve havas-ı mezbûr mine’l-mâl olıcek serbest 

olmağla mirmîrân ve mir livâ ve emnâ ve ‘amâl ve gâzîler ve mütesellimler ve âdemleri 

ve subaşılar her kim olursa olsun müdâhale eylemeyeler ve siz ki reâyâlarısız müşârün 

ileyh (boş ) üzerlerine ve buda ve zâbit bilüb şer‘â mevâfık olan sözünden dışarı iş 

eylemeyüb her vecihle kendüye itâ‘at ve inkıyât üzere olasız ve sen ki ve burda 

mezbûrsun havas-ı mezkûrû olageldiği mu‘tâd-ı kadîm üzere zabt eyleyesiz ammâ şer‘-i 

şerîfe ve kanûn-u kadîme muhâlif iş eylemeyüb ve âheri dahî dahl ve ta‘arruz itdirilmek 

üzere iş bu hurûf virilmişdir ki mûcibiyle ‘amel oluna tahrîrâ fi’t-tâbi‘u’l-mezbûr. 

Vesale fî 9 Receb 1096. Mustafa Paşa kâim-i makâm estâne hâlâ. 

10/1 Kaymakam Tayini 

‘İzzet mâb siyâdet-i intisâb es-Seyyid Sinan Çelebi Muharrem (   ) tahiyyât-ı 

sâfiye ve teslîmât-ı vâfiye ithâfıyla inhâ olunur ki Erkli ve Eskiîl ve Gaferbâd ve 

Lârende ve Kariş me‘a Devle kazâlarından ma‘ada Konya ve sancağında olan sadât 

üzerlerine tarafımızdan sizi kâim-i makâm ve nasb ve ta‘yîn itmişdir imdî saht-ı nesble 

ma‘dûn olanlara ikrâm ve tesbidi zâhir olanları men‘ idüb ve bi-hasb-i şer‘i’ş-şerîf  

ihzâr ve habs ve tahsîl ve ikâmet hadd ve takrîrde sâir zâbıta müdâhale itdirmeyüb 
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siyânet-i arz-ı siyâdet ve harâset-i emr-i serâfetde teşmir-i sak ikdâm idesiz ki sebeb-i 

şerefyâb düchânı ola (    ) li-em fî evâil-i Rebi‘u’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-fakîr Ca‘fer el-eşrâf bi’l-memâliki’l-Osmâniye. Vesale fî 9 Rebi‘ü’l-

âhir 1096. 

10/2 Kısmet-i Askeriyenin Görevliye Teslimi 

 ‘İzzet mâb şeri‘at-ı nisâb muvakkıten Hamah kadısı es-Seyyid  Hüseyîn 

Efendî kâmiyâb tahiyyât-ı sâfiye ve teslîmât-ı râziye ithâfıyla inhâ olunur ki iş bu sene-i 

sitte ve tis‘în ve elf Rebi‘u’l âhiri gurresinden nefs-i Konya kazâsı ile ‘umûmân 

Karaman eyâletinde vâki‘ olan kazâların umur-ı kısmet-i askeriyesi tarafımızdan sana 

tefvîz olunmuştur gerektir ki konya’da vaki، olan mevtâ-yı ‘askeriyenin muhallefâtını 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘iye tevzi‘ ve taksîmden sonra tarafımıza ‘âid 

olan rusûm-u mu‘tadâ-yı ahz ve kabz idüb ve kendiniz ile me‘a emîn ta‘yîn eylediğimiz  

adamımız Behzad Beg’e teslîm idesiz ve’s-selâm fî Rebî‘u’l-evvel li’l-sene e’l-

merkûme. 

El-Fakîr Nasrullah el-kadı bi-‘asker-i Anadolu. 

Eyâlet-i merkûmede vâkı‘a olan murâdı tağhas idüb zamânımızda olan 

mâdaları görüb rusûmunu kabz idenlerden taleb idüb alasız teslîmden imtinâ‘ iden olur 

ise bu tarafa a‘lâm idesiz ve’s-selâm mâle’l-kirâmü’t-tamâm. 

10/3 Esb-keşan Mukaatası 

Şerâyi‘-i şî‘âr ve (  ) ve (  ) ve (  ) ve (  )  kadısı efendiler zîde fezâilühüm bi’t-

tahîyyat ve’s-selâm a‘lâm ve inhâ olunur ki esb-keşân mukâta‘ası havasımız aklâmından 

olub hâlâ bin doksan altı senesinin Muharremi’l-harâm ibtidâsından bir sene tamamına 

dek zabt ve rabt eylemek üzere (     ) der ‘uhde ve iltizâm olunmağla mektûb tahrîr 

olunmuşdur İnşallahü te‘âlâ vusûlunda gerekdir ki mukâta‘a-i mezbûre âyid olan iğtâr-ı 

şer‘iye ve rusûm-u örfiye ve bâd-ı hevâ ve sâir mahsûlât ve mersûmât cizye vekili mâ 

takdîmden bu ana dek zabt olunageldiği üzere zabt ve rabt itdirüb hilâf-ı şer‘-î ve 

kânûn-u kimesneye bir hamîde ve bir remîdeden ihtirâz idüb mûcib-i mektûbla ‘amel 

olasız (    ) bâkî ve’s-selâm. 

Kayd şûd fî 8-6 Cemâziye’l-evvel 1096. el-fakîr Mustafa Paşa 
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11/1 Kadı Değişikliği 

Fî zemîn-i ‘âlemü’l-‘ulemâi’l-‘izâm afzâlü’l-füzelâi’l-fihâm hazret-i Abdullah 

Efendi zâdallâhü ‘izzen ve füzelâ ve serefâ el-kadı yevme izin bi-medîne-i Konya.  

11/2 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Terhane mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali’nin verâset-i vâlidesi Gülsüm ve zevcesi Döndü binti Bayram ve sülbiye sağira 

kızı Râziye velâbû bin karındaşı Şa‘bân bin Yusûf’a münhasıra olduğu şe‘an 

mütehakkık oldukdan sonra mezbûre Döndü tarafından husûs-ı âtiye’l-Begânı ikrâra 

vekîl olub mezbûrenin zâtını ma‘rûfet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Receb ibn-i el-Hâc 

Ahmed ve Mehmed ibn-i el-Hâc Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevcî 

Mûsa Beşe ibn-i İsmâ‘îl meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâisü’l-kitâb mezkûr 

Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtı taksim olundukda terekesinden Eminus nâm mevzî‘de vâki‘ şarken 

Mehmed bin Nuri mülkü ve şimalen Osmân bin Hüseyîn mülkü ve garben Mehmed ibn-

i el-Hâc Abdülkâdir mülkü ve kıble tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ile mahdûd bir kıt‘â bağı 

bi-‘arz-ı Müslimîn takve’l-malı üzere semen-i fesli olan elli guruşa mezkûr Şa‘bân’a 

bâtâ bey‘ ve teslîm idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûrdan otuz dört guruşu mezbûr Şa‘bân’ın hassasına mahsûb olub ve yedi guruşu 

dahî resm-i kısmet ve sâir müsârefe harc olunub ve dokuz guruşu dahî sağira mezkûre 

Râziye’nin hassasına mahsûb olmağın bâğ-ı mezbûrun mecmû‘-u mezkûr Şa‘bân’ın 

müstakbel mülküdür semeninden zimmetinde bir akçe ve bir habbe kalmadı ve dahî 

mezkûr Şa‘bân sağira mezbûrenin vasîsi olmağla sağira mezbûre içün kırk beş guruş 

ahz ve kabz idüb lâkin ben meblağ-ı mezbûru mezkûr Şa‘bân yedinden bi’t-tamam ahz 

ve istidâne ve kabz idüb lâzım ve mühim olan bi’l-cümle nafaka kisvesini ben 

malımdan geri virmeğe ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim mâdâmına zevcemin cahrında 

oldukca mecmû‘-i mesrûfum teberru‘ olsun meblağ-ı mezbûr kırk beş guruşsağira 

merkûmeye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ zimmetimde deynimdir didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bit’taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî mine’l-Muharremi’l-harâm li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Molla İsmet bin Ramazân, Molla Abdülkerîm bin el-Hâc Arbaba, Piri Beg bin 

Ahmed Beg, Molla Cuma bin Ahmed, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Molla Mahmûd 

bin Mehmed. 

11/3 Emanetin Geri Alınması 

Mahmiye-i Konya’da eyâlet-i Karaman mütesellimi hıdmetinde olan Sarıca 

tâifesinden Seyyid Ali odabaşı ibn-i Mûsa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

Aksaray metesellimi hıdmetinde olan Hasan Bölükbaşı ibn-i Halîl mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb bundan akdem eyalet-i Karaman mütesellimi tarafından bir hıdmet 

içün ben Aksaray’a vardığımda Aksaray mütesellimi olan Halîl Ağa nâm kimesne 

benim eğeri ve’l-esâmi mükemmel bir re’s al aygır atımı alıkoymuşidi hâlâ merkûm 

Hasan Bölükbaşı ile bana irsâl idüb ol-dahî götürüb bana teslîm itmekle yedinden 

mâra’z-zikr-i âtî ve bi’l-cümle eğer ve atımı alıb kabz eyledim min ba‘d mütesellim 

mezbûr Halîl Ağa ile ve mezkûr Hasan Bölükbaşı ile bu husus içün aslâ da‘vâ ve 

nizâ‘ım yokdur dimeğin gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn  mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘a ve elf. 

Mehmed Bölükbaşı bin Yusûf, Bayram bin Ahmed Seyyid  Osmân bin 

Mehmed, Hasan bin Mehmed. 

12/1 Büluğ Olunca Nikâhı Reddetme 

Bi’l-fi‘l memâlik-i anadolu müfettişi olan ‘ımdet-i emîrü’l-ümerâi’l-kirâm 

zîdet kebîrü’l-küberâ’-i fehhâm ‘ızzetlû ve sa‘âdetlû Ali Paşa hazretlerinin tarafından 

husûs-ı âtiye’l-Begâna mübâşir ta‘yîn olunan Mustafa Ağa mübâşeretiyle Fakîh 

mahallesi sâkinlerinden bâisü’l-kitâb Ahmed bin Mahmûd nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

şerîfe Rabia bint-i Mustafa nâm bağda bâliğayı ihzâr ve mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr Rabia bâliğa ve habbe 

ve seni dahî bülûğuna mütehammel olduğu halde nefsini bana tezvîce izin ve tarafından 

hazîr-ı bi’l-meclis el-Hâc Mehmede ibn-i el-Hâc Şa‘bân’ı ‘akd-i nikâha vekîl itmekle 

ol-dahî benim vekîlim Kıytımoğlu dimekle ma‘rûf Mehmed nâm kimesne ile huzûr-u 

Müslimînde merkûme Rabia’yı bana kırk bin akçe mehr-i mü’eccel ile bi’l-vekâle 

tezvîc ve ‘akd-i nikâh idüb ol-hîynde vekîlim ve ben ‘akd-i mezbûru kabûl idüb 

menkûhâm olmuşiken hâlâ tezvîc murâd eylediğimde muhâlefet ider suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl vekîl-i mezkûr el-Hâc Mehmed vech-i muharrer üzere bi’l-vekâle 
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‘akd-i nikâhı ikrâr idüb lâkin mezbûre Rabia cevabında ben târîh-i mezbûrda sağir 

olduğumdan ma‘âdâ mezkûr el-Hâc Mehmed’i vekîl itmedim ve ‘akd-i nikâh olunduğu 

ma‘lûmum olmamışidi târîh-i kitâbdan kırk gün mukaddem husûs-ı mezbûru istimâ‘ 

idüb red eyledim deyücek müdde‘â-yı mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i Müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkin Mûsa Halîfe ibn-i 

Abdülkerîm ve Ali bin Abdülaziz nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meslîs-işer‘a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûre Rabia târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem 

bizim huzûrumuzda nefsini müdde‘i mezbûre tezvîce tarafından mezbûr el-Hâc 

Mehmed vekîl idüb ol-dahîba‘de’l-kabûl kırk bin akçe mehr-i mü’eccel ile mezkûr 

Ahmed içün vekîl el-Hâc Mehmed ibn-i Şa‘bân ile akd-i nikâh eylediler ve hîyn-i akdde 

mezbûre Rabia bâliğa olub nectedeşi dahî bülûğuna mütehamil idi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-işer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın nikâh-ı mezbûrun sathına hükm-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer  mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ömer, Molla Mehmed bin el-Hâc Osmân, Hasan Çelebi bin 

Mehmed, Bekdaş bin Mustafa. 

12/2 Mülk (Ev)Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Çinioğlu mahallesi sakinlerinden Mevlûd bin Ahmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Seyyid  Ali ibn-i 

Seyyid  Receb tarafından husûs-ı âtiye’l-Begâna vekîl-i şer‘îsi olan babası Seyyid  

Receb ibn-i Seyyid  Ali mahzarında ikrâr-ıtâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Seyyid  Receb mülkü ve iki tarafdan benim âhir mülküm 

ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir samanlığın 

mecmû‘unu ve sokak karusunun nısf-ı şâyifi müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi sokak kapusuna mürûr iden kadîm-i 

tarîkdenmüşterek hakkımız verî olmak üzere mezbûr Seyyid  Receb’e otuz guruş didi 

keyl-i bağdâya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-î ile bey‘ idüb ol-dahî oğlu Seyyid  Ali içün 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz guruş ve bağdâ-yı 

merkûm Seyyid  Receb yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb telîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mezkûr Seyyid  Ali’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 



 80 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Osmân Beg bin Mehmed, Seyyid  Osmân bin Abdullah, Seyyid  Süleymân bin 

Seyyid  Mehmed, Seyyid  İsmâ‘îl bin, Mehmed bin Bayram. 

13/1 Miras Davası 

Fi’l-asl-ı vilâyet-i Acem’de belde-i Nahcıvân sâkinlerinden iken ticaret 

tarîkiyle Konya’ya gelüb Ahmed Fakîh mahallesinde metudana hâlik olan Karabeyd 

veled Avak nâm zımmîye umûmet ve asûbet tesbît cihetinden verâset-i edâ‘ iden hâmil-i 

hâze’s-sefer Margar veled Avak nâm zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i merkûmede Emîn Begtü’l-mâl olan Abdülfettah Beşe ibn-i el-Hâc Mustafa 

tarafından vech-i âtî üzere husûmete vekîl-i şer‘îsi olan Hasan Beşe ibn-i Mustafa 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim babamın ismi Avak ve 

Karabeydik babasının ismi Hacatur zımmî olub babaları ismi Deratur zımmî ve 

vâlideleri ismi Sultan nâm nasrâniye olmağla ben KaraBegdik ibn-i ‘ammî ve vârisi 

olub mîrâsını zevcesi Altun nâm nasrâniye ile bana münhasıra olub mecmû‘-u 

muhallefâtı eynemâ kânet mezbure ile bana müntekıle olub ikimizden gayri vâris-i 

ma‘rûfu yoğiken terekesini Emin merkûm kabz-ı vazi‘yed yed itmişdir suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hasan Beşe cevâbında vazi‘yedini ikrâr idüb lâkin verâset-

i meşrûhayı inkâr idicek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda fi’l-asl belde-i Nahcıvan’dan olub ticâret tarîkiyle mahmiye-i Konya’da 

sakineyn olan zımmiyân tâifesinden Ivaz zımmî veled Kirkor ve Mirza zımmî veled 

Allahvirdi nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‘ müdde‘i mezbûrun babası Avak zımmî ve hâlik mezkûr KaraBegd zımmînin 

babası Hacatur zımmî ve vâlideleri Esma Sultan nâm nasrâniye ve müskadarasları 

belde-i Nahcıvan’da bu vech üzere müdde‘i mezbûr hâlik merkûmun ibn-i ammî ve 

vârisidir mîrâsını zevcesi mezbûre ile müdde‘i merkûme münhasıra ve bi’l-cümle 

terekesi eynemâ kânet bunlara müntekıledir bunlardan gayri vâris-i ma‘rûfu oluduğu 

ma‘lûmumuz değildir hâlik-i mezbûrun mecmu‘-u terekesinin selâse-i erbâ‘ını müdde‘i 

merkûm içün bi’l-‘asûbe hak taleb ve ahz vardır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde gıbbe ri‘âyet-i şerâyitü’l-kabûl 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Hasan Beşe bin Ebubekir Beşe, Ebubekir Çelebi bin Süleymân, Mürsel Beg bin 

Hüseyîn. 

13/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ibn-i Kazgan mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi 

ibn-i İsa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâisü’l-kitâb Mehmed 

Çelebi ibn-i el-Hâc Ahmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Süleymân mülkü ve bir tarafdan Abdülkerîm mülküve iki 

tarafdan tarîk-i‘ âm ile mahdûd bir tabhâne ve fevkâni oda ve bir tahtanı izve ve bir 

barlık ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedinde olan 

menzilimi mezbûr Mehmed Çelebi’ye altmış esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

mebî‘idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr 

altmış guruşu mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-

i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt eylesin 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbî‘ ve’l-‘ışrîn 

mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

el-Hâc Mehmed bin Dilâver, Hasan Beg bin Ahmed Ahmed Çelebi bin el-Hâc 

İbrahim. 

14/1 Mîras Davası 

Bi’l-fi‘l memâlik-i Anadolu mütevellisi olan ‘ımdet-i emîrü’l-ümerâi’l-kirâm 

zîdet kebîrü’l-küberâ’-i fehhâm ‘ızzetlû ve sa‘âdetlû Ali Paşa hazretlerinin taraf-ı 

âlîlerinden husûs-ı âtiye’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan Yusûf Ağa (?) mahmiye-i 

Konya’da Eflâtun mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden İbrahim’in 

sulbî sağir oğlu Seyyid  Mustafa’nın tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûbe-i vasîsi 

olan vâlidesi Şerife Rahime binti Mustafa nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîfe mahmiye-i 

merkûme kazâsına tâbi‘ Hatıb nâm karye sâkinlerinden olub zikr-i âtî bâğa vazî‘u’l-yed 

olan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Ali ve el-Hâc Ahmed ibn-i Mustafa nâm kimesneleri ihzâr ve 

mahzarlarında üzerlerine bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

mezbûrun emü’l-em ceddesi olan Râziye Hâtun karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı 

Mehmed ve İbrahim mülkleri ve bir tarafdan diğer Molla İbrahim mülkü ve iki tarafdan 

Yusûf ve Şeyh Mehmed mülkleri ile mahdûd iki bâb Begt ve bir bîkâr ve üç dönüm 

tarla ve üç-beş cüz ağacını müştemil mülk bağını mukaddemâ hâl-i hayatında ve kemâl-
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i sıhhatında oğlu müteveffâ-yı mezbûrun oğlu sağir mezbûr Mustafa ile diğer oğulları 

Seyyid  Ahmed ve Seyyid  Mehmed’e ‘ale’s-sedye şirket üzere müşâ‘an sentelik habbe 

ve temlik idüb süls-i şâyi‘a-i sağir merkûmun mülkü olmuşiken mecmû‘unu mezbûr 

ibn-i el-Hâc Ali ve el-Hâc Ahmed bi-gayri hak zabt ve vazı‘-i yed itmişdir suâl olunub 

sağir mezbûrun hassasından kasridlerine tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-

suâl mezbûrân cevâblarında sağir mezbûrûn babası merkûm İbrahim hâl-i hayâtında 

kendinin mülkü olmak üzere mâra’z-zikr iki bâb Begt ve ve bir bîkâr ve üç dönüm 

tarlanın mecmû‘unu ve cüz ağaçlarına nısf-ı şâyi‘ bize elli altı guruşa bi’t-tâbi‘ ve teslîm 

ve tamâmen kabz-ı semen itmişdir bâğ-ı mezbûrun zemini vakfolunmağla izin-i 

mütevellîsiz habbe-i sahîha olmadığına yedimizde fetvâ-yı şerîfe olduğundan mâ‘adâ 

merkûme Râziye’nin mülkü olduğu ve hibe eylediği ma‘lûmumuz değidir deyücek 

vasiy-i mezbûreden müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin bâğ-ı mezbûr mukaddemâ mezkûre 

Râziye’nin mülkü olub sağir mezbûr ile karındaşları merkûmâna hibe eylediğini 

bilmediklerini merkûmân el-Hâc Ahmed’e yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ 

vefka’l-yemîn mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm idüb ve fetvâ-yı şerîfenin mazmundur 

ribarında arz-ı vakf üzere mefrûs bâğın mütevelli-i eznesiz hibesi sahîha olur mu? e’l-

cevâb olmaz deyû buyurulmağın da‘vâ-yı mezkûreden mezbûreyi men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbî‘ ‘aşer mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzzât İsmâ‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, Mehmed bin el-Hâc 

İbrahim, Muharrem bin Fazlî, İbrahim bin Mustafa, Mehmed bin Yahyâ, Süleymân bin 

Mehmed, Hasan bin Mahmûd. 

14/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Ali Şerbeti mahallesi sâkinlerinden Seyyid  Ahmed 

Çelebi ibn-i Ebussuud Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

Seyyid  Mustafa Çelebi ibn-i Seyyid  Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idüb mahmiye-i merkûme kazasına tâbi‘karye-i Gödene kurbunda Arslân Bağı nâm 

mevzî‘de vâki‘ iki tarafdan Hüseyîn bin Ca‘fer bağı iki tarafdan tarîk-i‘ âm ile mahdûd 

bir zerdali ağacını ve harâbe-i menzil birini müştemil olub  hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olan beş tahta bağımı mezkûr Mustafa Çelebi’ye elli esedi bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-
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ı merkûm elli guruşu mezkûr Seyyid  Mustafa Çelebi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbî‘ hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt eylesin didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Mustafa Beşe bin Tabib Mehmed, Seyyid  Mustafa Çelebi bin Seyyid  Ivaz, 

Hüseyîn bin Ca‘fer, İbrahim bin Sefer, Mehmed bin Hüseyîn. 

15/1 Arazi Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Ali Beg ibn-i el-Hâcİbrâhim’in zevcesi bâ‘isü’l-kitâb Aişe binti 

Mustafa nâm hâtun tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rûfet-i şer‘iye ile ‘azman olan karındaşı Mûsa ve babası Mustafa bin Süleymân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ebubekir bin Süleymân meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn ve karındaşı olan Ahmed 

mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve tarîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Ali Beg 

vefâtından beş sene mukaddem mahmiye-i mezbûre hâricinde bezmeşek nâm mevzi‘de 

vâki‘ kıble ve şarken ve garban mezbûr Ahmed mülkü ve tarîk ve şimâlen kendinin âhir 

mülkü ile mahdûd iki bâb beyt ve bir örtme ve bir havlı ve eşcâr-ı müştemil olub sülk-i 

mülkünde ve taht-ı yedinde olan dört tahta bâğını fâriğan ‘ani’ş-şedâğal hâliyâ ‘ani’l 

mevâfi‘ müvekkilem mezbûre Aişe’ye hîbe-i sahîha-i şer‘iye ile hîbe ve temlîk idüb ol-

dahî meclis-i hîbede kabûl ve kabz idüb ‘alâ hâze’l-ân mülkiyet üzere yedinde ve 

tasarrufunda iken hâlâ mezbâr Ahmed zabtına mânî‘ olub sâir terekesiyle me‘an iktisâm 

murâd ider suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ahmed cevâbında hîbe-i 

meşrûhayı inkâr idicek vekîl-i merkûmdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udul-i Müslimînden mahalle-i merkûmede sâkin Kılavuzoğlu dimekle 

ma‘ruf Hasan Çelebi ibn-i Mehmed ve Ali bin Mehmed ve el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc 

Halîl nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub eseru’l-istişhâd fi’l-

vâki‘ mezbûr Ali Beg vefâtından beş sene mukaddem bizim huzûrumuzda Bezmeşek 

nâm mevzi‘de vâki‘ hudûd-u mezkûre ile mahdûd iki bâb Begt ve bir örtme ve bir havlı 

ve eşcâr-ı müştemil olub sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan dört tahta bağını fâriğâ 

‘ani’l mevâfi‘ hâliyâ ‘ani’ş-şedâğal zevcesi müvekkile-i merkûme Aişe’ye hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk idüb ol-dahî meclis-i hîbede kabûl ve kabz idüb alâ 
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hâze’l-ân mülkiyet üzere mezbûre Aişe’nin yedinde ve tasarrufundadır biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm ve mezkûr Ahmed’i 

mu‘ârazadan men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Abdullah Çelebi bin Receb, Turgut bin Hasan. 

15/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sarı Yakub mahallesi sâkinlerinden Şa‘bân bin Hasan ve 

asâlet ve Asiye binti Mustafa tarafından zikr-i âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîl olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rûfet-i şer‘iye ile ‘ârifân  olan Molla Mahmûd bin Mehmed ve el-

Hâc Mehmed bin Emrullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olmağla vekâleti 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Osmân ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb Nehrikâfir mahallesinde vâki‘  bir tarafdan Nûh mülkü ve bir 

tarafdan Muharrem mülkü ve bir tarafdan Hasan Beşe mülkü ile mahdûd olub mezkûr 

Mehmed’in bağı içinden müşterek hak ve mehri ve tarîk-i bağın sekiz puştesi benim iki 

puştesi Aişe’nin mülklerimiz olub alâ hâze’l-ân yedlerimizde olmağla hâlâ vekâletim ve 

asâletim hasebiyle hudûd-u mezkûre dâhilinde olan min habs-i mecmû‘u on puşte 

bağımı mezkûr Mehmed’e on altı esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mebî‘idüb ol-

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on altı guruşu 

mezkûr Mehmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm tevâbî‘ ve hukûkuyla bâğ-ı mezbûrun mecmû‘u mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt eylesin didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Nurullah bin el-Hâc Davud, Nûh bin Hüseyîn, el-Hâc Davud bin ahmed, 

Abdülehad bin Süleymân, el-Hâc Yusûf bin Arfe. 

16/1 Alacak Davası 

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan refî‘u’l-kadr ve ‘azîmü’ş- ‘ızzetlû ve 

sa‘âdetlû Rüstem Paşa hazretlerinin bundan akdem mütevellîsi olan Ahmed Ağa ibn-i 

el-Hâc Mustafa  meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde paşayı mûmâ ileyh hazretlerinin 

hâlâ mütevellîsi olan  fahrü’l-akrân Mustafa Ağa ibn-i Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem paşayı müşârün ileyh hazretleri eyâlet-i 
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mezbûreye beni mütesellim nasb itmekle  gelüb bin doksan beş senesi şevvalinin 

beşinci gününden doksan altı senesi Muharremi’l-harâmının on ikinci gününe dek 

eyâlet-i merkûmeyi zabt idüb ba‘de paşayı müşârün ileyh hazretleri taraf-ı âlîlerinden 

merkûm Mustafa Ağa mütesellim nasb olmağla gelüb benim ile hesâb gördükde medet-i 

mezbûrede benim üç bin guruş tahsîlim olub meblağ-ı mezbûrdan altı yüz guruşu benim 

mâkûlât-ı meşrûbât ve sâir levâzım ve mühimmât-ı müsârakama harc olunub ve yüz 

otuz beş guruşunu dahî hıdmet iden delilere ulûfe virüb bâkî iki bin iki yüz altmış beş 

guruşdan altı yüz elli guruşunu hâzır-ı bi’l-meclis Abdurrahman Ağa’dan havâle ve yüz 

yiğirmi guruşunu subaşılıklardan havâle idüb ve on beş guruşluk arpa ve otuz guruşluk 

bakravâni ve elli guruşa mezbûre iki re’s at mebî‘ve teslîm eyledim ve bin guruşunu 

dahî paşaya mûmâ ileyh hazretlerinin mukaddemâ kapu kethüdâsı olan Edirne’de sâkin 

Gazaz Hasan Ağa’ya îsâl içün pulus idüb dört yüz guruşu zimmetimde kalmışidi 

mütesellim mezkûr pulusayı kabûl itmemekle pulus itdiğim bin guruş ile zimmetimde 

olan dört yüz guruş min hayse’l- mecmû‘bin dört yüz guruşu târih-i kitâb gününden elli 

güne dek paşayı müşârün ileyh hazretlerinin hâlâ kapu kethüdâsı olan Çolak Ahmed 

Ağa’ya teslîm itmeğe ta‘ahhüd idüb mezbûr Mustafa Ağa’ya deyn-i temessüğü virdim 

meblağ-ı mezbûr bin dört yüz guruş zimmetimde deynimdir bundan gayri bir akçe ve 

bir habbe deynim ve muhâsebem kalmadı didikde mütesellim mûmâ ileyh Mustafa Ağa 

dahî muhâsebe-i meşrûhayı ve havâle-i mezkûreyi ve temessüğü ve arpa ve iki at ve 

bakravâniyi ikrâr ve i‘tirâfidüb mazmûn temessük-i nâtak olduğu bin dört yüz guruşdan 

gayri zimmetinde bir akçe ve bir habbe kalmadı deyüb tarafeyn biribirlerini tahkîk ve 

tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn mine’l-

Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-emsâl Ali Ağa bin Halîl müteferrika-i dergâh-ı âlî, fahrü’l-esbâh 

Sarban Mehmed Ağa bin Ahmed, ‘ımdetü’l-akrân Süleymân Ağa bin Zülfikar, Mustafa 

Beşe kethüdâ-yı kal‘a. 

16/2 Timar Anlaşmazlığı 

Konya sancağında Turgud kazâsına tâbi‘ Kalüce nâm karye ve gayriden iki bin 

akçe bir vech-i tahmîn üç bin akçe tîmâra mutasarrıf olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Beg 

ibn-i Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde erbâb-ı tîmârdan Halîl Beg nâm 

kimesnenin subaşısı olan Seyfullah Ağa ibn-i Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb ben sefer-i hümâyûnda iken mezbûr Seyfullah Ağa binim Adadağ 
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kurbunda vâki‘ mâra’z-zikr Kalüce ve tevâbî‘ nâm tîmârımın mecmû‘unu zabt idüb hâlâ 

taleb eylediğimde otuz guruş kabz eylediğini ikrâr dahî itmişiken virmekde muhâlefet 

ider suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Seyfullah Ağa cevâbında ben erbâb-ı 

tîmârdan Halîl Beg’in subaşısı olmam ile Adadağ tarafında ismi ma‘lûmum değil birkaç 

mezra‘ları Hüsamoğlu Veli nâm kimesneye otuz guruşa virüb meblağ-ı yedinden ahz 

eyledim lâkin müdde‘i merkûmun tîmârı olan mezra‘lar olduğu ma‘lûmum değildir 

deyücek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda mezâra‘-

i merkûmenin mu‘în isimleriyle hudûduna ‘âlim Begne etyânından izhâr-ı ‘acz ve 

istihlâf itmeğin mezkûr Seyfullah Ağa mahsûlünü bey‘ ve kabz-ı semen eylediği 

mezâra‘ ve karamed‘î merkumun tîmârı olduğunu bildiğine yeminden nükûl itmeğin 

makbuzu olan meblağ-ı merkûmun müdde‘i merkûme virmeğe mezbûr Seyfullah 

Ağa’ya tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin mine’l-

Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Nurullah Beg bin Abdî Beg, Hasan Beg bin Ahmed, İbrahim Çelebi bin 

Hüseyîn Beg. 

17/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çinioğlu mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Yusûf 

Beşe ibn-i Nasuh meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem fevt olan 

Mehmed Beşe ibn-i Ali’nin li-ebeveyn karındaşı ve vârisi olan el-Hâc Sinan Beşe 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Beşe 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bin seksen dokuz senesinde  kazaya giderken 

Cehrin kal‘ası kurbunda bana vasîyyet idüb ‘abd-i memlûkem olan Osmân ve Hasan’ı 

ve câriye-i memlûkem olan Gülistan’ı cümle-i malımdan azâd ve ı‘tâk eyledim ba‘de’l-

yevm her biri cüz olsun ve dahî vefâtımdan sonra muhallefâtımdan iki yüz guruş 

mezbûr Osmân’a ve elli guruş mezkûr Hasan’a ve elli guruş merkûme Gülistan’a temlîk 

eyledim ve bu vasiylerimin tenfîzine tarafımdan seni vasi-yi muhtâr nasb ve ihtiyâr 

eyledim deyüb ben dahî hayyiz-i  tavsiyede vesâyet-i meşrûhayı kabûl itmişidim ba‘de 

mezbûr Mehmed Beşe masran fevt olub muhallefâtının sülsû vasîyyet-i meşrûhaya 

müsû‘ade olmağla tenfîzini murâd iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden mahalle-i merkûmede sâkin Mehmed 

Beşe ibn-i Mustafa ve Hoşhân mahallesinde sâkin Hasan Beşe ibn-i Mustafa ve 

Sarıhasan mahallesinde sâkin Torak Beşe ibn-i Mevlûd nâm kimesneler li-eceli’ş-
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şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub eserü’l-iştişihâd fi’l-vâkî mezkûr el-Hâc Sinan 

Beşe’nin karındaşı ve mevrüsü olan müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Beşe hâl-i hayatında 

ve kemâl-i sıhhatında bin seksen dokuz senesinde Cehrin kal‘ası kurbunda bizim 

huzûrumuzda mezkûr Yusûf Beşe’ye vasiyyet idüb ‘abd-i memlûklerim olan Osmân ve 

Hasan ve câriyem Gülistan’ı cümle-i malımdan azâd ve i‘tâk eyledim ve vefâtımdan 

sonra iki yüz guruş mezbûr Osmân’a ve elli guruş merkûm Hasan’a ve elli guruş 

merkûme Gülistan’a temlîk eyledim ve bu vasıyyetlerimin tenfîzine tarafımdan seni 

vasiy-i muhtâr nasb ve ihtiyâr eyledim deyû hayyiz-i  tavsiyette vasıyyet-i meşrûhayı 

kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz düyû edâ-i şehâdet-i şe‘ıye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın 

mûcibince hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbî‘ ve’l-‘ışrîn 

mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Sahaf Derviş Mehmed bin Ahmet, Mûsa Beşe bin el-Hâc İsmâ‘îl, Ahmed bin 

Hüseyîn, Mehmed Beg bin Halîl, Hüdavirdi bin Pir Ali.  

17/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sudirhemi nâhiyesinde Yenbeci nâm karye 

sâkinlerinden Fâtıma binti Mûsa nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikr-

i âtî bâğa vâzı‘u’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Beşe ibn-i Ömer mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan Ammi hâtûn mülkü 

ve bir tarafdan Halîl mülkü ve bir tarafdan nehir ve bir tarafdan Arslân zımmî mülkü ile 

mahdûd iki tahta bâğı sâbıkan zevcem olan Ömer nâm kimesnenin mülkü olub beni 

tadlîk eyledikde zimmetinde mütegarrer olan mehr-i mü’eccelim mukâbelesinde bana 

temlîk itmişiken mezbûr Mustafa Beşe bi-gayr-ihak zabt idüb hâlâ yedinde olmağla 

taleb iderin suâl olusun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mustafa Beşe cevâbında bâğ-ı 

merkûm karye-i mezbûre-i ‘avârazanın vakfı olub on altı sene evkâf-ı merkûme 

mütevellisi vakfiyet üzere zabt idüb bin seksen sekiz senesi şehr-i Recebi’l-ferdinde 

tevliyeti hasebiyle el-Hâc Süleymân bin Ersin nâm mütevelli bâğ-ı mezbûru cânib-i 

vakfdan bana ondört buçuk guruşa bâ-tâbi‘ ve yedimden vakf içün kabz-ı semen idüb 

nâhiye-i mezbûre nâibi Emrullah Efendî huzûrunda ikrâr idüb yedime huccet virüb 

târih-i kitâb gününe gelince sekiz sene benim ve on altı sene mütevellînin min habs-i bi-

mecmu‘ yiğirmi dört senedir mezbûrenin muvâcehesinde biz zabt idüb mezkûre Fâtıma 

bi-lâ özr sükût itmişdir deyücek ba‘de’l-istincâk mezkûre Fâtıma sükût-u ikrâr itmeğin 
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husûs-ı mezbûrun istimâ‘ıçün emr-i şerîf olmadıkca da‘vâ-yı mezbûreden müddeiye-i 

merkûmesine men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn 

mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid  Receb bin Seyyid  Ali, Hüseyîn bin Pir Veli, Mahmûd bin Ömer, 

Hazar bin Abdülkâdir, el-Hâc Şa‘bân bin Hüseyîn. 

18/1 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sudirhemi Nahiyesi’nde Yusûf Beg 

Değirmeni nâm çiftlik sâkinlerinden İsmihan binti Bedel nâm Hâtûn tarafından vech-i 

âtî üzere da‘vâya vekîlî olub mezbûrenin zâtını ma‘rufet-i şe‘iye ile ‘ârifân  olan Pir 

Beşe ibn-i Mustafa ve Mehmed Halîfe ibn ( ) şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Hasan Beşe bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mevekkile-i mezbûrenin bundan akdem zevcî olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Resul 

mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve tarîr-i kelâm idübmüvekkile-i mezbûre İsmihan 

sâbıkan merkûmun zevcî olub lâkin bünyelerinde Hasan zendekânı ve musâfât 

olmamağla târih-i kitâbdan elii gün mukaddem mezbûr Mehmed zimmetinde 

mütegarrer olan iki bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme mü’net-i 

sekenâsı üzerine merkûmeyi mehâle‘a idüb kendi eşyasından bir sîm kitâbe kuşak ve bir 

çift sîm küpe ve bir saç bağı ve bir atlas kaftan ve bir dârâ-yı zebûn ve bir leken ve bir 

kazğan ve beş lengeri sahan ve bir yogan ve bir döşek ve bir çift yasdık ve bir kalice ve 

bir kilim ve beş çenber ve iki seccâdesi mezkûr Mehmed’in yedinde kalmağla bi’l-

vekâle taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mehmed cevâbında kuşak 

ve saç bağı ve talice ve kilim benim mülküm olub merkûmenin yedinde ‘âriyet 

olduğundan mâ‘adâ ben mezbûreyi hayyiz-i muhâla‘ada ism-i mâl-ı ıtlâk olunur bi’l-

cümle eşyâsı ile hukâk-u mezkûresi üzerine hal‘ idüb ol-dahî hal‘-i meşrûhu kabûl idüb 

hukûk-ı mezkûresinden ve ism-i mâl-ı ıtlâk olunur bi’l-cümle şeyâsından fâriğa oldu 

deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr merkûm Mehmed’den takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İbrahim bin Mehmed ve Mûsa 

bin Ivaz ve Veli bin Ömer nâm kimesneler li-eceli’ş-şahâde meclis-i şer‘a hâzırûn olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitabdan elli gün mukaddem mezbûr Mehmed merkûme 

İsmihan’ı iki bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûme ve mü’net-

isekenâsı ile ism-i mâl-ı ıtlâk olunur bi’l-cümle eşyâsı üzerine halef idüb ol-dahî bizim 

huzûrumuzda hâl-i maşrûhu kabûl ve hukûk-ı zevcîye-i mezkûresinden ve ism-i mâl-ı 
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ıtlâk olunur eşyâsından ferâğat eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın mûcibiyle hükm ve da‘vâ-yı mezbûreden vekîl-i mezkûru men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hüseyîn Beşe bin Veli, Mehmed bin Veli, Mehmed bin Mustafa, el-Hâc 

Mustafa bin el-Hâc Mehmed, Abdullah Çelebi bin Receb. 

18/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ali Beg ibn-i el-Hâc İbrahim nâm kimesnenin sulbiye sağira kızları Havva ve 

Aişe’nin tesviye-i emirlerine ‘ammileri Ahmed Çelebi mukaddemâ kısâm-ı ‘askerî 

tarafından vasiy nasb olunub lâkin mezbûr Ahmed Çelebi meclis-i şer‘a gelüb musâlıh 

ve umûrum ile meşgûl olmak iktizâ itmeğin vesâyet-i mezbûreden Hasan ihtiiyârım ile 

ferâğatve tasrîd eyledim deyüb yerine bir vasiy lâzım ve mühim olmağla hâkim-i 

mevki‘u’l-kitâb hazretleri sağiratân mezbûratânın ebû alâm cedleri bâ‘isü’l-kitâb 

Mustafa bin Süleymân nâm kimseyi mukaddem ve mustakîm olmağla merkûm Ahmed 

Çelebi’yi ba‘de’r-rafî‘ yerine vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol-dahî vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve’t-tezkiye itmeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ısrîn mine’l-Muharremi’l-harâm li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid  Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, Resul bin Mustafa, Mehmed Çelebi 

bin el-Hâc Abdî, Ebubekir Çelebi bin Süleymân.  

19/1 Nafaka Davası 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Yusûf Beg Değirmeni dimekle ma‘rûf Çiftlik 

sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb İsmihan binti Bedel nâm hâtûn tarafından husûs-ı âtiyü’l-

Begâna vekîl-i şer‘îsi olan Hasan Beşe ibn-i Mehmed meclis-i şer‘-i şerîfe gelin 

bi’vekûle tarîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb müvekkilemin sâbıkan zevcî hâzır-ı 

bi’l-meclis Mehmed bin Resul nâm kimesnenin ferâşında metûlde Aişe nâm sağira kızı 

hakk-ı hazânesi hasebiyle hacer ve terbiyesinde olub mezkûr Mehmed mezbûreyi hal‘ 

itmekle cânib-i şer‘den nafaka takdîr olunmak taleb iderin didikde hâkim-i mevkî‘u’l-

kitâb hazretleri târîh-i kitâb gününden sağira mezbûre içün babası mezkûr Mehmed 

malından beher yevm altışar akçe farz ve takdîr idüb beher yevm meblağ-ı mefrûz-u 
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mezbûru sağira mezkûrenin nafaka ve kisvesine ve sâir havâyic-i huzûriyesine harc ve 

sarfa ve ‘ınde’l-ihtiyâç estedâneye ve zafr ve katında merkûm Mehmed üzerine rücû‘-u 

ezn virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Saferü’l-hayr li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hüseyîn Beşe bin Veli, Mehmed bin Veli, Receb bin Mustafa, el-Hâc Mustafa 

bin el-Hâc Mehmed. 

19/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden İbrahin bin el-Hâc 

Mehmed ve karındaşı Süleymân Çelebi meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâmilet-i 

hâze’s-sefer Hâtûn bin Bali nâm nasrâniye tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan oğlu 

andan veled Basıf nâm zımmî mu‘âcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mahmiye-i mezbûre hâricinde iki çay arası nâm mevzî‘de vâki‘ bir tarafdan Yavan 

zımmî mülkü ve iki tarafdan çay ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd ‘ale’s-sevâ 

şirket üzere alâ hâze’l-ân sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olub bir örtme ve arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağımızı el-Hâc Mehmed bağından hakk-ı mesîli ile 

me‘an mezbûre hayrına otuz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz esedî guruşu 

mezkûre Hûtun yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledikba‘de’l-

yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlih mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Mustafa, Receb bin Abdullah, Ali bin Mustafa, Ahmed bin 

Eyüb. 

19/3 Mülk (Dükkan) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Türebe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Osmân Beg 

ibn-i el-Hâc Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

el-Hâc Davud bin Hüseyîn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

Debbağhâne’de vâki‘ Mûsa Beg dükkânı dimekle ma‘rûf on iki kirecliği hâvî olan 

dükkandan elli hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan ma‘lûmü’l-mevzî‘ iki 

kirecliğimi ve torlayı Hüseyîn Dükkânına mutassıl bir bâb odamın mecmû‘unu ve bir 

örtme ve halı ve belleden on iki sehimden iki sehim hisse-i şâyi‘amı mezkûr el-Hâc 
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Davud’a yüz on beş guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüz on beş guruşu mezkûr el-

Hâc Davud yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’t-

tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf.  

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Receb, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Mehmed, Kara 

Ahmed bin Mustafa Beşe, Abdurrahman bin Abdülehad.  

20/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türebe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Osmân Beg 

ibn-i Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc 

Yusûf bin Hüseyîn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Debbağhâne’de vâki‘ 

Mûsa Beg dükkânı dimekle ma‘rûf bir tartafdan Hüseyîn dükkânı ve bir tartafdan el-

Hâc Veli bağçesi ve bir tartafdan İbrahim Çelebi dükkânı ve bir tartafdan tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd on iki kirecliği hâvî olan debbağ dükkânından alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olan ma‘lûmü’l-mevzî‘ iki kirecliğimi ve bir örtme ve halı ve belleden 

on iki sehimden iki sehim hisse-i şâyi‘amı ve kapu ağzında vâki‘ bir odamın 

mecmû‘unu mezkûr el-Hâc Yusûf’a yüz on beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüz 

on beş guruşu mezkûr el-Hâc Yusûf yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm iki kireclik ve bir odanın mecmû‘û ve örtme ve havlı ve 

bellenin on iki sehimden iki sehim hassa-işâyi‘ası tevâbi‘ tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Receb, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc 

Davud bin Hüseyîn, Abdurrahman bin Abdülehad, Kara Ahmed bin Mustafa Beşe. 

20/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türebe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Ali bin Hasan meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ Konya menzilcileri 

olan Seyyid Mustafa çelebi ibn-i Seyyid Ivaz ve Receb Çelebi ibn-i İsa mahzarlarında 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr ibn-i 
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Seyyid Mustafa Çelebi ve Receb Çelebi menzilciler iken benim bir re’s yağız doru iğdiş 

barkîrimi yiğirmi guruşa iştirâ ve elli iki guruşumu ve istikrâz ve her birini yedimden 

ahz ve kabz idüb ba‘de huzûr-u müslimînde mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi ikrâr dahî 

itmişiken hâlâ min habsi’l-mecmû‘ yetmiş iki guruşumu virmeyüb muhâlefet ider suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezkûr Raceb Çelebi cevâbında vech-i muharrer üzere 

mezbûr yedinden yiğirmi guruşa bir barkîr elli iki guruş iştirâ ve istikrâz mezbûr Seyyid 

Mustafa Çelebi ile me‘an menzil-i umûruna harc ve sarf eyledik deyû ikrâr idüb lâkin 

mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi inkâr itmeğin müdde‘-i merkûmdan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ahmed Beşe ibn-i Mahmûd 

ve diğer Ahmed bin İsmâ‘îl nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ bundan akdem mezbûr Seyyid Mustafa Çelebi bizim 

huzûrumuzda mukaddemâ münezzili iken Receb Çelebi ile ben me‘an mezkûr Ali’den 

yiğirmi guruşa bir yağız doru iğdiş barkîr iştirâ ve elli iki guruş istikrâz ve her birini 

yedinden ahz ve kabz idüb menzil-i umûruna harc ve sarf eyledik deyû ikrâr eyledi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mezbûr yetmiş iki guruşu ‘ale’l-

iştirâk edâya mezbûr ibn-i Seyyid Mustafa Çelebi ve Receb Çelebi’ye tenbîh-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min min Zi’lhicce e’ş-şerîfe li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Eyüb, Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, Seyyid Mehmed 

Çelebi yolcuzâde, İlyas bin Veli, Mehmed bin Haydar. 

21/1 Vasî Devri  

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ali Beşe’nin vâlidesi Emkaşüm nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi Döndü binti Bayram tarafından husûs-

ı âtiyü’l-Begânı tadîke vekîl-i şer‘îsi olub kendi tarafından asıl olan hâlâ zevcî bâ‘isü’l-

kitâb Mûsa Beşe ibn-i İsmâ‘îl mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbiye sağira kızı Râziye’nin hassasından kırk beş guruşunu vasîsi olan 

‘ammisi hâzır-ı bi’l-meclis Şa‘bân bin Yusûf yedinden merkûm Mûsa Beşe istikrâz ve 

ahz ve kabz idüb meblağ-ı mezbûrun râyici mukâbelesinde sağira mezkûrenin nafaka ve 

kisvesini ve bi’l-cümle havâyic-i zarûriyesi târîh-i kitâb gününden yedi sene tamâmına 

değin mezkûr Mûsa Beşe kendi mâlından tebeeru‘an keri virüb ve zevcesi olub sağira 
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mezbûrenin vâlidesi olan merkûme Döndü dahî müddet-i mezkûre tamâmına değin 

sağira mezbûreyi hacerinde terbiye idüb bi’l-cümle hıdmât-ı lâzımesini teberru‘an ve 

hasebî görmeğe ta‘ahhüd ve iltizâm itmekle husûs-ı mezbûr sağira-i mezkûreye infi‘ 

olduğu ecilden hakk-ı hazânem hasebiyle sağira-i mezkûreyi vâlidesi mezbûre 

Döndü’ye teslîm eyledim vech-i muharrer üzere hacerinde terbiye eylesün mâdâmeke 

mezbûr Mûsa Beşe zimmetinde olan meblağ-ı merkûmun rayîci mukâbelesinde sağira 

mezbûrenin nafaka ve kisvesini ve bi’l-cümle levâzım-ı mühimmesini teberru‘an kendi 

malından görüb ve bi’l-cümle hıdmât-ı lâzımesini mezbûre Döndü teberru‘an itmâm ve 

hacerinde terbiye itdikce ben dahî hazâneme mute‘allaka da‘vâdan ferâğat eyledim min 

ba‘d bu husûs içün da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr Mûsa vekâletî ve asâletî 

hasebiyle mugde-i mezbûreyi tahkîk ve tasdîk eylemeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâbî‘ve’l-‘ışrîn min Zi’lhicce e’ş-şerîfe li-sene hamse ve tis‘în ve 

elf. 

Ahmed Beg bin Bayram Ağa, Ahmed bin Ivaz, Seyyid Ahmed Çelebi nib 

Siyâvuş Ağa. 

21/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden Eftade binti 

Abdullah tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan hâlâ zevcî Mehmed Beg 

ibn-i Sâlih Beg meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin sâbıkan 

zevcî olan bâ‘isü’l-kitâb zehra’l-kuzzât Receb Efendî ibn-i el-Hâc Mustafa Efendî 

mahzarında üzerine da‘vâ ve tarîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Eftade 

mukaddemâ mezkûr Receb Efendî’nin zevcesi iken bilâzik alıvirmek içün elli guruşunu 

mezbûr Receb Efendî’ye virüb ve bundan mâ‘adâ merkûm Receb Efendî mezbûrenin 

beş guruşluk don ve gömlek ucgûr ve mukaddemesini âhara bey‘ ve kabz-ı semen idüb 

ve bir ala cuka ferâcesini dahî yedinden alub ba‘de tadlîk itmekle hâlâ eşyâ-i mebûreyi 

bi’l vekâle taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Receb Efendî 

cevâbında merkûmenin benim zimmetimde farz cihetinden elli guruşu alub bin doksab 

bir senesi Muharremi’l-harâmının on birinci gününden meblağ-ı mezbûr elli guruşu 

mezkûrenin yedine bi’t-tamâm virüb edâ idüb ve zimmetimde olan mehr-i mü’ecceli ve 

nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükemâsı üzerine muhâla‘a eylediğimde ol-dahî 

kabûl idüb târîh-i merkûmede yedime huccet-i şer‘iye virmişdir deyû ibrâz idüb don ve 

gömlek ucgûr ve mukaddemesini ve ferâcesini almadım deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-
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inkâr Receb Efendî’den mazmûn hucceti mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Mustafa Beg ibn-i Ali ve Receb bin Abdî nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eseru’l-istişhâd fi’l vâki‘ sene-i mezkûrede 

mezbûr Receb Efendî bizim huzûrumuzda cihet-i garazdan deynî olmak üzere merkûme 

Eftade’ye elli guruş virüb telîm idüb hukûk-ı zevcîye-i mezkûresi üzerine muhâla‘a 

eyledikde ol-dahî meblağ-ı mezbûru bi’t-tamâm yedinden alub hal‘-i meşrûhû kabûl 

idüb ve hukûk-ı mezbûresinden ferağat idüb yedine huccet virdi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra don ve gömlek ve makrûme ve uckûr 

ve ferâce için vekîl-i mezbûr ityân-ı mübeyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmekle 

ba‘de’t-teklîf-i mezbûr Receb Efendî eşyâ-i mezbûreyi almadığına yenmîn billâhi’l-

azîm itmeğin vekîl-i merkûmu da‘vâ-yı mezbûreden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn mine’l Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Hasan Çelebi bin (...), Ahmed bin (…), Ahmed bin (…). 

22/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fati’nin karındaşı zavcesi olan Ali Beg ibn-i el-Hâc İbrahim ve babası Mustafa 

bin Süleymân ve vâlidesi Selime ve sadrî oğlu İbrahim münhasıra olub gable’l-kısme 

mezbûr İbrahim dahî fevt olub verâşını amme’l-âmm ceddesi mezkûre Selime ve babası 

mezkûre Ali Beg münhasıra olub gable’t-taksîm mezkûr Selime dahî fevt olub verâşını 

zevcî mezkûr Mustafa ve Sadri oğlulları Mûsa ve Süleymân ve kızları Fâtıma ve 

Aişe’ye münhasıra olub bin yedi yüz yiğirmi sehimden üç yüz doksan sehmi mezbûr 

Mustafa’ya ve yüz iki sehmi mezkûr Mûsa’ya ve yüz iki sehmi mezkûr Süleymân’a ve 

elli bir sehmi mezbûre Fâtıma’ya ve elli bir sehmi mezbûre Aişe’ye ve bin otuz iki 

sehmi mezkûr Ali Beg’e isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra eshâb-ı 

hâze’l-kitâb mezbûr ibn-i Mustafa ve Mûsa asâlet ve merkûmûn Süleymân ve Aişe ve 

Fâtıma taraflarından husûs-ı âtîye’l Begâna vekîl-i şer‘îleri olan mezbûr Mustafa vekâle 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mûnâ-yı mezbûrûndan sonra merkûm Ali Beg 

fevt olmağla liebeveyn karındaşı ve vârisi olan Ahmed Çelebi mahzarında üzerine her 

biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ fevt olan mu‘azzenetimiz mezkûr Fati’nin 

zevcî mezbûr Ali Beg zimmetinde yiğirmi dört bin akçe mehr-i mü’ecceli olub meblağ-ı 
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mezbûrdan nasfını hâl-i hayâtında mezbûre Fati merkûm Ali Beg’e hibe idüb bâkîon iki 

bin akçesi zimmetinde mezbûr Ali Beg dahî fevt olmağla meblağ-ı bâkiden bi’l-asâle ve 

bi’l-vekâle her birimiz hassalarımızı terekesinden taleb ideriz suâl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-suâl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hoca Faruk 

mahallesinde sâkin Hasan ve Hüseyîn ibnî zebirdest Mehmed nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mukaddemâ mezbûr Ali 

Beg mezbûre Fâtî’yı tezvîc eyledikde merkûme Fâtî içün bizim huzûrumuzda yiğirmi 

dört bin akçe mehr-i mü’eccel üzerine ‘akd-i nikâh olunub mezbûr Ali Beg dahî kabûl 

eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra meblağ-ı 

bâkî on iki bin akçeden cüz-i vükelâ olmayub ve hîbede ve âhara havâle ve sâir bir 

vecihle zimmetini ibrâ itmediklerine med‘ûn ve merkûmuna yemîn teklîf olundukda her 

biri ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-azîm itmeğin meblağ-ı merkûm on iki bin 

akçeden mezbûr Mustafa’nın hassası içün iki bin yedi yüz sekiz akçe ve merkûm 

Mûsa’nın hassası içün yedi yüz sekiz akçe ve mezkûr Süleymân’nın hassasıçün yedi 

yüz sekiz akçe ve mezbûratân Aişe ve Fâtıma’nın her birinin hassalarıçün üçyüz elli 

dörder akçeden min habsü’l-mecmû‘û dört bin sekiz yüz otuz iki akçeyi merkûm Ali 

Beg’in terekesinden edâya mezbûr Ahmed Çelebi’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânîmîn Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-muhâdîm Ali Efendî bin Şeyh Ahmed Efendî, Abdülkerîm bin 

Mehmed, Şa‘bân bin Sefer, Hüseyîn bin Mehmed, Hasan bin Mahmûd. 

22/2 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Karakurd mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Şehriban 

binti Mahmûd tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rûfet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin Fazlî ve Ahmed bin Mahmûd 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan babası Mahmûd bin Habil meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin sâbıkan zevcî olan Osmân bin Hasan 

mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Osmân mukaddemâ 

müvekkile-i mezkûrenin zevcî olub Begnlerinde Hasan zindegâni ve muzâfât 

olmamağla târîh-i kitâbdan yedi ay mukaddem zimmetinde mukarrer olan bi’l-cümle 

mehr-i mü’eccelî ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sekenâsı üzerine muhâla‘a 

ve kat‘-i ‘alâka idüb ol-dahî hal‘-i meşrûhu kabûl ve hukûk-ı zevcîye-i mezkûresinden 
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ferâğat ve ol hînde mu‘ârakat idüb alâ hâze’l-ân mu‘ârakat üzere iken hâlâ zevcî umûr-u 

nefsini tezvîce merkûm Osmân mânî‘ olur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Osmân hal‘-imezkûrû inkâr itmeğin vekîl-i merkûmdan müdde‘âsını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Yemta Halîfe ibn-i Ramazân ve el-Hâc 

Mehmed bin Hüsam nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

âharü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan yedi ay mukaddem merkûm Osmân bizim 

huzûrumuzda mezkûre Şehriban’ı zimmetinde mütegarrer olan bi’l-cümle mehr-i 

mü’eccelive nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sekenâsı üzerine muhâla‘a ve kat‘î 

‘alâka idüb ol-dahî hîn-i muhâla‘ada hal‘-i meşrûhayı kabûl ve hukûk-ı zevciye-i 

mezkûresinden ferâğat ve mu‘ârakat eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyû edâ-yı şehâdet-i şer‘iye yelediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hîn-i 

kabûlde vâkı‘a olamağın mûcibiyle hükm ve mezbûr Osmân’ı husûs-ı mezbûr içün … 

23/1 Şikâyet Davası 

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan refî‘u’l-kadr ve ‘azîmü’ş- ‘ızzetlû ve 

sa‘âdetlû Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-akrân Mustafa Ağa 

tarafından husûs-ı âtiye’l-Begâna mübâşir ta‘yîn olunan Hüseyîn ağa meclis-i şer‘-i 

şerîfe Fakîh Dede mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn bin Mûsa nâm kimesneyi ihzâr ve 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ‘ani’l-merâm idüb mezbûr Hüseyîn Cennet binti 

Mustafa nâm kimesneler bâliğayı tezvîc idüb hîn-itezvîcden târîh-i kitâb gününe gelince 

altı ay mürûr itmiş değil iken hâlâ bir oğlan mütevelled olmuşdur keyfiyet-ihâl suâl 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hüseyîn cevâbında ben merkûme 

Cennet’i bin doksan beş senesi Şa‘bânının evâilinde tezvîc idüb ve bekâreti dahî hîn-i 

tezvicimde mevcûde olub ben izâle eyledim bevâna gelince altı ay murûr eyledi ve hâlâ 

tevellüd iden oğlan benim ferâşımdandır didikden sonra mahalle-i mezbûre eyâlisinden 

Abdî Halîfe ibn-i Ömer ve Mûsa Halîfe ibn-i Abdülkerîm ve el-Hâc Ali bin Mûsa ve 

Receb Beşe ibn-i Hüseyîn ve Hasan Çelebi ibn-i Mehmed ve Esiman bin Ahmed nâm 

kimesneler li-eceli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olub esrü’l-istincâr fi’l-hakîka mezkûr 

Hüseyîn mezbûre Cennet’i bin doksan beş senesi Şa‘bânının evâilinde tezvîc idüb târîh-

i kitâb gününe gelince altı ay mürûr eyledi ve mezbûre Cennet ehl-i arz-ı müstekîme 

kendi hâlinde kimesnedir deyû haber virüb akl-i medet-i haml altı ay olduğu ketb-i 

fakhiyede masrah olmağın mübâşir mezbûrû mu‘ârazadan men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Abdülkâdir Efendî bin Mahmûd Efendî, Seyyid  Mehmed Çelebi bin Siyâvuş 

Ağa, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

23/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olanAli bin Muslî’nin Verâset-i zevcesi Alime ve babası Muslî bin Ali ve sulbiye sağir 

oğlu Mehmed ve sulbiye sağira kızları Hatice ve Sâliha’ya münhasıra olub doksanaltı 

sehimden oniki sehimi mezkûre Alime’ye onaltı sehimi mezkûr Muslî’ye ve otuzdört 

sehimi mezkûr Mehmed’e ve her birine on yedişerden otuzdört sehimi merkûmatân 

Hatice ve Sâliha’ya eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra eshâb-ı ‘ınde’l-kitâb 

mezbûr Muslî asâlet ve sağâr-ı merkûmûnun teviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûb 

vasîleri olan Hüseyîn Beşe ibn-i Mustafa vesâyet ve mezbûre Alim’e tarafından vech-i 

âtî ezere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı Mustafa Çelebi ibn-i Yusûf vekâleten 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Ali Çelebi bin Ahmed mahzarında üzerine her 

biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ali Çelebi mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm 

ile yiğirmi sene kadr-i zamân bey‘ ve şerâ üzere olub Begnlerinde mu‘âmalât-ı şer‘iye 

cereyân itmekle müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında târîh-i 

kitâbdan bir sene mukaddem kendi bâğında merkûm Ali ile hesâb görüb merkûm Ali 

kendi zikr ve hesâb idüb çûka ve kaftân ve ‘abâ ve sarık ve sâir eşyâ semeninden 

zimmetinde yüzotuz esdî guruş zuhûr idüb ve huzûr-u müslimînde ikrâr dahî idüb ve 

bundan mâ‘adâ yiğirmi keyl arpa ve bir kaftân-ı semeni ikibuçuk guruş ve bir zebûn 

semeni ve bir çağşûr dikmesi ecretî olub gable’l-istîfa-i mûr-u semen mezkûr fevt 

olmağla bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle hassalarımızı taleb ideriz suâl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-suâl mezkûr Ali Çelebi cevâbında arpatı ve kaftân ve zebûn-u 

semenlerini ve çağşûr-u ecretini ikrâr idüb lâkin vech-i muharrer üzere muhâseBegi ve 

deyni ve ikrârı inkâr itmeğin med‘ûn ve merkûmûndan müdde‘âlarını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘adûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkin Süleymân 

Çelebi ibn-i Hazar ve Bâb-ı Aksaray mahallesinde sâkin Seyyid Süleymân Çelebi ibn-i 

Mustafa nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Ali hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında kendi bağında 

târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem bizim huzûrumuzda merkûm Ali Çelebi ile hesâb 

gördüklerinde mezkûr Ali Çelebi kendi zikr idüb çûka ve kaftân ve ‘abâ ve sarık ve sâir 

eşyâ-i semenlerinden benim zimmetimde sana yüzotuz esedî kuruş zuhûr eyledi meblağ-
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ı mezbûr sana deynimdir düyû ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyû her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâbî‘ min Saferü’l-hayr li sene sitte ve tis‘în ve elf.  

Ali bin Mûsa Beg, Mehmed bin Yahyâ, Mehmet bin Eyüb, İbrahim Çelebi bin 

Hüseyîn Beg, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

24/1 Şikâyet Davası  

Mahmiye-i Konya’da bâ‘isete’l-kitâb Aişe binti Nurullah nâm bekr-i bâliğa 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Buladlar mahallesi sâkinlerinden Muslî bin 

Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûr Muslî 

hâzır-ı bi’l-meclis İsmâ‘îl bin Hüseyîn tevessidiyle bana namzed itmişidi târîh-i kitâb 

gününe gelince beynimizde ‘akd-i nikâh vâki‘ olmamağla hâlâ ben mezbûrdan 

mu‘ârakat idüb nefsimi hâzır-ı bi’l-meclis Seyyid Ali ibn-i Seyyid Mehmed’e tezvîc 

murâd eylediğimde mezkûr Muslî mânî‘ olur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr 

Muslî cevâbında benim içün mezkûreye namzet olmuşidi lâkin târîh-i kitâb gününe 

gelince mezbûre Aişe bana ‘akd-i nikâh olmadı deyû beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf idüb 

mezkûr İsmâ‘îl ben dahî bi’l-vekâle ‘akd-i nikâh itdirmedim mezbûrânın beynlerinde 

bevâna gelince nikâh vâki‘ olmadı dimeğin nefsini dilediği kimesneye tezvîce mezbûre 

Aişe’ye izn-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbî‘ min Saferü’l-hayr 

li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Süleymân Beg bin Ivaz, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yusûf, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, Molla Mustafa bin Emrullah, İsmâ‘îl bin Ali. 

24/2 Hibe 

Mahmiye-i Konya Hâricinde Çalıklar mahallesinde Sadrîoğlu dimekle ma‘rûf  

el-Hâc Mehmed bin Süleymân meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu 

bâisü’l-kitâb Hüseyîn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Şa‘bân mülkü ve tarafdan el-Hâc Veli mülkü ve 

tarafdandiğer oğlum Süleymân mülkü ve tarafdan tarîk-‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir 

tabhâne ve bir kilâr ve bir fevkani-i yazlık ve bir ahur ve bir samanlık ve bir havlıyı 

müştemil alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzili ba‘de’t-tahliye 

ve yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Veli mülkü ve bir tarafdan oğlum 
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Süleymân mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Ivaz mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile 

mahdûd eşcâr-ı müştemil mülk bağçemi ve Danalaryazısı nâm mevzî‘de vâki‘ bir 

tarafdan el-Hâc Hüseyîn mülkü ve bir tarafdan Ali mülkü ve bir tarafdan Mahmûd 

mülkü ve bir tarafdan nehir ile mahdûd altı dönüm mülk tarlamı ve yine mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Süleymân mülkü ve bir tarafdan Seyyid Receb 

mülkü ve bir tarafdan Mustafa Halîfe mülkü ve bir tarafdan nehir ile mahdûd 

Debbağyeri dimekle ma‘rûf üç dönüm tarlamı mezbûr Hüseyîn’e her birini fâriğan 

‘ani’ş-şevâğal hâliyâ ‘ani’l-mevânî‘ hîbe-i sahîha-i şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve teslîm 

eyledim ol-dahî meclis-i hîbede her birini ithâb ve kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm 

her biri mezbûr Hüseyîn’in mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis 

min Saferü’l-hayr li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şa‘bân bin Sefer, Aşır bin Hazar, Mahmûd Çelebi bin Hazar, Osmân bin 

Süleymân, Abdullah bin Receb, Ahmed Beşe bin Mehmed, Abdülkerîm bin Hasan, 

Mustafa bin Hazar, el-Hâc Veli bin Hüseyîn. 

25/1 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden Asiye binti Muslî nâm 

hâtûn tarafından hibe-i âtiyyü’l-beyânı ikrâra vekîlî olub mezbûrenin zâtını ma‘rûfet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed Çelebi ibn-i Şa‘bân ve Ahmed Çelebi ibn-i Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İsa Çelebi ibn-i Mahmûd nâm kimesne meclis-

i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin zevcî bâ‘isü’l-kitâb Mustafa 

Halîfe ibn-i Mûsa Halîfe mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem merkûme Asiye mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Mehmed 

mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir tahâne ve 

bir sofa ve bir kilâr ve bir ahur ve bir fevkani-i yazlık ve bir fevkani-i odunluk ve bir 

halıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilini 

mezbûr Mustafa Halîfe’ye ba‘de’t-tahliye hîbe-i sahîha-i şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve 

teslîm idüb ol-dahî meclis-i hîbede kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didî didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t’taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min Saferü’l-hayr li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf.  
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Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yusûf, zahrü’l-kuzzât Ca‘fer Efendî bin 

Sâdık, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, Derviş Mehmed bin Kâsım, Muharrem 

Çelebi bin İsmâ‘îl, Abdüsselam bin Ali. 

25/2 Tahrir Şikâyeti 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Sadreddin Konevi kuddise sırrahû 

mahallesi ahâlisinden Veli bin Hüseyîn ve Bayram bin Mehmed ve Ramazân bin Şebek 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Ahmed bin Receb 

Halîfe mahzarında her biri üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ahmed’in 

babası Receb Halîfe mukaddemâ hîn-i takrîrde bizim mahallemize kayd ve tahrîr 

olunmağla mahallemize vârid olan tekâlifden merkûmdan dahî hassa taleb 

eylediğimizde virmeyüb muhâlefet ider suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûm 

Ahmed cevâbında mahalle-i mezbûre ahâlisi bin altmış iki senesi Muharremi’l-

harâmında Konya kadısı fazîletli Mevlânâ Abdülbaki Efendî hazretlerinin huzûrunda 

babamdan tekâlîf taleb eylediklerinde ol-dahî ben tahrîr olunmadım Receb ismiyle tahrîr 

olunan âhar kimsedir ben berât-ı şerîfle imâmet hıdmetindeyim dimekle tekâlîfden men‘ 

olunub hüccet olunmuşdur deyû ibrâz idüb yedimde avârız hânesine mukayyed emlâk 

yokdur deyücek med‘ûn-u merkûmûnun ibrâz eyledikleri sûret-i zikirde Receb e’l-

İmâm deyû mukayyed olub ve bundan mâ‘adâ on esâmî dahî olmağla Receb Halîfe e’l-

İmâm olmağla hâneden hâric olub bâkîsi olan on nefer üzerine bir hâne kayd olunduğu 

ecilden med‘ân-u mezkûrûnu tekâlîf içün merkûm Ahmed ile mu‘ârazadan men‘ birle 

mâ-vak‘a bi’t’taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Sefer, Ali bin Ivaz, Mehmed bin İsmet Sefer bin Ivaz. 

25/3     Nafaka  (Arapça) 

26/1 Hassa Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Fakîh Dede mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Arazma Beşe ibn-i Mehmed’in zevcesi bâ‘isete’l-kitâb Aişe binti Ramazân 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun vâlidesi ve 

vâzenesi Emine binyi Ramazân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcem 

mezbûr Azerman Beşe gazâya giderken târîh-i kitâbdan on ay mukaddem medîne-i 

Belgrad’da fevt olub terekesi mezkûrenin yedinde olmağla hassa-i şer‘iyemi taleb iderin 
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suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezkûre Emine cevâbında merkûm Azarman’ın 

vefâtını inkâr idicek müdde‘imezbûreden müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden karye-i Bulmaya’da sâkin Abdülkâdir bin Osmân ve 

Öylebikaldı mahallesinde sâkin Bayram bin Ramazân nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-iştişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Aişe’nin zevcî olan 

merkûm Arazman Beşe târîh-i kitâbdan on ay mukaddem medîne-i Belgrad’da 

bâmerallâhü te‘âlâ vefât idüb meyyiti gasl ve defn olundu biz gördük her birimiz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsî‘ min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Nasuh bin Ca‘fer ‘an mahalle-i Karakurd, Köse Hazar bin Eyvad ‘an mahalle-i 

Boladlar, Ali bin Mehmed ‘an karye-i Begce, Ahmed bin İbrahim ‘an mahalle-i Mu‘în, 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa ‘an mahalle-i Şems-i Tebrîzî. 

26/2 Vekil Tayini 

Mahmiye-i Konya’da avârız hânesine mukayyed olan mahallât ahâlisinden ibn-

i Sâlih mahallesinden Ahmed bin Bâlî ve mahalle-i Buladlar’dan Abdullah bin Budak 

ve Kadıasker mahallesi’nden el-Hâc Ahmed bin Mustafa ve Mücellid mahallesinden el-

Hâc Veli ibn-i el-Hâc Şa‘bân ve Cedîd garb bürde mahallesinden Halîl Halîfe ibn-i 

Emrullah ve Mustaf bin Ali ve İhtiyâreddin mahallesinden Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i 

Mustafa ve Eflâtûn mahallesinden bazârbaşî el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman ve 

Fakîh Dede mahallesinden Sefer bin Ali ve el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc Şa‘bân ve 

Esenlü mahallesinden el-Hâc Mehmed bin Mehmed ve Dehadâ mahallesinden Hali bin 

el-Hâc Tor Ali ve Eşinci mahallesinden Yusûf bin Abdullah ve Sarı Yakub 

mahallesinden Mustafa bin Osmân ve ibn-i Tûtî mahallesinden el-Hâc Mehmed bin 

Hüseyîn ve Şeyh Osmân Rûmî mahallesinden Ali Çelebi ibn-i Ahmed ve Uluırmak 

mahallesinden Veli bin Süleymân ve Seydîvirî mahallesinden Abdürrahim bin Ali ve 

Şekerfürûş’dan Ali Çelebi ibn-i Ahmed Efendî ve Bîkârî mahallesinden Mehmed Halîfe 

ibn-i Mehmed Halîfe nâm kimesneler ve sâirleri meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

bâ‘isü’l-kitâb Körkeçi mahallesi sükkânından Mustafa Halîfe ibn-i Ali ve Seb‘ahavân 

mahallesinden el-Hâc Mehmed Halîfe ibn-i Ahmed mahzarlarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb bizim mu‘âfâtTürbe-i Celâliye eyâlisiyle tekâlîfe müte‘allik 

da‘vâmız olmağla estâne-i sa‘âdet-i eşbânede da‘vâ ve muzâfe‘a içün her birimiz 
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tarafımızdan merkûmân Mustafa Halîfe el-Hâc Mehmed Halîfe’yi vekîl nasb ve ta‘yîn 

eyledik didiklerinde anlar dahî vekâlet-i mezkûreyi kabul ve hıdmât-ı lâzımesini edâya 

her bir ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir 

min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Çelebi bin Ali, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ali, İbrahim Beşe 

Çamurcûzâde. 

27/1 Tımar Kiralaması 

Mahmiye-i Konya’da Nişantaş mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb İbrahim 

Beşe ibn-i Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde erbâb-ı 

tîmârdan Ali Beg nâm kimesnenin oğlu ve tîmârı mahsûlünü kabza subaşısı olan Seyyid 

Şa‘bân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan bir sene ve iki 

ay mukaddem medîne-i Belgrad’da ben mezbûr Ali Beg’e altmış beş esdî guruş  garaz 

virüb teslîm idüb ol-dahî yedimden meblağ-ı mezbûrû ahz ve kabz ve istihlâk idüb 

yedime memzî ve nahtûm-u dîn-i temessük virüb ba‘de meblağ-ı mezbûru tîmârı 

mahsûlünden oğlu mezkûr Seyyid Şa‘bân virmek üzere havâle itmekle bundan akdem 

ben meblağ-ı mezbûru mezkûr Şa‘bân’dan taleb eylediğimde babasının tîmârı 

mahsûlünü kabz eylediğini ve yedimde olan temessüğün imzâ ve hatmi babasının 

olduğunu ikrâr ve havâle-i meşrûhayı kabûl idüb ma‘celâ edâya iktidârım yokdur deyû 

meblağ-ı mezbûru kendi deyni olmak üzere kendi üzerine devr-i şer‘î idüb yedime 

tekrar memzî ve mahtûn-u deyn-i temessüğü virmişiken hâlâ virmeyüb muhâlefet ider 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Seyyid Şa‘bân cevâbında ben babamın 

tîmârını zabt eyledim ve merkûmûn yedinde olan altmış beş esedî guruş deyn-i 

temessüğü babamın imzâ ve hatmi iledir ve havâleyi kabûl idüb ve üzerine kendi 

deynim olmak üzere devr-i şer‘î itdirüb yedine tarafımdan memzî ve mahtûm-u 

temessük virdim lâkin hâlâ yedimde babamın tîmârı mahsûlünden deyn-i merkûme 

kifâyet ider şey’ olmamağla birkaç gün te’hîr murâd iderin deyû beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin meblağ-ı mezbûru edâya mezkûr Seyyid Şa‘bân’a tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mevlûd Çelebi bin Seyyid Ali, İsmâ‘îl Çelebi bin el-Hâc Ali, Molla 

Abdurrahman bin Nasrullah Halîfe, Abdülkerîm bin Mehmed. 
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27/2 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ali Beg ibn-i İbrahim’in zevcesi bâ‘isete’l-kitâb Aişe binti Mustafa tarafından 

da‘vâ-yı âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rûfet-i şer‘iye ile ‘ârifân  

olan babası Mustafa bin Süleymân ve karındaşı şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Ebubekir bin Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-

yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşı ve vârîsi olan Ahmed mahzarında üzerine bi’l-vekâle 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Ali Beg târîh-i kitâbdan beş sene 

mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mahalle-i merkûmede vâki‘ şarken el-

Hâc Mehmed mülkü ve şimâlen merkûm Ahmed mülkü ve garban kendinin âhir mülkü 

ve kıble tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve bir örtme ve bir bağçeyi 

müştemil silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menziline müvekkilem zevcesi 

merkûme Aişe’ye ba‘de’t-tahliye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüb 

ol-dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz idüb ba‘de mezkûr Ali Beg yine kemâl-i 

sıhhatında huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî idüb alâ hâze’l-ân mezbûre Aişe’nin yedinde 

ve tasarrufunda iken hâlâ mezbûr Ahmed zabtına mânî‘ olub sâir tereke ile me‘an 

iktisâm murâd ider suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ahmed cevâbında hîbe-i 

mezkûreyi inkâr idicek vekîl-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udâl-i Müslimînden Cedîd-igarb borda mahallesinde sâkineyn Ali bin 

Mehmed ve Mûsa bin Mustafa nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Ali Beg târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında menzîl-i mezbûreyi balıklıya hâlî bırakub bâğına çıkub 

kendi bağında sâkin iken bizim huzûrumuzda ikrâr idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

hudûdu- mezkûre dâhilinde olan bie tabhâne ve bir ahur ve bir örtme ve bir bağçemi 

ba‘de’t-tahliye zevcem Aişe binti Mustafa’ya hîbe-i sahîha ile hibe temlîk ve teslîm 

eyledim ve ol-dahî meclis-i hîbede kabûl ve kabz eyledi mülk-i mevhûbudur didi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf şehâdetleri makbûle olmağın mucibiyle hükm-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf.     

Zahrü’l-muhsâdim ali Efendî bin Ahmed Efendî, Abdülkerîm bin Mehmed, 

Şa‘bân bin Sefer, Hüseyîn bin Mehmed, Hasan bin Mahmûd. 
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28/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aklan mahallesi sâkinlerinden Cennet binti Eyrî nâm 

hâtun tarafından zikr-i âtî bey‘ ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rûfet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Şa‘bân bin Süleymân ve İbrahim bin Abdî 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevcî Mehmed bin Ömer nâm kimesne meclis-

i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Ali Halîfe ibn-i Hüseyîn mahzarında bi’l 

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem merkûme Cennet Çıralû mescid 

mahallesinde vâki‘ iki tarafdan ‘İbâs mülkü ve bir tarafdan Bâlî zımmî mülkü ve bir 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir kilâr ve bir ahûr ve bir 

havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan menzilini 

merkûm Ali Halîfe’ye onüç esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr onüç guruşu mezkûr Ali 

Halîfe yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyûb teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe ma yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didî didikde 

gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Muharremi’l-

harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin İbrahim, diğer Mehmed bin Mustafa, İbrahim bin Abdî Halîfe, 

Ahmed bin Mehmed. 

28/2 Vasî Tayini  

Mahmiye-i Konya’da Hoca Hasan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan devlet zimmetinin sulbî sağira kızı Kühre babası hâlik merkûmun 

muhallefâtından arsâ intikâl idüb emvâl ve erzâkını zabt ve hafta ve sâir vâkı‘a olan 

‘umûr-u şer‘îsini tasviyeye bir vasiy lazım ve mühim olmağın hâkim-i mevkî‘ü’l-kitâb 

hazretleri sağira mezbûrenin ‘ammîsi hâmil-i hâze’s-sefer Kirkor veled Murâd nâm 

zımmîyi vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol-dahî ve sâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 

lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’t-tâsî min Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Bâlî zımmî veled Mirza, Ağduzer zımmî veled Evânus, Atânûs zımmî veled 

Nekûğûs, Tâtûr zımmî veled Beğûs. 
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28/3 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddi-i Tebrîzî kuddise sırrahû 

mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc Ahmed Efendî’nin sulbî 

sağir oğlu Mustafa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde vâlidesi ‘Alime binti 

Mahmûd tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer-îsi olan zevcî Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn-i Seyyid Ali mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb sâbıkan babam 

el-Hâc Ahmed Efendî fevt oldukda ben sağir olmam ile vâlidem merkûme ‘Alime bana 

vasiy nasb olunub emvâl ve erzâkımı bi’l-vesâye zabt itmişidi hâlâ ben ondört yaşıma 

dâhil olub âkil ve bâliğ olmâm ile yedinde olan eşyâmı taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl vekîl mezbûr cevâbında müvekkile-i merkûmenin vesâyetini ve eşyâ-i 

mezkûre yedinde olduğunu ikrâr idüb merkûm Mustafa’nın eşyâsını redd ve teslîme 

vekîl-i merkûme tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer 

min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yusûf, Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebû e’s-

Sa‘ded efendî, el-Hâc Süleymân bin Hamza, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih.  

29/1 Tekalif Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Sarı Ya‘kûb mahallesinde vâki‘ Sarı Ya‘kûb mescidi 

cemâ‘atinden Abdülkâdir Halîfe ibn-i el-Hâc Osmân ve Mustafa bin Osmân ve Hasan 

bin Durmuş ve Osmân bin Hasan ve Mehmed bin Veli ve Ali bin Nasûh nâm 

kimesneler  meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i merkûmede vâki‘ 

Mehmed Hoca mescidi cemâ‘atinden eshâb-ı hâze’l-kitâb el-Hâc Osmân bin Mustafa ve 

‘Abdül‘ahad Halîfe ibn-i Abdülhî Efendî ve Mehmed bin Nebî ve Mustafa bin Hasan ve 

Ali bin Nebî ve Şa‘bân bin Mahmûd nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerinde her biri 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ fahrer cedîd-i şerhî Mehmed Efendî hayyiz-i  

tahrîrde mahalle-i merkûmede olan münâzel ve büyûtun mecmû‘unu tahrîr ve 

mahallenin üzerine dört hâne kayd itmekle mezbûrlar ve biz cümlemiz bir mahallenin 

ahâlîsi olmamız ile vâride olan tekâlîf-i cümlemiz beynimizde tahmillerimiz mikdârî 

tevcî‘ ve cem‘ ve tahsîl murâd eylediğimizde mezbûrlar suâl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında hayyiz-i  tarîrde cümlemizin üzerine dört hâne 

kayd olunub lâkin cemâ‘at-i keşîre olmağla cümlenin tekâlifi yed ve ahdden cem‘ ve 

tahsîl olunmakda ‘asret olduğu ecilden tahrîrden sonra mahalle-i mezbûre ahâlisi bi’l-
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cümle rızâlarıyla med‘ûn-u merkûmûnun mescidleriyle bizim mescidimizin 

cemâ‘atlerini ‘alâ hıdde ta‘yîn ve ifrâz idüb tekâlif-i vâride oldukda nısfını med‘ûn 

merkûmûnun mescid-i cemâ‘ati ve nısfını bizim mescidimiz cemâ‘ati virmek üzere 

ecmâ‘ ve etfâk ve bu ana gelince menvâl-i meşrûh üzere tarafeyni vire gelmişlerdir ve 

hâlâ dahî üslûb-u sâbık üzere virmek murâd ideriz deyücek ba‘de’l-itindâk med‘ân-u 

merkûmun hayyiz-i  tahrîrden sonra bu ana gelince ecmâ‘ ve itfâkla vech-i muharrer 

üzere ve biriyle geldiğini med‘ûn-u merkûmûn ikrâr itmeğin senîn-i sâbıkada olageldiği 

üzere vâkı‘a olan tekâlîf-i tensîf ve tarafından her biri nasfını ‘alâ hıdde cem‘ itmek 

üzere tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Saferü’l-

hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Receb Efendî bin Mustafa Efendî, el-Hâc Receb Bazârbâşı, Mustafa bin el-Hâc 

Mehmed, Mahmûd Çelebî bin Şa‘bân, Mehmed bin Yusûf. 

29/2 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Râziye’nin verâset-i vâlidesi Hûrî binti Mehmed ve zevcî Seyyid Mehmed bin 

Seyyid İbrahim velâbûn er karındaşı Molla Receb bin Mustafa ve kız karındaşı Aişe’ye 

münhasıra olub onsekiz sehimden üç sehimi mezkûre Hûrî’ye ve dokuz sehimi merkûm 

Seyyid Mehmed’e ve dört sehimi mezkûr Molla Receb’e ve iki sehimi mezbûre Aişe’ye 

isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezkûretân Hûrî ve Aişe 

taraflarından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîlleri olub mezbûretânın zâtlarını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân  olan Molla İbrahim bin Mûsa ve Mehmed bin İbrahim şehâdetleriyle 

vekâleti sâbite olan mezkûr Molla Receb vekâlet ve asâlet meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı mezbûrenin terekesine vâzi‘u’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb 

merkûm Seyyid Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ben ve müvekkiletân 

müteveffât-ı mezbûrenin terekesinden hassalarımızı taleb eylediğimizde merkûm 

Seyyid Mehmed zevcem müteveffât-ı merkûmenin sâbıkan fevt olan babasının Şeyh 

Sadreddin mahallesinde vâki‘ menzilinde ve sâir eşyâsında hassası bâkiyedir deyû da‘vâ 

sadedinde olmağla merkûm Seyyid Mehmed tebessudü’l- Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh 

benim müvekkiletân mezbûretânın müteveffât-ı merkûmenin terekesinden hassalarımız 

mukâbelesinde da‘vâ-yı meşrûhasından fâriğ olub ve terekeden bir sîm kuşak ve bir ala 

Haleb atlası kaftân ve bir yeşil dârâ-yı zebûn ve bir alaca seccade ve bir kımızı ala dârâ-

yı zebûn ve bir çift yorğân ve bir sebet sandûk ve bir yasdık ve bir döşek yüzü ve iki 
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ta‘rer ve bir kırmızı puşte mâli bize virüb teslîm itmekle biz dahî eşyâ-i mezkûreyi 

vech-i muharrer üzere alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan her birimiz fâriğ olub 

mezkûre Râziye’nin bi’l-cümle terekesine müte‘alliga da‘vâdan zimmetini vekâletim ve 

asâletim hasebiyle ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d benim ve müvekkiletân mezbûretânın 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı didikde merkûm 

Seyyid Mehmed da‘vâ-yı merkûmeden zimmetlerini ibrâ eyledim deyüb makr-i 

merkûmu tahkîk ve tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yusûf, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Ali 

bin İbrahim, Abdurrahman Halîfe bin Mustafa Efendî. 

30/1 Mütevellî ve Kefil Tayini 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc Ahmed Efendî’nin müceddeden icrâ 

eylediği Çeşmeler ahâlîsinden Hazar Beşe ibn-i Hasan ve el-Hâc Hamza bin Mehmed 

ve İsmâ‘îl Çelebi ibn-i el-Hâc Ali ve Mehmed Beşe ibn-i Mûsa ve İbrahim Beşe ibn-i 

Mehmed ve el-Hâc Hasan bin Kolû nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî sağir oğlu Ömer’in tesviye-i umûruna savb-ı 

şer‘den mensûbe vasîsi olan vâlidesi Aişe binti Ahmed Efendî tarafından husûs-ı 

âtiyü’l-beyânı tasdîke vekîli olub mazbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân  olan 

Mehmed Beşe bin İbrahim ve Mehmed bin Tedmilî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Ebussu‘ûd Efendî mahzarında her biri takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb müteveffâ-yı mezbûr mâra’z-zikr çeşmelerinin masârıf-ı 

mühimmesine rücû harc olunmak üzere vakf eylediği nekûdun tevellîtini evlâdına şart 

itmekle hâlâ vasiy-i mezbûre sağir merkûm Ömer’in mütevellî nasb olunmasını murâd 

idüb tarafından mablâğ-ı mezbûr i‘mâl olunurken bi-hasbi’ş-şer‘-i zamân tertib idicek 

vech üzere zâyi‘ olunursa derkinin zamânına mezkûre Aişe kefîl olmağla biz dahî 

mezbûr Ömer’in tevellitini ve merkûme Aişe’nin kefâletini kabûl eyledik didiklerinde 

hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri mezbûr Ömer’i yevmî dörder akçe vazîfe ile vakf-ı 

mezkûre mütevelllî nasb ve ta‘yîn eyledikde vekîl-i merkûm müvekkile-i mezbûrenin 

vech-i muharrer üzere kefâletini ikrâr ve tevellit-i mezbûreyi bi’l-vekâle kabûl ve 

hıdmât-ı lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Mustafa Beşe Kethüdâ-yı kal‘a, Ivaz Çelebi bin Müstecâb ‘an mahalle olan, 

mîrâb Ahmed Bey bin Mustafa, İsmâ‘îl bin Mustafa ‘an mahalle-i Havâcehabîb, İsmâ‘îl 

bin Hüseyîn ‘an mahalle-i Hoşhân, Seyyid Mehmed Çelebi bin (okumamıyor). 

30/2 Vekil Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan el-Hâc Ahmed Efendî’nin müceddeden icrâ eylediği 

çeşmelerinin masârıf-ı mühimmesine racî meşrûd vakf-ı nekûdun meşrûtiyet üzere 

mütevellîsi olan vâlidesi Aişe binti Ahmed Efendî tarafından tevkîl-i câi’l-beyânâ vekîli 

olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân  olan Mehmed Beşe ibn-i İbrahim ve 

diğer Mehmed bin Tedmilî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn-i Ebussûd Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Molla 

Abdullah bin Budak mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb sağir merkûm 

Ömer mâra’z-zikr çeşmelerin vakfı olan nekûde meşrûtiyet üzere mütevellî olmağla 

vasîsi olan müvekkilem merkûme Aişe meblağ-ı mezbûrû i‘mâle racenî zikrî mürûr iden 

çeşmelerin masârıf-ı mühimme ve havâyic-i zarûriyesine harc ve sarfa ve tevellite 

müte‘allika umûra tarafından vesâyeti hasebiyle mezkûr Molla Abdullah’ı vekîl nasb ve 

ta‘yîn eyledi didikde ol-dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şuhûb-u sâbıkûn. 

30/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Pîr Ali bin 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafdan benim âhir mülküm ve bir tarafdan karındaşım Molla Mahmûd mülkü ve bir 

tarafdan kahveci Şa‘bân mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir 

örtme be bir havlıyı ve bir sağir havlıyı ve zokâk kapusunu ve büyük havlının örtmeden 

zokâk dîvârına müntehî senbûr olub kıble cânibinde kalan havlıyı müştemil olub alâ 

hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Pîr Ali’ye yiğirmi 

iki esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi iki guruşu mezkûr Pir Ali yedinden bi’t-
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tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şuhûd-u sâbıkûn. 

31/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret mahallesi sâkinlerinden Serkez veled Kesber 

nâm Ermeni zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâmilet-i hâze’s-sefer 

Cevher binti Serkez nâm nasrâniye müvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-

i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan ‘İbadullah Efendî mülkü ve bir tarafdan Mahmûd mülkü 

ve bir tarafdan Hareke zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir tabhâne 

ve bir kilâr ve fevkâni-i tahtânî iki oda ve bir ahûr ve bir örtme ve bir havlıyı müştemil 

olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi zevcem mezbûre 

Cevher’e mahmiye-i mezkûre hâricinde Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan el-Hâc 

Osmân bâğı ve bir tarafdan Marederus zımmî bâğı ve iki bir tarafdan tarîk-i hâs ile 

mahdûd iki örtme ve bir tabhâne ve bir havlı ve eşcârı müştemîl olub silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olan altı tahta bâğı ile yiğirmi beş esedî guruşa alâ tarîki’l-müfâyiza 

ve’l mübâdele bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mebî‘idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmibeş duruşu ve bâğ-ı merkûmu mezkûre 

Cevher yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim keyfe mâ-

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî gurre-i Saferi’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hasan Beg bin Mustafa, diğer Hasan bin Mehmed, İsmâ‘îl bin Ali, Seyyid 

Ebûbekir bin el-Hâc Yusûf. 

31/2 Miras Davası 

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîrî içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‘den Mevlânâ Seyyid Mehmed Efendî ibn-i Siyâvuş Ağa irsâl olunub ol-dahî 

Karakurd mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Kamerşâh’ın menziline 

varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan ‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda 

müteveffât-ı mezbûrenin verâset-i zevcî Nasûh bin Ca‘fer ve müteveffâ oğlunun oğlu 

Mustafa nâm sağira münhasıre olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra sağir mezbûr 

Mustafa’nın tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûbe vasîsi olan vâlidesi Aişe binti 
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Mehmed nâm hâtûn meclis-i ma‘kûd-u mezbûrde bâ‘isü’l-kitâb mezbûr Nasûh 

mahzarında üzerine bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı mezbûrenin 

menkûlât-ı nev‘ınden olan terekesinden nasfını ber mûcib-i zikr-i kasâm sağir 

mezbûrenin hassasıçün bi’l-vesâye merkûm Nasûh yedinden aldım lâkin muhallefât-ı 

merkûmeden mahalle-i mekûrede vâki‘ bir tarafdan Osmân Beşe mülkü ve bir tarafdan 

Hamza mülkü ve bir tarafdan (  )mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki oda 

ve bir tabhâne ve ve bir havlıyı müştemil menzilin dahî hasfî sağir mezbûrun hassası 

iken mecmû‘unu merkûm zabt itmişdir suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Nasûh 

cevâbında mezkûre Kamerşâh vefâtından yedi ay mukaddem hâl-i hayâtında menzîl-i 

mezbûru ondört guruşa bana bâ-tâ bey‘ teslîm ve semeninden dokuz guruşunu yedinden 

ahz ve kabz idüb ve beş guruşunu vefâtından sonra mahalle-i mezbûre mescidinde bir 

çırâğ-ı îkâdı ile mescid-i mezbûrda imâm olanlar sâre-i mülk tilâvet itmek üzere vakf 

olmağla vasîyet itmekle hâlâ zimmetindedir mezbûre Kamerşâh hal-i hayâtında husûs-ı 

mezbûrû huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişdir deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr 

mezbûr Nasûh’dan takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

Müslimînden Mehmed bin Süleymân ve Mahmûd bin Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i mezbûre hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûme Kamerşâh 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda ikrâr idüb hudûd-u mekûre 

dâhilinde olan menzîl-i merkûmu ben mukaddemâ zevcim Nasûh nâm kimesneye 

ondört guruşa bâ-tâ bey‘ ve teslîm ve semeninden dokuz guruşunu yedinden aldım ve 

beş guruşunu vefâtımdan sonra mescid-i mezbûrda bir çırâğ-ı îkâdı ile mescid-i 

merkûmda imâmlar sâre-i mülkü tilâvet itmek üzere vakf olmağa vasîyet eyledim didî 

biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye yelediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oluğunu mevlânâ mezbûr mahallinde 

tahrîr ve ba‘de me‘an irsâl olunân Mustafa ile meclis-i şer‘a gelüb alâ vukû‘a haber 

virmeğin mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Sefer bin Kâsım, Süleymân Beg Sıddkazâde, Sâtılmış bin Mahmûd, Mahmûd 

Çelebî bin Şa‘bân. 

32/1 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi mahallesi sâkinlerinden Abdülkerîm 

Beşe ibn-i Receb nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kendî tarafından 
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asîl ve sulbiye kızı Sâliha tarafından zikrî âtî muhâla‘ayı kabûle vekîl olub merkûmenin 

zâtını ma‘rufet-i şer‘iye ile ârifan olan Mûsa bin Mustafa ve Sefer ibn-i Süleymân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan bâ‘isü’l-kitâb Şa‘bân Beşe ibn-i İbrahim 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve tarîr-i kelâm idüb mezbûr Şa‘bân Beşe benim ‘ammim 

olmağla sâbıkan ben sağûr iken babam fevt oldukda benim vasîm olub babam 

muhallefâtından benim hassam içün beşyüzelli guruşluk eşyâmı kabz idüb ba‘de’l-bülûğ 

meblağ-ı mezbûrdan yüzotuz guruşunu bana virüb bâkîsi yedinde kalmağla hâlâ da‘vâ 

eylediğimde ol-dahî ben senin içün ikiyüz guruşluk eşyâ kabz idüb ba‘de’l-bülûğ bi’t-

tamâm meblağ-ı mezbûr ikiyüz guruşu sana virüb teslîm eyledim zimmetimde ve 

yedimde senin birşeyin kalmadı diyüb cevâb virüb beynimizde münâza‘ât-ı 

cereyânından sonra tebessudü’l-Mülimîn ‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı mezbûremden 

mecânen fâriğ olub mezbûrun zimmetini da‘vâ-yı meşrûhamdan ibrâ-i ‘iskâd fâti‘u’l-

hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ 

ve nizâ‘ım kalmadı ve bundan sonra müvekkilesi merkûme Sâliha bundan akdem benim 

zevcem olub beynimizde müsâfât olmamağla mezbûreyi zimmetimde mütegarrer olan 

kırk bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sekenâsı 

üzerine muhâla‘a idüb kat‘-i ‘alâka-i zevciyet eyledim ba‘de’l-yevm ‘adetî fakzıye 

oldukda nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde mezkûr Şa‘bân Beşe dahî 

ibrâ-i meşrûhû bi’l-asâle kabûl itdiğinden sonra bi’l-vekâle dahî hal‘-i mezbûrû kabûl ve 

müvekkile-i merkûmenin hukûk-ı mekûresinde bi’l-muhâla‘a ferâğat eyledim min ba‘d 

birîbirlerinde ‘alâka ve hakları kalmadı diyüb tarafından her biri âheri tasdîk itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Şeyh Seyyid Ebûbekir bin Seyyid Şeyh Kâsım, etmekçi Osmân Beşe bin 

Yusûf, etmekçi Mehmed Tonbukoğlu, etmekçi Mehmed bin el-Hâc Hasan, Seyyid 

Mustafa Çelebi bin Ahmed. 

32/2 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emîr mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ahmed 

efendî ibn-i ‘ıvaz Hoca meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb 

İbrahim Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan emlâkımdan mahalle-i mezbûrede vâki‘ ba‘zan Ali Çelebi mülkü ve 

ba‘zan Budak Hâtûn mülkkü ve bir tarafdan diğer oğlum Mehmed’e ikiyüz guruş hibe 
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eylediğim menzil ve bir tarafdan el-Hâc İsmâ‘îl mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir oda ve mezbûr odaya muttasıl bir tabhâne ve bir ahûr me‘a ahûr odasını ve 

büyük odanın cânib-i şimâlinde olan köşesinden hizâsında vâki‘ Ali Çelebi’nin sofa 

divârına varınca sefîr olub kıble tarfında olan ba‘zan dâhiliye ve ba‘zan hâriciye halımı 

ve büyük odamın içinde mevcûd misbâtını ve bundan mâ‘adâ ve iki cedîd yan kaliçesi 

ve bir cedîd orta kâlicesi ve tahmînen dört vakye bir kazğânımı ve bir şireliğini ve bir 

kebîr kuzu tenceresi ve bir sağir tencere ve dört iklî sahan ve iki lengeri sahan (…) ve 

elli keyl buğdayı ve bir kahve ibriği ve bir hoşâb tası ve iki  … ve Hoca cihân nâm 

mevzî‘de vâki‘ lede’l-ahâlî ve ‘ınde’l-mevhûble hudud-ı ma‘lûm Eşklioğlu yeri dimekle 

ma‘rûf bir kıt‘a tarlamı ve Alabarda bağı nâm mevzî‘de hâric dibinde vâki‘ çöğür 

ağacını müştemil bir kıt’‘a tarlamı çöğür ağacı ile me‘an oğlum mezkûr İbrahim’e 

mukaddemâ sagîr iken her birini hibe ve temlîk eyledim hayyiz-i  hibeden emlâk-ı 

mevhûbesidir her birini keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn mine’l 

Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussuûd Efendî, Seyyid Mustafa Çelebi bin 

Seyyid Mehmed, Seyyid Mustafa bin Seyyid ‘Ivaz, Hüseyîn bin Ca‘fer, Seyyid Himmet 

bin Mustafa, Mustafa Beşe iğneci, İbrahim Beşe bin Sefer Beşe. 

33/1 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Yusûf nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Abdülfettah Beşe ibn-i el-Hâc Mustafa 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan Katırcı 

Veli mülkü ve bir tarafdan Molla Veli mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd üç 

bâb beyt ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde 

olan menzilimi mezbûr Abdülfettah Beşe’ye oniki esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm 

oniki guruşu mezbûr mezbûr Abdülfettah Beşe yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde merkûm mezbûr Abdülfettah Beşe metr-i 

merkûmu kelimât-ı meşrûhasında tahkîk ve tasdîk itdikden sonra yine merkûm mezbûr 

Abdülfettah Beşe mu‘takları olan bâ‘isü’l-kitâb Dilâver bin Abdullah ve Şâhin bin 

Abdullah mahzarlarında ikrâr idüb menzil-i mahdûd-u merkûmu bi’l-cümle müştemilât-
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ı merkûmesiyle mu‘taklarım mezkûrân Dilâver ve Şâhin’e oniki guruşa bâ-tâ bey‘ ve 

teslîm idüb anlar dahî ‘ale’s-sevâ şirket üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr oniki guruşdan mezbûrân Dilâver ve Şâhin’in zimmetlerini 

ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-

yevm menzîl-i merkûmun mecmû‘u mezbûrân Dilâver ve Şâhin’in bi’l-münâsafa şirket 

üzere mülk-i müşterâlarıdır diledikleri vech üzere mutasarrıf olsunlar didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

‘Ivaz bin Fethullah, Mehmed bin Mûsa, Molla Veli bin Ali Dede, Mehmed bin 

Mustafa, Mûsa bin Mustafa. 

33/2 Hibe  

Mahmiye-i Konya’da Piri Paşa mahallesi sâkinlerinden Fâtıma binti Muharrem 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Sadriye kızı olub kendi tarafından asîl 

ve kız karındaşları Fâtıma ve Emine ve Sâime nebât-ı kefân taraflarından tasdîke vekîl-i 

şer‘îleri olan bâ‘isetü’l-kitâb Alime mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Şa‘bân mülkü ve bir tarafdan Ümmühâni mülkü ve bir 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir örtme ve bir havlıyı müştemil mülk-

i menzilimi ve mahmiye-i merkûme hâricinde Buzhâne kurbunda vâki‘ bir tarafdan 

Tonbukoğlu Mehmed mülkü ve bir tarafdan bakkal el-Hâc Ramazân mülkü ve bir 

tarafdan Çalık Hasan kızı Fâtıma mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir kıt‘a 

arz-ı hâliyeyi müştemil iki tahta mülk-i bağımı safka-i vâhidede kızlarım mezkûrât 

Alime ve Fâtıma ve Emine ve Sâime’ye râyic-i fi’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûr dörtbin akçeyi merkûmât yedlerinde bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm ‘akârını mezkûrenin her biri mülk-i müşterâlarıdır  keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr ‘ale’s-sevâ şirket üzere zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’s-sâdât es-Seyyid Abdülahad Çelebi bin Mahmûd Efendî, Halîl Efendî 

Çûmuravî, Seyyid Ebûbekir Çelebi bin el-Hâc Seyyid Yusûf, Osmân bin Mürsel. 
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33/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türk Ali mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn-i Seyyid Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-

kitâb Ahmed bin İbrahim mahzarında ikrâr ve takrîr-ikelâm idüb mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafdan Seyyid İbrahim mülkü ve iki tarafdan Seyyid Ahmed mülkü ve bir 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir kilâr ve bir odunluk ve 

bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve tahtı yedimde olan 

menzilimi mezbûr Ahmed’e onbeş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol-dahî ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr onbeş 

buçuk guruşu mezkûr Ahmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır  keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer 

min Saferi’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla İbrahim bin Molla Mehmed, Ahmed Çelebi bin Abdullah, Abdurrahman 

bin Ahmed, Ahmed bin İbrahim. 

34/1 Hibe 

El-Hâc Ali hibe-i Molla Halîl  

İbn-i Sâyî kazâsına tâbi‘ Suvârık nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Ali bin Veli 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Molla 

Halîl mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb karye-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafdan Hasan mülkü ve bir tarafdan Seyfi Beg mülkü ve bir tarafdan diğer oğlum 

hâzır-ı bi’l-meclis Nebî’ye hibe eylediğim harimi ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir kıt‘a bağımı ve mahmiye-i 

Konya’da Şeyh Alimân mahallesinde vâki‘ hudûdu beynimizde ma‘lûm bir bâb 

saçmalık ta‘bîr olunub iki bâb beytimi hâliyâ ‘ani’l-mevâni‘ve yiğirmi beş re’s koyun 

ve bir re’s siyâh öküz ve bir re’s siyâh irkek merkebini ve üç kalice ve iki kilîm ve iki 

keçemi merkûm Molla Halîl Beg’e doksan beş senesi Recebi’l-ferdinde her birini hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim hayyiz-i hibede ol-dahî kabûl ve 

kabz eyledi emlâk-ı mevhûbesidir her birini keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer 

min Saferi’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Molla İbrahim bin Molla Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Ali 

arpacızâde, Ahmed Çelebi bin Abdullah ‘an mahalle-i Türk Ali, Abdurrahman bin 

Ahmed ‘an mahalle-i Türk Ali, Ahmed bin İbrahim, Halîl bin İbrahim. 

34/2 Hibe 

İbn-i Sâyî kazâsına tâbi‘ Savârak nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Ali bin Veli 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Nebî 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Abdüvahhab Beg mülkü ve bir tarafdan İbrahim Beg mülkü ve iki tarafdan diğer oğlum 

hâzır-ı bi’l-meclis Halîl’e hibe eylediğim menzil ile mahdûd mülk-i harîmimi ve yine 

karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd mülküm olan bir sofa ve bir tabhânemi ve 

yine emlâkımdan yiğirmibeş re’s keçimi bindoksanbeş senesi Recebi’l-ferdinde oğlum 

mezkûr Nebî’ye her birini hibe-i sahîha-i şer‘iye ile fâriğâ ‘ani’l-mevâni‘ hâliyâ ‘ani’ş-

şevâğal hibe ve temlîk ve teslîm idüb ol-dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz eyledi 

emlâk-ı mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Saferü’l-hayr 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şuhûd-u sâbıkûn. 

34/3 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Tûtî mahallesi sâkinlerinden Aişe binti Süleymân 

tarafından zikr-i âtî beyâna ve kabı semene vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rûfet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Mehmed bin Hüseyîn ve Veli bin Süleymân şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Ali bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Derviş Ali bin Ali mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb müvekkilem mezbûre Aişe’nin Debbağhâne’de vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Mustafa 

mülkü ve bir tarafdan Tahtalu mescid vakfı ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

Gaybîoğlu dükkanı dimekle ma‘rûf olub oniki gereçlik münkasem olan dükkandan 

mülkü olan bir gereçliği tevâbi‘ ve hukûkuyla mezkûr Derviş Ali’ye altı guruşa bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı merkûm altı guruşu mezkûr Derviş Ali yedinden vekâletim hasebiyle bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 
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keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafa, İbrahim Beşe bin Mehmed, el-Hâc Receb 

Bazârbaşı, Ahmed Beg bin Mustafa. 

35/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sudirhemi nâhiyesinde Hatıb nâm karye 

sâkinlerinden Mehmed bin Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

kendi tarafından asîl ve karındaşları Abdurrahman ve Mehmed ve Abdüllatif 

taraflarındanhusûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îleri bâ‘isü’l-kitâb Mevlûd bin Ali 

mahzarında ikrâr-ıtâm ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûrede vâki‘ kıbleten 

mezbûrların mülkü ve şarken Seyyid Halîl mülkü ve şimâlen benim âhar mülküm ve 

garben el-Hâc Mustafa odabaşı bağı ile mahdûd dört zerdali eşcârını müştemil olub 

şimâl tarafında benim mülk-i bağım içinden kadîm-i mürûr idegeldiğim tarîkden ‘ale’l-

iştirâk tarîki ve hakk-ı mürûru olan üç tahta mülk-i bağımı mezkûr Mevlûd’e onaltı 

esedî guruş ile bir keyl buğdaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî 

karındaşları mezkûrûn Abdurrahman ve Mehmed ve Abdüllatif ile ‘ale’s-sevâ şirket 

üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr onaltı guruşu ve 

buğdayı mezkûr Mevlûd yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm tarîk ve hakk-ı mürûru ve sâir tevâbi‘ ve livâ hakkı ile ‘ale’s-sevâ 

şirket üzere mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler 

didikde gıbbe’t-tasdîk bağ-ı mezkûrun oğlu İbrahim meclis-i şer‘de müşteri-i mezkûr 

müvâcehesinde ikrâr idüb hâlâ babam bey‘-i mezkûrde ve tarîkde benim aslâ da‘vâ ve 

nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam yokdur müşteri-i merkûm mülkiyet üzere mutasarrıf olsun 

dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ahmed Beşe bin Mahmûd, Muharrem bin Mustafa, Ali bin Mehmed, Ahmed 

bin Mehmed, Mehmed bin Mevlûd, Mehmed bin Ali. 

35/2 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Akşemseddin mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Bahşî zımmînin sulbî oğulları İmdâd ve Murâd ve Bayram’ın ve 

sulbiye sağira kızları Fâtî ve Küpeli ve Deysende’nin tesviye-i umurlarına savb-ı 
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şer‘den mensûbe vasîleri olan vâlideleri Şeker binti Murâd nâm nasrâniye meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kendi tarafından asîl ve zevcesi Marna binti Bâlî nâm nasrâniye 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan hâmil-i hâze’s-sefer Murâd veled Aslân nâm zımmî 

muvâcehesinde bi’l-vesâye ve bi’l-asâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb hâlik-i mezbûr 

Bahşi zımmînin mahmiye-i merkûme hâricinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan 

Kaba Mahmûd bağı ve bir tarafdan mezbûr Murâd zımmî mülkü ve bir tarafdan Eysâ 

zımmî mülkü ve bir tarafdan benim ve Safar merkûmûnun mülklerimiz ile mahdûd 

eşcâr-ı müştemil bir kıt‘a bağını ve yine merkûm Bahşî’nin terekesinde mevzi‘-i 

merkûmda vâki‘ bir tarafdan merkûm Murâd zımmî mülkü  ve iki tarafdan Safar 

mezbûrûn ile benim âhar mülkümüz ve bir tarafdan Eysâ zımmî mülkü ile mahdûd olub 

çâbirlifin nısf-ı şâyi‘ını ve bir ceviz ağacının nısf-ı şâyi‘ını ve zokâk kapusunun nısf-ı 

şâyi‘ını ve sâir eşcâr-ı müştemil bir kıt‘a bağını ke min habsi’l-mecmû‘ iki kıt‘a bağı 

müşâ‘an hak mürûrû ile merkûmân Murâd ve Marne’ye huzûret-i deyn içün ehl ve kavf 

tahmînleri üzere semen-i mislî olan birbuçuk guruş gıymetlü bir mâi mukaddem ve kırk 

iki guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırkiki guruşu ve mukaddemâ mezbûr Murâd 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb telîm-i mebî‘eyledim ba‘de’l-yevm mâra’z-

zikr iki kıt‘a bâğ-ı müştemilât-ı mezbûre ve tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Beşe bin Abdullah, Neykûle veled Hüdâvirdi, Kurd zımmî veled 

Aslân, Kablan zımmî veled Satı, Durmuş zımmî veled Kablan.  

36/1 Namzedden Ayrılma 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sahrâ nâhiyesinde Müncem nâm karye 

sâkinlerinden Receb bin Arslân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

bâ‘isü’l-kitâb Hüseyîn bin Satılmış mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

bundan akdem mezbûr Hüseyîn’in sulbiye kızı Neslî’ye ben nâmzed idüb levâzım-ı 

mühimmesiçün onbeş guruş ve ketân ve ipin nev‘ınden beş guruşluk eşyâ bırakmışidim 

hâlâ mezkûre Neslî’yi tezvic murâd eylediğimde merkûm Hüseyîn muhâlefet ider suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Hüseyîn cevâbında bu ana gelince mezbûre Neslî 

merkûm Receb’e ‘akd-i nikâh ve nâmzed olmadı ve meblağ-ı mezbûru ve eşyâ-i 

mezkûreyi almadım deyücek ba‘de’l-istindâk mezkûr Receb bu ana gelince mezbûre 
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Neslî bana ‘akd-i nikâh olmadı deyû beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf itdiğinden sonra meblağ-ı 

mezbûr ve eşyâ-i merkûme içün onbeş guruş ve ketân ve ipin nev‘ınden beş guruşluk 

eşyâ almadığına mezkûr Hüseyîn’e yemîn teklîf olundukda ol-dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin mezbûr Receb’i da‘vâ-yı merkûmeden men’ ve mezkûr 

Hüseyîn’e kızı mezbûre Neslî’yi dilediği kimesneye tezvîce izin-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, Mehmed Halîfe Sarıimâmzâde, 

Mehmed bin Abdurrahman ‘an mahalle-i Bîkârî, el-Hâc Osmân bin el-Hâc Süleymân 

Ahîbaboğlu. 

36/2 Mülk (Ev Harabesi) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden Alime binti Halîl nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Molla Mustaf bin Ahmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Yaka nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Habbecioğlu Halîl mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü ve 

iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd evler harâbesini ve çalıları müştemil olub ‘alâ 

hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan üç dönüm talâmı mezkûr Molla 

Mustafa’ya onbeş esedî guruş ile kîlesi nâ ma‘lûm bir mikdâr buğdaya bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûr onbeş guruşu ve buğdayı mezkûr Molla Mustafa yedinden bi’t-tamâm ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla hukûkuyla 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Hüseyîn, Hasan bin İbrahim, el-Hâc Mustaf bin el-Hâc 

Ali, Mehmed bin Mustafa, Abdullah bin Hüseyîn.  

36/3 Namzedden Ayrılma 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a mahallesi sâkinlerinden hâmilet-i hâze’s-sefer 

Nazlı binti Deymî nâm nasrâniye meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Aslân veled 

Kablan nâm zımmî mevâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ 

‘ammim Neykûle zımmî beni mezbûre Aslân zımmîye tezvîc murâd idüb lâkin benim 

rızâm olmamağla mezkûr Aslân’a bu ana gelince ayn-ı batılımız üzere ‘akd-i nikâh 
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olunmadığım ecilden hâlâ nefsimi hâzır-ı bi’l-meclis Mihâyil veled Aslân’ın oğlu Oruc 

zımmîye tezvic murâd eylediğimde mezbûr Aslân zımmî mâni‘ olur suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Aslân zımmî cevâbında ayin-i batılımız üzere merkûme 

Nazlı bu ana gelince bana ‘akd-i nikâh olunmadı lâkin bundan ‘akdem ‘ammisi Neykûle 

zımmî bana tezvice ve mümessil itmekle altun yüzük ve bir al çenber virmişidim 

deyücek mâra’z-zikr yüzük ve çenberi mezkûre Nazlı’nın mezkûr ‘ammisi merkûm 

Aslân’ın yedine virüb teslîm idüb ol-dahî kabz itmeğin bu ana gelince ‘akd-i nikâh 

olmadığını mezbûr Aslân ikrâr itmeğin nefsini dilediği kimesneye tezvice mezbûre 

Nazlı’ya izin birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Saferü’l-

hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Eyüb Efendî bin el-Hâc Yahyâ, münezzelimi Hasan Beşe bin Mustafa, İbrahim 

Halîfe bin Hazar, Eysî zımmî veled Nazlı, Avz zımmî veled Elmâlı. 

37/1 Mehr ve Nafaka 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Aişe binti Şeyh Ahmed Efendî nâm hâtûn 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevcî olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Çelebi 

ibn-i Ali Efendî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mehmed 

Çelebi mukaddemâ benim zevcim iken beynimizde ba‘zı husûs içün münâza‘a vâkı‘a 

olub ben çiftliğime gitmek murâd eylediğimde bana izin virüb seni tadlîk itmem deyû  

‘ahd ve meşyâk idüb ba‘de ben seni tadlîk eyledim dimekle zimmetinde mütegarrer olan 

yiğirmi bin akçe mehr-i mü’eccelimi ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i 

sükenâmı taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mehmed Çelebi 

cevâbında bundan akdem ben mezkûreyi yiğirmi bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i 

‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı üzerine muhâla‘a eyledim ol-dahî hal’-i meşrûhu 

kabûl ve hukûk-ı mezkûresinden fâriğa oldu deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr 

merkûm Mehmed Çelebi’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Himmet Halîfe ibn-i Ramazân ve Ali Halîfe ibn-i el-Hâc Halîl nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

bundan akdem mezbûr Mehmed Çelebi merkûme Aişe Hâtûn’u zimmetinde mütegarrer 

olan yiğirmi bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i 

sükenâsı üzerine muhâla‘a idüb ol-dahî bizim huzûrumuzda hal’-i meşrûhu kabûl ve 

hukûk-ı zevciye-i mezkuresinden bi’l-muhâla‘a fâriğa oldu biz bu husûsa şâhidleriz 

deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 
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makbûle olmağın mezbûre Aişe’yi da‘vâ-yı merkûme men’-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussuûd Efendî, Mehmed Çelebi bin Ali Beg, 

Berber Ali bin Sinan, Molla Mehmed bin Mehmed.  

37/2 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kürkcü mahallesi sâkinlerinden Hatice binti Mehmed 

nâm hâtûn zikrî âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Ahmed bin İbrahim ve Dilâver bin Abdullah 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Seyyid Sâlih ve 

Aişe binti Süleymân tarafından gezlik zikrolunân husûslara vekîl olub Molla Abdullah 

bin Ali ve el-Hâc Ali bin Hasan şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Hüseyîn 

Beşe ibn-i Mustafa nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-

kitâb Seyyid Mehmed ibn-i el-Hâc Halîl mahzarında her biri bi’l-vekâle ikrâr takrîr-i 

kelâm idüb müvekkiletân mezbûratânın Kazğancılar sûkunda vâki‘ bir tarafdan Anne 

Hâtûn mülkü ve bir tarafdan İsa Beg dükkânı ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

olub İplikçiler medresesi vakfına mâh bemâh üçer akçe icâre-i zemîni olan bir bâb mülk 

Kazğancı dükkanlarını vekâletimiz hasebiyle mezkûr Seyyid Mehmed’e on guruşa bey‘-

i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve zimmetinde olan hakk-ı tasarruflarını ma‘rifet-i mütevellî 

ile mezkûr Seyyid Mehmed’e tağvîz idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve mecânen 

tağvîz ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on guruşu mezkûr Seyyid Mehmed 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ ve muğriz eyledik ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâ ve muğrizidir keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr ve zabt ve tasarruf 

eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yusûf, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid 

Ali, el-Hâc Veli bin Mehmed, el-Hâc Abdurrahman bin İbrahim, Molla Mustaf a bin 

Arife. 

38/1 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Gülek nâm kimesnenin sulbî sağir oğlu Mehmed ve sulbiye sağira kızı Aişe’ye 

babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından aesa intikâl iden emvâl ve erzâklarını 
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zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim 

olmağın hâkim-i mevki‘u’l-kitâb hazretleri sağirân ve merkûmânın vâlideleri bû‘isü’l-

kitâb Ünzile binti el-Hâc İbrahim nâm hâtûn mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy 

nasb ta‘yîn eyledikde ol-dahî vasiyyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya 

mü‘hed ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Yahyâ bin Hasan, Mûsa bin Mahmûd, İrişdi bin Mahmûd, Hoca Ali bin 

Mahmûd. 

38/2 Nafaka (Arapça) 

38/3 Mülk Satışı Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Kazgan mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Mustafa’nın verâset-i zevcesi Narin ve sulbî oğulları Mehmed ve Ali 

ve sulbiye kızları Sâliha ve Ümmühâni ve Fâtıma’ya münhasıra olsuğu şer‘an 

mütehhakkik oldukdan sonra mezbûratân Ümmühâni ve Fâtıma taraflarından da‘vâ-yı 

âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûratânın zâtlarını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Mehmed bin Mustafa ve Ali Halîfe ibn-i Hüseyîn şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan Mustafa bin Memiş nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikr-i âtî 

menzile vaz‘u’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb Hasan bin Osmân mahzarında üzerine bi’l-

vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Hasan mülkü 

ve bir tarafdan Molla Mehmed mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa 

ve bir tabhâne ve bir havlıyı müştemil menzil mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûrun 

mülkü olub ba‘d-i vefâta müvekkiletân-ı mezbûretân ile sâir verese-i mezkûrûna intikâl 

itmeğin mecmû‘unu mezkûr Hasan zabt idüb hâlâ vâzı‘u’l-yed olmağla hassa-i 

şâyikalarından kasrîdine tenbîh olunması matlûbumdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-

suâl merkûm Hasan cevâbında târîh-i kitâbdan otuz sene mukaddem mezkûr Mustafa 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında menzil-i merkûmu on guruşa vâlidem mezbûre 

Nârin Hâtûn’a bâ-tâ bey‘ ve teslîm ve yedinden tamâmen kabz-ı semen idüb ol-dahî 

iştirâ ve kabûl idüb mülkü olmağla ale’l-vefât mutasarrıfa olub ba‘d-i vefâta bana intikâl 

itmekle alâ hâze’l-ûn ben dahî zabt eyledim deyû defa‘la mukâbele idicek ba‘de’l-

istindâk ve’l-inkâr merkûm Hasan’dan def‘-i meşrûhu mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Hüseyîn bin Abdî ve diğer Hüseyîn bin Mehmed nâm 
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kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan otuz sene mukaddem merkûm Mustafa hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında 

bizim huzûrumuzda menzil-i merkûmu zevcesi olub merkûm Hasan’ın vâlidesi 

merkûme Nârin Hâtûn’a otuz guruşa bâ-tâ mebî‘ve teslîm ve yedinden tamâmen kabz-ı 

semen idüb ol-dahî iştirâ ve kabûl eyledi mülk-i müşterâsıdır biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın vekîl-i merkûmu da‘vâ-yı mezbûreden men’-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

(…) 

39/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Sâhib-i ‘ata mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan İsmâ‘îl’in sulbiye kızı ve vârisesi olan İsmahân nâm Hâtûn meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi bâ‘isete’l-kitâb Şehri binti Ali 

nâm hâtûn mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinden defter-i kısâmdan hâric bir leğen ve iki bakır ve iki kilim ve iki yorğanını 

ve sâir eşyâ ve nukûdunu mezkûre Şehri ıhfâ itmekle hassa-i şer‘iyemi taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbe’l-inkâr müdde‘i merkûmeden müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin 

müteveffâ-yı mezbûrun zikrolunan eşyâsını ve sâir ism-i mâl-ı ıtlâk olunur terekesini 

nefsimden ihfâ itmediğine mezbûre Şehri’ye yemîn teklîf olundukda ol-dahî ‘alâ 

vefka’l- mes’ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin müdde‘i merkûmeyi da‘vâ-yı mezkûreden 

men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferü’l-hayr li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid İsmâ‘îl Halîfe bin Ahmed Efendî, Hüseyîn bin el-Hâc Hasan, Mehmed 

Çelebi bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-Hâc İsmâ‘îl.  

39/2 Emaneti Geri İsteme 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Çobanlar nâm karye sâkinlerinden bâ‘isü’l-

kitâb Ahmed bin Mahmûd nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde es-

Seyyid Kadri Çelebi bin el-Hâc Seyyid Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb târîh-i kitâbdan dokuz ay mukaddem Üsküdar’da merkûm Seyyid Kadri 
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Çelebi’ye emânet vechi ile bir dülbend sârık ve bir çenber ve on sîm kuşakj paftası ve 

otuz guruş virüb Konya’da olmaya îsâle sipâriş itmişidim ol-dahî her birini yedinden 

ahz ve kabz ve mâra’z-zikr sârık ve pafta ve çenberi evime îsâl idüb meblağ-ı mezbûr 

otuz guruşum alâ hâze’l-ân yedinde bâki‘ olmağla taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Seyyid Kadri Çelebi cevâbında ben mezbûr Ahmed’den vech-i 

muharrer üzere makbûzum olan meblağ-ı mezbûr otuz guruşu kendi mâlıma hald idüb 

kemerime goyub belimde bağlu iken hamâma vardığımda mezbûrun ve benim mahlûd 

guruşumuz kemer ile zâyi‘ olmağla bundan akdem mezkûr Ahmed yedinden taleb 

eyledikde meblağ-ı mezbûr müte‘allaga da‘vâsı mukâbelesinde tebe’s-sudü’l-Müslimîn 

‘alâ tarîki’s-sulh benim yedimden bir sancâk kürk ve bir kaftân ve bir yağmurluk alub 

kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı mezbûreden fâriğ oldu deyücek ba‘de’l-istindâk merkûm 

Ahmed zikrolunân eşyâyı mezbûr Seyyid Kadri yiğirmi guruşa olmak üzere bana virdi 

lâkin ben kabûl ve da‘vâmdan ferâğat itmedim deyücek sulhu inkâr itmeğin mezkûr 

Seyyid Kadri Çelebi’den sulh-u meşrûhu mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı ‘amber ve istimlâk itmeğin eşyâ-i merkûmeyi da‘vâ-yı meşrûha 

mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh ahz ve kabûl itmediğine mezkûr Ahmed’e yemîn teklîf 

olundukda ol-dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin emânet olan 

meblağ-ı merkûme kendi mâlına hald itmeğle te‘addi mütehhakkik olmağla ‘alâ 

vechi’z-zamân meblağ-ı mezbûr otuz guruşu edâya ve eşyâ-i mezkûresini mezbûrun 

yedinden ahza mezbûr Seyyid Kadri Çelebi’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc İbrahim bin Ali, Ömer Çelebi bin İsmâ‘îl Beg, el-Hâc Seyyid Mehmed 

bin el-Hâc Osmân, Mehmed bin Mustafa, el-Hâc Süleymân bin Mahmûd. 

39/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Abdülkerîm bin Ali’nin sulbî sağir oğlu Mehmed ve sulbiye sağira kızı 

Havva’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsa intikâl iden emvâl-i 

rızıklarını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım 

ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirân ve merkûmânın vâlideleri 

bâ‘isü’l-kitâb Fâtıma binti Mehmed nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme olmağla 

vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol-dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 
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lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l kuzât İsmâ‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, Hüseyîn bin kıdem eri, 

Osmân Beg bin Mehmed, Ahmed bin Mehmed Beg, İsmet bin Mehmed. 

40/1 Emanet Geri Alma 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Sadreddin mahallesi sâkinlerinden olub 

erbâb-ı tîmârdan iken bundan akdem fevt olan es-Seyyid Hasan’ın sulbî sağir oğlu 

Seyyid Ahmed’in tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûb ve vasîsi olan Mehmed bin 

İbrahim meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Abdülgaffar bin Mehmed 

üzerine bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Abdülgaffar merkûm Seyyid 

Hasan’ın hâl-i hayâtında tîmârına müte‘allik-ı umûra subaşısı olub bin seksen üç ve 

seksen dört senelerinde tîmârı karyelerinin a‘şâr ve rüsûmunu menzilinden bir mührü 

çûka ve bir tüfengini ahz ve kabz idüb teslîm itmedin merkûm Seyyid Hasan fevt olub 

alâ hâze’l-ân mezkûr Abdülgaffar’ın yedinde olmağla bi’l-vesâya taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdülgaffar cevâbında ben merkûmun tîmârına 

bin seksen üç senesinde vaz‘iyed itmedim lâkin seksen dört senesinde mezkûr Seyyid 

Hasan tîmârı karyelerinden harmanlarının ba‘zısını ta‘şîr ve kabz idüb ba‘zısı kaldıkda 

kendi sefer-i hümâyûna metûce olub beni subaşı nasb itmekle ben dahî bâkî kalan 

harmanlar a‘şârını ve re‘âyâsı rüsûmunu cem‘ ve tahsîl idüb mecmû‘undan yiğirmi 

guruş hâsıl olub ve bir murçûkasını dahî altı guruşa bey‘ idüb min habsi’l-mecmû‘ 

yiğirmialtı guruş olmağla merkûmun emri üzere harçlık olan devninoğlu dimekle 

ma‘rûf kimesne ile on yalduz altûnu ve kırk pûre ve bir çizmeyi mezbûr Seyyid Hasan’a 

irsâl eyledim ve tüfengi almadım deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr merkûm 

Abdülgaffar’dan takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Ahmed bin Ramazân ve İbrahim bin Ali nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm Abdülgaffar Beg bin 

seksen dört senesinde bizim huzûrumuzda mezkûr Seyyid Hasan’ın tîmârından hâsıl 

a‘şâr ve rüsûmun ve bir çûkanın semeni olmak üzere mezbûr Seyyid Hasan’a îsâl içün 

devninoğlu dimekle ma‘rûf kimesneye virüb teslîm idüb ol-dahî kabz eyledi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın vasiy-i merkûmu meblağ-ı mezbûre 

müte‘allik da‘vâdan men‘ ve seksen üç senesi mahsûl ile tüfenk içün ityân-ı beyyinede 
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emhâl-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferü’l-hayr 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdurrahman Beg Haleb, el-Hâc Süleymân Beşe bin el-Hâc Mehmed, Ali bin 

Mahmûd, Mûsa Beg bin Abdî Beg, Ramazân bin İsmâ‘îl. 

40/2 Tekâlif Talebi  

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksaray mahallesinde vâki‘ zikr-i âtî dükkâna 

mutasarrıf olan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Abdurrahman bin Mahmûd nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre eyâlisinden Ali bin Mehmed ve 

Hüseyîn bin el-Hâc Pirli ve Şâhin bin Abdullah ve Mustaf bin Mehmed ve İbrahim bin 

Hazar mahalle-i merkûmenin ‘avârızı evkâfının mütevellîsi olan Mehmed ibn-i el-Hâc 

Mehmed mahzarlarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb benim mahalle-i 

mezbûrede ‘avârız hânesine mu‘ted bir bâb dükkânım olub mahalle-i mezbûrede eyâlisi 

dâima benden tekâlîf taleb itmekden hâlî olmadıkları ecilden mâlımdan tiğirmi esedî 

guruşifrâz idüb meblağ-ı mezbûr mütevellî yediyle vech-i şer‘î üzere i‘mâl olunub her 

sene hâsıl olan rücû benim mâra’z-zikr dükkânım içün tekâlîfe virilüb min ba‘d bundan 

tekâlîf-i ‘örfiye ve şakka taleb olmâmak şartıyla meblağ-ı merkûmu vakf idüb 

mütevellî-i mezkûre teslîm eyledim ol-dahî cemâ‘at-i mezbûre rızâsıyla kabûl ve kabz 

eyledi suâl olunub takrîrleri tahrîr olunması matlâbumdur didikde gıbbe’s-suâl 

mütevellî-i mezbûr cevâbında vech-i muharrer üzere mablâğ-ı merkûmu mezkûr 

yedinden bi’t-tevliye alub kabz eyledim deyüb ve cemâ‘at-i mezkûre biz dahî husûs-ı 

mezbûre râzî olub dükkân-ı merkûmun tekâlifi içün meblağ-ı merkûmun rabhına senâ‘at 

itmeyüb min ba‘d mezbûr Abdurrahman’dan tekâlîf-i ‘örfiye ve şâka taleb itmâmeğe 

ecmâ‘ ve ittifâk eyledük deyû beddu‘ahım ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hüdâvirdi bin Pîr Ali, Mahmûd bin Arslân.  

41/1 Hassa Talebi  

Mahmiye-i Konya’da Bakârî mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Abdurrahman’ın sulbiye kerîme kızı İsmihân nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı merkûmun sulbî oğlu olub terekesine vazi‘ü’l-yed olan 

bâ‘isü’l-kitâb mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ babamız 

Abdurrahman fevt oldukda ben sekiz yaşımda sağire ve nâ bâliğ olmam ile mecmu‘-u 
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muhallefâtını mezkûr Mehmed ahz ve kabz idüb muhallefât-ı merkûmeden mahmiye-i 

mezbûre hâricinde Havâcecihân nâm mevzi‘de vâki‘ hudûdu ve mukaddârı beynimizde 

ma‘lûm irkek ta‘bîr olunur bir hark bâğı hassa-i şer‘iyemden ba‘zısına mahsûb olmak 

üzere bana virüb bâkî hassam alâ hâze’l-ân yedinde olmağla taleb iderin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mehmed cevâbında mezkûre İsmihân mukaddemâ on dört 

yaşında ‘âkıle ve bâlîğa olub bâğ-ı mezbûru bi’l-cümle terekeden mecmû‘-u hassa-i 

şer‘iyesi mukâbelesi ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-tahârec kabûl ve mâ‘adâdan ferâğat ve 

zimmetimi ibrâ ve iskâd idüb bin yetmiş sekiz senesi Muharremi’l-harâmının on 

dokuzuncu günü mahmiye-i mezbûrede nâibi’ş-şer‘-i şerîf olan Karanâib dimekle 

ma‘rûf Mehmed Efendî tarafından yedime hüccet-i şer‘iye virmişdir deyû mamûnu 

takrîr-i meşrûhuna muvaffak huccet-i şer‘iye ibrâz idicek ba‘de’l-istindâk mezkûre 

İsmihân huccet-i mezbûrede takrîr olunan ikrârı ve katında ondört yaşında ve ‘âkıle ve 

bâliğa olduğunu inkâr itmeğin mezkûr Mehmed’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn Mehmed 

Halîfe ibn-i Mehmed Halîfe ve karındaşı diğer Mehmed Çelebi nâm kimesneler li- 

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre İsmihân 

bin yetmiş senesinde ondört yaşında olub habse ve senenin bülûğuna tahammülü varidi 

ve bâğ-ı merkûmu bizim huzûrumuzda bi’l-cümle terekeden mecmû‘-u hassası 

mukâbelesinde mezbûre İsmihân ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-tehârec ahz ve kabz ve kabûl 

eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye ve’t-tehâlîf şehâdetleri makbûle olmağın 

mezbûre İsmihân’ı da‘vâ-yı mezbureden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Çâbelizâde el-Hâc İbrahim bin Mustafa Efendî, Kapucu Nusi bin Ali, Ahmed 

Beşe bin Mustafa.  

41/2 İftira ve Küfür Davası 

Belvirân kazâsına tâbi‘ Sakarlar nâm karye sâkinlerinden Fazlî bin Mustafa 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzım yine karye-i mezbûre sükkânından Sefer Beşe 

ibn-i Şa‘ban mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Sefer Beşe bana 

hilâf-ı vâki‘ iftirâ idüb hırsız yatağıdır deyû eyâlet-i Karaman mütesellîmi âdemlerine 

mesûde virmekle mübâşir gelüb beni ahz idüb rencide eylediğinden mâ‘adâ bugün 

merkûm Sefer bana asılacak viramız deyû şetm eyledi suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ 
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olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Ali bin Abduullah ve Mahmûd bin Ramazân nâm kimesneler li- eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü merkûm 

Sefer Beşe bizim huzûrumuzda müdde‘i mezbûre asılacak yaramızdır didi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra karye-i mezbûre ahâlisinden Mevlûd 

Beg ibn-i Hüseyîn ve Halîl bin Ahmed ve Hasan bin Mahmûd ve Abdülkerîm bin Ali 

nâm kimesneler li-eceli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olub merkûmun keyfiyet-i ahvâli 

bi’l-iltimâs istincâr olundukda mezkûr Sefer Beşe karye-i mezbûre eyâlisine sebbâbdır 

yedinden ve lisânından bi’l-cümle müte’zilerdir yaramızdır deyû her biri merkûmun sû-i 

hâlini cüz virmeğin mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer 

min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ömer bin Mevlûd, Halîl bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şaban. 

42/1 Namzede Verilenler 

Mahmiye-i Konya’da Sâhibyakası mahallesi sâkinlerinden Ali Beşe ibn-i 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Fâtıma binti Ca‘fer nâm 

bekr-i bâliğa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub merkûmenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Ali bin ‘Ivaz ve İbrahim bin Osmân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan üveği babası bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin Arkulu mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûre Fâtıma’ya namzed eylediğimde kırk meşkâl 

bir çift altûn bilâzik ve nev‘î beynimizde ma‘lûm eşyâ mehr-i mü’eccel olmak üzere 

tarafeyn-i ahde ve mişyâk itmişidik hâlâ sâir eşyâyı virüb teslîm idüb lâkin zikrolunân 

kırk meşkâl bir çift altûn bilâzik mukâbelesinde Karaüyük ırmağı kurbunda vâki‘ 

kıbleten karındaşım Yusûf mülkü ve şimâlen ve garban tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

çayırlık ve eşcârı müştenil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan iki 

tahta bâğımı mezkûre Fâtıma’ya virüb temlîk ve teslîm eyledim ba‘de’l-yevm mezbûre 

Fâtıma’nın vech-i muharrer üzere mülküdür keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Dilâver, el-Hâc Mustafa bin Mehmed, Mustafa bin Receb. 
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42/2 Darb Davası 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi ahâlîsinden Ebûbekir Halîfe ibn-i 

Mehmed Çelebi ve Ahmed Halîfe ibn-i Veli ve Süleymân Halîfe ibn-i Sâlimen ve el-

Hâc İsmâ‘îl bin Receb ve Molla Ahmed bin Yahyâ ve Mehmed ibn-i el-Hâc Avs nâm 

kimesnelerin her biri asâleten ve mahalle-i merkûmenin mahsûr alâ sâmî olan sâir 

ahâlîsi taraflarından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘iyeleri olmalarıyla vekâleten  

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem mecrûhan maktûl olan Bezircizâde dimekle ma‘rûf el-

Hâc Ahmed Efendî’nin vârislerinden bâ‘isü’l-kitâb sulbî kebîr oğlu ve sulbiye kebîre 

Aişe tarafından husûs-ı câi’z-zikre vekîl-i şer‘îsi olan zevci Receb Efendî ibn-i el-Hâc 

Mustafa Efendî mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan beş 

ay mukaddem mezbûr el-Hâc Ahmed Efendî Aslımçayırı nâm mevzi‘de mecrûhan 

maktûl olub kâtili mevcûd olmamağla vârisleri mahallemiz ahâlîsiyle bizi ehl-‘örfe ahz 

itdirüb kâtil sizin ma‘lûmunuzdur haber virmezsiz deyû bize cevr ve eziyet 

itdirdiklerinden mâ‘adâ ehl-i ‘örfe bizim müvekkilelerimiz olan bi’l-cümle mahallemiz 

ahâlîsinin min habsi’l-mecmû‘ yüz ellibeş guruşumuzu aldırmağa sebeb olub ve her biri 

eğer kâtil âhar kimesne olduğu zuhûr ider ise biz zâmin olalım dimişler idi hâlâ 

merkûmen kâtili Turgut kazâsında Atlandı nâm keryeden Mustafa nâm kimesne 

olduğunu sâbit olmağla sulb olunub ve meblağ-ı mezbûru ahz iden âhar diyârda olmağla 

istirdâdı mümkün olmadığı ecilden mezbûrlardan taleb eylediğimizde ba‘de’l-ikrâr 

tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh meblağ-ı merkûm yüz elli beş guruşa 

müte‘allaga da‘vâmız mukâbelesinde mezkûr ibn-i Mehmed Efendî yedlerinden kırk 

guruş gıymetlü bir re’s kırmızı irkek bisrik deve ve yiğirmi guruş gıymetlü bir re’s köle 

kısrak alub asâletimiz ve vekâletimiz hasebiyle kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı mezkûreden 

fâriğ olub bi’l-cümle veresenin zimmetlerini ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d bu husûs 

içün da‘vâ ve nizâ‘ımız ve hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün 

müvekkilelerimizden ve bizden da‘vâ sudûr iderse mesmû‘a olmaya didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâni‘ mine’l Muharremi’l-

harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî, Kadri Efendî bin 

Mahmûd Efenidi, Molla Abdullah bin Budak, Mehmed Çelebi bin Ali. 
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43/1 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emîr mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ahmed 

Efendî ibn-i Ivaz Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb 

Mehmed Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan emlâkımdan ikiyüz kuruş mahalle-i mezbûre bâki‘ beynimizde hudûd-u 

ma‘lûm menzilimden bir sofa ve bir tabhâne ve bir örtme ve bir samanlık ve önünde 

olan bir örtmeyi ve büyük odanın cânib-i şimâlinde vâki‘ köşesinden hüdâsında vâki‘ 

Ali Çelebi menzilinin divârına müntehi sınur olub şimâlen tarafında kalan havlıyı 

müştemil menzilimi ve iki cedîd bân kâlicesi ve bir cedîd orta kâlicesi ve tabhâne 

döşemesi olan iki müsta‘mel kalice ve bir cedîd orta kilimi ve bir sadr kâlicesi ve bir 

kebîr şıra kazğânı ve dört kaba bir kebîr kuzu tenceresi iki lenkîri sahan ve dört eykali 

sahan ve iki kaba bir sağir sahan ve akleğen dimekle beynimizde ma‘rûf bir leğen ve bir 

müsta‘mel bân kâlicesi ve bir köhne ibriği hoşab tası ve elli keyl buğdây ve bir bakır 

sini ve bir re’s siyâh inek ve Havâcecihân mahallesinde vâki‘ bâğıüstü dimekle ma‘rûf 

ma‘lûme’l-mikdâr bir kıt‘a mülk tarlamı ve Hisâm Ali merkadinin şimâl tarafında vâki‘ 

teyek yolu üzerinde Hıdıryolu dimekle ma‘rûf bir kıt‘a mülk tarlâmı oğlum mezkûr 

Mehmed Çelebi’ye mukaddemâ sağir iken her birini hibe ve temlîk eyledim ve bi’l-

cümle kitâblarımı dahî mezbûr Mehmed ile oğlum hâzır-ı bi’l-meclis İbrahim’e 

mukaddemâ sağirlar iken bi’l-münâza‘a şirket üzere müşâ‘an hibe ve temlîk eyledim 

hîn-i hibeden kitâblarımın nısf-ı şâyi‘ive sâir eşyâ-i mezkûre müstekalen mezbûr 

Mehmed’in emlâk-ı mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ’ veyahtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn 

mine’l Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Bu hüccetde sehv olmağla tekrar tasmîh olunmuşdur. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussuûd Efendî, Seyyid Mustafa Çelebi bin 

Seyyid Mehmed, diğer Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Ivaz, Hüseyîn bin Ca‘fer, 

Seyyid İsmet bin Seyyid Mustafâi, Mustafa Beşe iğneci, İbrahim Beşe bin Sefer Beşe. 

43/2 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Abdülkerîm bin Ali’nin verâset-i zevceleri Fâtıma binti Mehmed ve diğer 

Fâtıma binti Mustafa ve sulbî sağir oğlu Mehmed ve sulbiye sağira kızı Havvâ’ya 
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münhasıra olub kırk sekiz sehimden her birine üçer sehim olmak üzere altı sehimi 

zevcetân-ı mezkûretâna ve yiğirmisekiz sehimi merkûm Mehmed ve ondört sehimi 

mezbûre Havvâ’ya isâbet idüb zevcetân-ı merkûmetân hassa-i şer‘iyelerini ‘alâ tarîki’s-

sulh ve’t-tehârec ahz ve istîfâ eyledikleri şer‘an muhakkak oldukdan sonra sağirân-ı 

mezbûrânın tesviye-i emirlerine savb-ı şer‘den mensûbe vasîleri olan vâlideleri mezkûre 

Fâtıma binti Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezkûrun 

karındaşları ve bey‘ ve şerâde ve şerîkleri olan bâ‘isü’l-kitâb Mustafa ve Mahmûd 

mahzarlarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Abdülkerîm 

hâl-i hayâtında tahînhâne dükkânında bey‘ veşerâye merkûmân ile ‘akd-i şirket idüb 

âhar kimesneden murâbeha ile bin iki yüz guruş alub estedâne ve i‘mâl iderler iken 

mezkûr Abdülkerîm fevt olmağla ben mezbûrân ile hesâb gördüğümde mâl-ı 

müşterekden üç yüz doksan üç guruşu deyn virilüb meblağ-ı mezbûrdan sekiz yüz yedi 

guruş deyn bâki‘ kalmağla dükkân-ı merkûmun içinde olan susam ve yağı ve üzüm ve 

bir re’s katır ve Yûsuf nâm iki re’s gulâm ve bi’l-cümle baravâniyi garz-ı ehl-i vakf-ı 

Müslimîn ile ba‘de’l-vezn mecmû‘una sekiz yüz yiğirmi dokuz guruş kıymet takdîr 

olunub meblağ-ı mezbûrdan mâ‘adâ defter mûcibince zemim nâsda seksen guruş 

olmağla min habsi’l-mecmû‘dokuz yüz dokuz guruşdan sekiz yüz yedi guruşu zikr-i 

mürûr iden sekiz yüz yedi guruş deyn-i bi’l-mevâcihe havâle olunub merkûmân Mustafa 

ve Mahmûd kabz ve deyni edâya iltizâm eylediklerinden sonra bâkî kalan yüz iki 

guruşdan sülsü olub sağirân-ı merkûmânın hassaları olan otuz dört guruşu vesâyetim 

hasebiyle mezbûrân yedlerinden ahz ve kabz eyledim atbazârı kapusu dışarısında vâki‘ 

bir bâb mülk dükkândan süls-i hassadan gayri sağirân mezkûrânın mezbûrân Mustafa ve 

Mahmûd yedlerinden bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkaları ve müşterek şeyleri 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-

‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l kuzât İsmâ‘îl Efendî bin İsmâ‘îl Efendî, Derviş Hüseyîn bin kıdemeri, 

Osmân Beg bin Mehmed, Ahmed bin Mehmed Beg. 

44/1 Hibe  

Mahmiye-i Konya’da Göktaş mahallesi sâkinlerinden Süleyman bin Ahmed 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Süleymân bin Mehmed Râziye binti el-Hâc 

Külâbi tarafından tasdîke vekîl-i şer‘isi olan Musli Beşe İbn-i Veli mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb Serâclar sûkunda vâki‘ bir tarafdan Abdullah mülkü ve bir 
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tarafdan Ali Paşa çeşmeleri vakfı ve bir tarafdan Şeyh Hasan Efendî vakfı ve bir 

tarafdan sevk-i merkûm ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan hângâh vakfiyesinde yiğirmi akçe icâre-i zemîn ile mutasarrıf olduğum 

bir bâb serâc dükkânımı havlısıyla me‘an mezkûre Râziye’ye on üç esedî guruşa bi’t-

tâbi‘ sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve zimmetinde olan hakk-ı tasarrufumu ma‘rifet-i mütevellî 

ile mezkûreye mecânen tağviz idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabz ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr on guruşu mezkûre Râziye yedinden bi’t-tamâm ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ meğûz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâ ve 

meğûzudur keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde vekîl-i merkûm 

tasdîk eyledikden sonra müvekkile-i mezbûre Râziye bi-nefsihâ meclis-i şer‘a gelüb 

oğlu Abdullah bin Osmân mahzarında ikrâr idüb zikr olunân dükkân ve havlıyı merkûm 

Abdullah içün iştirâ ve kabz ve semeni içün vidiğim akçe dahî merkûm Abdullah’ındır 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

El-Hâc Ali bin Mustafa, el-Hâc Seyyid Mustafa bin el-Hâc Hasan, İbrahim 

Halîfe bin Mustafa, el-Hâc Ali bin İsa, Mehmed Çelebi bin Ali Efendî. 

44/2 Hibe  

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb mahallesi sâkinlerinden Rahime binti Mehmed 

nâm hâtûn tarafından husû-u âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Hamza bin Nasûh ve Mehmed bin Sâlih şehâdetleri şer‘an 

vekâleti sâbite olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Seyyid Sâlih meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin sâbıkan zevci olan Mehmed bin Ali 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Rahime 

mukaddemâ mezkûr Mehmed’in zevcesi olub beynlerinde hüsn-i zindegâni ve muzâfât 

olmamağla bundan esbak merkûmeyi tadlîk idüb mehr-i mü’ecceline ve hukûk-ı 

zevcesine mahsûb olmak üzere iki keyl buğdây virmekle hâlâ müvekkile-i merkûme 

dört bin akçe mehr-i mü’eccelini ve sâir hukûk-ı zevciyesini da‘vâya şer‘ idüb ol-dahî 

mezbûrenin benim zimmetimde bin akçe mehr-i mü’ecceli alub bundan esbak 

mezbûreye iki keyl buğdây virüb mehr-i mü’ecceli ve bi’l-cümle hukûk-ı zevciyesi 

üzerine muhâla‘a eyledim ve ol-dahî kabûl eyledi deynim yokdur deyû cevâb sadedinde 

iken tebessudü’l-Müslimîn Ali tarîki’s-sulh mezkûre Rahime mehr-i mü’ecceline ve 

bi’l-cümle hukûk-ı zevciyesine müte‘allik (…) mukâbelesinde mukaddemâ makbuzu 
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olan iki keyl buğdâydan mâ‘adâ hâlâ ben iki yüz akçe dahî mezbûr Mehmed yedinden 

alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğa olub zimmetini ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbî ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Abdullah bin Hasan, Seyyid Mustafa bin Mehmed, Mehmed bin Zülgaffâr, 

Mehmed bin Mevlûd. 

44/3 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Mehmed 

Çelebi ibn-i Ali meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bezircizâde dimekle ma‘rûf 

Mehmed Efendî ibn-i el-Hâc Ahmed Efndi mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb İstanbul’da ben mezbûr Mehmed Efendi’ye virdiğim garazdan ve mu‘âmele-i 

şer‘iyeden zimmetinde iki yüz elli iki guruşum olub yedime tarafından memzî ve 

mahtûm deyn-i temessüğü virmişidi ba‘de meblağ-ı mezbûrdan yüz kırk guruşu aldım 

yüz on iki guruşum hâlâ zimmetinde bâkî kalmağla taleb iderin suâl ulunsun didikde 

gınne’s-suâl mezbûr Mehmed Efendi cevâbında vech-i muharrer üzere hâlâ mezbûre 

benim yüz on iki guruş deynim vardır ve yedinde deyn-i temessüğünü ben virdim imzâ 

ve mührü benimdir deyû bedda‘a ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle tenbîh-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Mahmûd Çelebi bin Şaban, Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, Osmân 

bin (…). 

45/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb el-

Hâc Nasuh bin Himmet nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde el-Hâc 

Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mustafa bin Satılmış nâm 

kimesnenin sulbî kebîr oğlu olub muhâlefetine vaz‘u’l-yed olan Mehmed mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mustafa’ya mukaddemâ hâl-i hayâtında ve 

kemâl-i sıhhatında otuz esedî guruş garaz virüb teslîm idüb ol-dahî yedimden ahz ve 

kabz idüb kable’l-edâ fevt olmağla muhallefâtından taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden mahalle-i 

mezbûrede sâkin Seyyid Mahmûd Çelebi ibn-i Seyyid Ahmed ve Mehmed bin Abdullah 



 133 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

müdde‘i mezbûr el-Hâc Nasuh mukaddemâ mezkûr Mustafa’ya hâl-i hayâtında ve 

kemâl-i sıhhatında garaz cihetiyle bizim huzûrumuzda otuz esedî guruş virüb teslîm 

idüb ol-dahî yedinden ahz ve kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle oldukdan sonra meblağ-ı mezbûrdan cüz-i vükelâ almayub ve hibe ve âhara 

havâle ve sâir bir vecihle zimmetini ibrâ itmediğine müdde‘i merkûme yemîn teklîf 

olundukda ol-dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-azîm itmeğin müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefâtından meblağ-ı mezbûru edâya tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mevlûd Beg bin Hüseyîn, Mûtâf Mehmed bin Ali, Mahmûd Çelebi bin Şaban. 

45/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân mahallesi sâkinlerinden Sâliha binti el-Hâc Mûsa 

tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye 

ile ârifân olan Mehmed Çelebi ibn-i Şaban ve Molla Abdullah bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Hüseyîn bin Ali meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Seyyid Ahmed Çelebi ibn-i Seyyid Kalender 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem merkûme Sâliha 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ kıbleten kendinin mülkünde kalan odası ve şarken Mustafa 

beşe mülkü ve şimâlen Seyyid Mehmed mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

tabhâne ve bir odunluk ve bir havlı ve zokâk kapusunu müştemil menzilini mukaddemâ 

merkûm Seyyid Ahmed Çelebi’ye hibe ve temlîk idüb yedine hüccet virüb ba‘de hibe-i 

meskûresinden rucû‘ ve yine mülküne ilhâk itmişidi hâlâ menzîl-i merkûmu müvekkile-

i mezbûre Seyyid Ahmed Çelebi’ye yiğirmi beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr 

yiğirmi beş guruşu mezkûr Seyyid Ahmed Çelebi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk  mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdülfettah Beşe bin el-Hâc Mustafa, Mahmûd Çelebi bin Şaban, Şeyh 

İbrahim Efendî bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Abdurrahman bin İbrahim. 
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45/3 Mütevelli Tayini  

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş mahallesinin ‘avârîz-ı evkâfının mütevellîsi 

olan Molla Mahmûd bin Mehmed meclis-i şer‘-i şerîfde  tevellît-i mezbûreden hüsn-i 

ihtiyârıyla ferâğât ve kasrîd idüb yerine bir mütevellî lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevâki‘u’l-kitâb hazretleri mahalle-i mezbûrede sekânından bâ‘isü’l-kitâb Molla 

İbrahim bin İsmâ‘îl Halîfe nâm kimesneyi mukaddem ve müstakîm ve her vecihle 

umûr-u tevellit ‘uhdesinden gelmeğe kâdir olmağla ahâlî-i mahalle rızâlarıyla yevmî bir 

akçe vazîfe ile evkâf-ı merkûmeye nasb ve ta‘yîn eyledikde ol-dahî tevellit-i mezbûreyi 

kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ‘ahd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

 İbrahim Çelebi bin Ahmed, Molla Mahmûd bin Ahmed, İbrahim bin İshak, 

Hazar bin el-Hâc Mehmed. 

46/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed 

bin Ebûbekir meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Ömer bin 

Süleymân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ Bezircîzâde 

dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed hâl-i hayâtında iken 

mezbûr el-Hâc Ömer vekîl olmağla müvekkil mezbûrun Budak nâm kimesne 

zimmetinde kırk guruşu olub sen kefîl tarafından bi’l-mâl olmuşidik deyû benim kırk 

guruşumu bi-gayr-i hak almışidi ben kefîl olmayub ve müvekkil mezbûr dahî benim 

‘adem-i kefâletimi ikrâr itmeğle meblağ-ı mezbûru taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hâc Ömer cevâbında ben mukaddemâ hâl-i hayâtında mezkûr 

el-Hâc Ahmed Efendî tarafından vekîl olub mezkûr el-Hâc Mehmed meblağ-ı mezbûre 

kefîl bi’l-mâl olduğunu şuhûd-u ‘udûl ile meclis-i şer‘a isbât idüb meblağ-ı mezbûrun 

edâsına cânib-i şer‘den mezkûr el-Hâc Mehmed hükm ve tenbîh olunmağla meblağ-ı 

merkûmu yedinden aldım deyücek ba‘de’l-istindâk vech-i muharrer üzere cânib-

işer‘den ba‘de’l-isbât-ı edâya hükm olunduğunu mezbûr el-Hâc Mehmed beddu‘a ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin da‘vâ-yı mezbûreden merkûm el-Hâc Mehmed’i men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 
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El-Hâc Hamza bin Mehmed, Muslî bin Hacı, menzilci Hasan Beşe bin 

Mustafa.  

46/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Çumra’ nâm karye sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emrullah Efendî’nin verâset-i zevcesi Hümâ ve sulbî oğlu Ahmed ve 

sulbiye kızı Aişe’ye münhasıra olub kable’t-taksîm mezbûre Hümâ dahî fevt verâsetini 

oğulları Abdülkâdir ve Ahmed ve kızı mezkûre Aişe’ye münhasıra olub kable’t-taksîm 

merkûm Ahmed dahî fevt olub verâseti lâm er karındaşı mezbûr Abdülkâdir ve li-

ebeveyn karındaşı mezkûre Aişe’ye münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan 

sonra mezbûr Abdülkâdir asâleten ve merkûme Aişe tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna 

vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ramazân bin Ahmed ve 

Mustafa Çelebi ibn-i Ahmed Efendî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olmağla 

vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr ibn-i Ahmed ve Aişe’nin 

sâbıkan sağirlar iken vasîleri olan müteveffâ Latifullah’ın oğlu olub sonra fevât iden 

Mustafa’nın zevcesi olub sulbî sağir oğlu Abdullah ve sulbiye sağira kızı Aişe’nin 

tesviye-i emîrlerine savb-ı şer‘den mensûbe vasîleri olan bâ‘isü’l-kitâb Süleymân binti 

Kemâl mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr takrîr-i kelâm idüb mezbûr Latifullah 

sâbıkan mezkûrân Ahmed ve Aişe’nin sağirler iken vasîleri olub eşyâlarını zabt idüb 

yedinde iken merkûm Latifullah dahî fevt olub eşyâ’-i mezbûre oğlu Mustafa’nın 

yedinde kalub kale’t-teslîm mezbûr Mustafa dahî fevt olub mezbûre Süleymân’ın 

yedinde kalmağla hâlâ eşyâ’-i mezbûreden benim ve müvekkilem merkûme Aişe’nin 

hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyelerimiz mukâbelesinde tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh 

mezbûre Selime yedinden altı keyl buğdây ve altı re’s koyun ve bir kilim ve iki sahan 

ve tahmînen beş kaba bir kazğân ve bir tebsi alub vekâletim ve asâletim hasebiyle kabûl 

ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğ olub mezbûrenin ve sağirân-ı merkûmân Abdullah ve 

Aişe’nin zimmetlerini ibrâ-i‘âm ve tâtı‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d 

benim ve müvekkile-i mezbûrenin bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve 

nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün müvekkilem ve ben da‘vâ idersem 

mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tadîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, Osmân Efendî bin Kemâl, Mahmûd 

Ağa bin Ali Efendî, Dilâver Beg bin Ca‘fer. 
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47/1 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Mustafa 

bin Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem fevt 

olan Ivaz bin Ali’nin zeviye’l-erhâm cihetinden vâriseleri olan Münendi ve Hâlime nâm 

hâtûnlar taraflarından vech-i âtî üzere husûmete vekîl-i şer‘îleri olan Mustafa bin Mûsa 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan on gün mukaddem 

mezbûr Ivaz hâl-i hayâtında bana vasîyet idüb vefâtımdan sonra sen benim vasiy-yi 

muhtârım olub mecmû‘-u muhallefâtımın sülsünü ikrâr ve kabz idüb zikrolunân süls-i 

terekemden techîz tekfînimi ve sâir mevtâ-yı zamâne hakkında olan masârıf-ı 

mu‘tâdemi itmâm idüb fazlası her ne kalur ise vücûh-u hayrâta sarf eyleyesin diyüb ben 

dahî hayyiz-i tavsiyede kabûl itmişidim ba‘de mezkûr Ivaz masran fevt olmağla hâlâ 

süls-i muhallefâtını taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hasan bin Ebûbekir ve Mehmed bin Mustafa nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan on gün mukaddem mezbûr Ivaz hâl-i hayâtında bizim huzûrumuzda merkûm 

Mustafa’ya vasiyet idüb zikrolunan süls-i terekeden hechîz ve tekfînimi ve sâir mevtâ-yı 

zamâne hakkında olan masârıf-ı mütâdehemi itmâm idüb fazlası her ne kalursa vücûh-u 

hayrâta sarf eyleyesün deyû ol-dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Ahmed, Mustafa bin Şeyhî, İbrahim bin. 

47/2 Mülk (Bezirhane) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emhâni binti el-Hâc Osmân’ın verâset-i sadriye kızları Aişe ve Hâlisa ve Râbi‘a ve 

karındaşları Mehmed ve Senâ ve İsmihân’a münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik 

oldukdan sonra mezbûr Mehmed asâleten ve mezkûrât Aişe ve Hâlisa ve Râbi‘a ve Senâ 

ve İsmihân taraflarından husûs-ı âtiyü’l- beyânı ikrâra vekîlleri olub her birinin zâtlarını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ârifân olan Molla Abdullah bin Budak ve mezkûr Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Ebusuûd 

Efendî vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Nebî bin 
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Ramazân mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı mezbûre Emhâni 

mukaddeman hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında Sadırlar mahallesinde vâki‘ bir 

tarafdan merhûm Sadersultân zâviyesi ve etrâf-ı sülseden arâzî-i hâliye ile mahdûd olan 

bezirhâneden on iki sehimden mülk-i hassası olan bir sehimini mezbûr el-Hâc Nebî’ye 

beş kaba bezie ve on yedi bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb semenini ahza damadı 

Hüsâm Çelebi’yi vekîl itmekle mezkûr el-Hâc Nebî sehm-i merkûmu sen-i mezbûr ile 

iştirâ ve meblağ-ı mezbûru ve beziri vekîl-i merkûme bi’t-tamâm edâ ve teslîm eyledi 

hayyiz-i  ‘akdden sehm-i merkûm mezbûr el-Hâc Nebî’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün bizim ve müvekkilelerimizin meblağ-ı 

mezbûre müte‘allika da‘vâmız mezkûr Hüsâm Çelebi’nin vârislerine münhasıradır 

merkûm el-Hâc Nebî ile mâra’z-zikr bezirhâne sehimine ve semenine müte‘allika da‘vâ 

ve nizâ‘ımız yokdur didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mevlûd Çelebi bin el-Hâc Osmân Mehmed, Halîfe bin Mehmed Halîfe, 

Mehmed bin Ömer, Abdüsselam bin Ali. 

48/1 Miras Davası 

Husûs-ı ‘âtiyyü’l-beyânın mahallinde fazl ve istimâ‘ ve tahrîri içün savb-ı 

şer‘den Seyyid Mevlânâ Mehmed Çelebi ibn-i Siyâvuş Ağa irsâl olunub ol-dahî 

mahmiye-i Konya’da İbn-i Şâhin mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Kahramân 

binti Abdullah nâm mu‘tekanın menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda müteveffât-ı mezbûrenin mu‘tekası olub sâbıkan 

vefât iden Boşnakzâde dimekle ma‘rûfe olan Afife Hâtûn’un zeviye’l-erhâm cihetinde 

vârisi olan Mehmed bin Hasan meclis-i ma‘kûd-u mezbûrda mezkûre Kahraman’ın 

zevci ve vârisi olub muhallefâtına vaz‘atü’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmud bin Ali 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre Kahraman mezkûre Afife 

Hâtûn’un mu‘tekası olub ben mûlâ-yı ‘ıtâkası olduğum ecilden mecmû‘-u terekesinin 

nısfı bana intikâl itmekle hâlâ mevcûd olan muhallefâtı tahrîr olub lâkin mezkûrun 

zimmetinde sekiz bin akçe mehr-i mü’ecceli olub ve ba‘zı eşyâsını ıhfâ itmekle nısfını 

taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mahmûd cevâbında aslâ bir 

şey’ini ıhfâ itmedim ve mezkûre Kahraman sekiz bin akçe mü’eccelinden yedi bin altı 

yüz akçesini hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bana hibe idüb bâkî dört yüz akçe 

mehr-i mü’ecceli kaldı deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezkûr Mahmûd’dan hibe-i 
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meşrûhaya beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mevlûd Beg ibn-i Hüseyîn ve 

Molla Mehmed bin İbrahim nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i mezbûre hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Kahraman vefâtından altı sene mukaddem hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda mezkûr Mahmûd zimmetinde olan 

sekiz bin akçe mehr-i mü’eccelinden yedi bin otuz akçesini mezbûr Mahmûd’a hibe 

eyledi ol-dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olub 

terekeden ism-i mâl-ı ıtlâk olur şey’i ıhfâ itmediğine mezbûr Mahmûd yemîn billâhi’l-

‘azîm eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr ve ba‘de me‘an irsâl olunan 

Yûsuf bin İbrahim ile meclis-i şer‘a gelüb âalâ vukû‘a cüz virmeğin mezbûr Mehmed’i 

da‘vâ-yı merkûmeden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sûbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ahmed Ağa bin Ebûbekir, el-Hâc Ali bin Abdullah, Mahmûd Çelebi bin 

Mustafa Ağa. 

48/2 Mütevelli Değişikliği ve Hesâb Görülmesi 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş mahallesinin ‘avârızı evkâfının ber mûcib-i 

hüccet-i şer‘iye mütevellisi olan Molla İbrahim bin İsmâ‘îl Halîfe meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde evkûf-ı merkûmenin bundan akdem mütevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb 

Molla Mahmûd bin Mehmed mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûr Molla Mahmûd ve mukaddemâ babası Mehmed nâm kimesneler târîh-i kitâb 

senesine gelinceye dek evkâf-ı mezkûrenin mütevellîleri olub hâlâ mezbûr ferâğât idüb 

yerine ben mütevellî nasb olmâm ile merkûm ile hesâb gördüğümde mezbûrun zikr-i 

mûcibince bi’l-cümle semen nâsda olân mâl-ı vakfı kabûl eyledim min ba‘d bu ana 

gelince babasının ve kendinin yedlerinde asl-ı mâldan ve rabhdan bir akçe ve bir habbe 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

‘umdetü’l-müderrisîn e’l-kirâm Ömer Efendi bin Yahyâ Efendî, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, İbrahim Çelebi bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-

Hâc Osmân, İbrahim bin İshak, Molla Ali bin İsmâ‘îl, Mehmed Çelebi bin Mustafa, Ali 

Çelebi bin Ahmed Efendî, Mehmed Çelebi bin Ahmed, Abdülkerîm bin Sefer.     
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49/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksaray mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan el-Hâc Süleymân’ın karındaşı ve zevcesi Râbeş ve sulbî oğlu Osmân ve 

sulbiye kızı Ramine’ye münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr 

ibn-i Osmân ve Ramine meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sâbıkan vasîleri olan 

‘ammileri bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Ömer mahzarında üzerine da‘vâ ve tahrîr-i kelâm 

idüb mukaddemâ babamız mezbûr Süleymân fevt oldukda biz sağirler olmamız ile 

mezkûr Mehmed bize vasiy nasb olub muhallefâtından hassalarımıza isâbet iden 

eşyâmızı ahz ve kabz idüb ba‘de her birimiz bâliğ ve reşîd olduğumuzda sâir 

eşyâlarımızı bi’t-tamâm bize teslîm idüb biz dahî ahz ve kabz eyeledik lâkin 

babalarımızın sehtiyân semeninden mezkûr Mehmed zimmetinde yetmiş sekiz guruşu 

alub alâ hâze’l-ân bâkî olmağla taleb ideriz suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl 

merkûm Mehmed cevâbında benim sehtiyân-ı semeninden merkûm el-Hâc Süleymân’a 

yetmiş sekiz guruş deynim olub lâkin mezbûr el-Hâc Süleymân maraz-ı mevtinde 

meblağ-ı mezbûrdan yiğirmi beş guruşunu mütecehhiz ve tekfînine ve sâir masârıf-ı 

mu‘tâdasına ve üç guruşunu mahalle-i merkûme mescidinde bir çırâğ-ı eykâdına ve üç 

guruşunu mescid-i mezkûre sûre-imülk tilâvet itmek şartıyla imân olanlara ve bir 

guruşunu memâtî gününden kırk güne dek it‘âm-ı fukarâya ve on beş guruşunu dahî 

Mevlûd-i şerîf kırâ‘at olunurken ihtimâ‘ ve istimâ‘ iden fukarâ te‘âmına ve bâkîsini dahî 

mahalle-i mezbûrede daş kaldırım döşemeğe vasiyet ve tenfîzine Nebi tarafından vasiy-i 

muhtâr nasb idüb benim kabûlümden sonra mezbûr masran fevt olmağla kaldırımdan 

müsâ‘adesini itmâm eyledim kaldırımı dahî itmek üzereyim deyücek ba‘de’l-istindâk 

ve’l-inkâr ‘udûl-i müslimînden Mehmed ibn-i el-Hâc Ahmed ve Mustafa bin Derviş 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

merkûm el-Hâc Süleymân maraz mevtinde bizim huzûrumuzda mezkûr Mehmed’in 

zimmetinde olan yetmiş sekiz guruşdan yiğirmi beş guruşunu kebdinin techîz ve 

tekfînine ve sâir masârıf-ı mu‘tedâsına ve üç guruşunu mahalle-i mezbûre mescidinde 

bir çırâğ-ı eykâdına ve üç guruşunu mescid-i merkûmda sûre-i mülk tilâvet itmek 

şartıyla imâm olanlara ve bir guruşunu mevm iştirâ ve yekâdına ve on guruşunu 

mahalle-i mezbûrenin ‘avârızına ve iki guruşunu bir hatm-i şerîf kırâ‘at itmek şartıyla 

ehl-i Kur’ân fukarâsına ve beş guruşunu memûtî gününden kırk güne dek it‘âm-ı 

fukarâya ve on beş guruşunu melüd-i şerîf kırâ‘at olunurken ihtimâ‘ ve istimâ‘ iden 
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fukarâ et‘âmını be bâkîsini mahalle-i mezbûrede daş kaldırım döşemeğe vasiyet ve 

tenfîzine tarafından merkûm Mehmed’i vasiy ve muhtâr nasb idüb ol-dahî kabûl eyledi 

biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i ve med‘ayân-

ı merkûmân-ı da‘vâ-yı mezbûreden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

İbrahim Halîfe bin Hazar, el-Hâc Abdurrahman Beg Celb, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‘ban Yûsuf bin İbrahim. 

49/2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Süleymân bi 

Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mevlûd bin 

Himmet mahzarında işkrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde 

Sahibyakası mahallesinde vâki- bir tarafdan Süleymân tarlası ve bir tarafdan Ebûbekir 

tarlası ve bir tarafdan Receb mülkü ve bir tarafdan korkak Mehmed mülkü ile mahdûd 

merkûm Ebûbekir’in kapusundan mûşâ‘ ve müşterek tarîki ve hakk-ı redd-i nehy olub 

alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir buçuk oluk tarlamı merkûm 

Mevlûd’e otuz bir esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl itmeğin meblâ-ı merkûm otuz bir guruşu mezkûr Mevlûd 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim tevâbi‘ hukûkuyla 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Ali, Ali bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Dilâver, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih. 

50/1 Kaybolan Koyunu Levendât Tâifesinin Yemesi 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sudirhemi nâhiyesinde Sızma nâm karye 

sâkinlerinden el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bağı Kutlu nâm karye sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Sunduk bin Veli 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem benim bir re’s 

koyunumu mer‘adan zâyi‘ olub da‘de derisini mezbûr Sunduk’un menzilinde buldum 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Sunduk cevâbında mukaddemâ kalice ile 
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Londât tâifesinden üç nefer kimesne benim menzilime gelüb konub merkûm el-Hâc 

Mustafa ed‘â eylediği derinin koyununu merkûmûn Londât götürüb boğazlayub etini 

bişirüb yiyüb ‘aliyü’s-sabah menzilimden çıkub gittiler ben almadım koyun dahî 

mezbûrûn olduğu ma‘lûmum değildir deyücek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine traleb olundukda müdde‘i mezbûr benim husûs-ı mezbûr içün 

beynim yokdur yemîn dahî teklîf itmem lâkin karye-i mezbûre eyâlisinden istihbâr 

olunsun dimekle zikrolunân bağı Kutlu nâm karye eyâlisinden İbrahim bin Hasan ve 

Abdî bin Nebî ve Receb bin Derviş ve Ramazân bin Derviş nâm kimesneler li-eceli’l-

ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olub eserü’l-istihbâr fi’l-vâki‘ mezbûr el-Hâc Mustafa ed‘â 

eylediği derinin koyununu mukaddemâ üç nefer Lond tâifesi götürüb gice ile merkûm 

Sunduk’un menziline koyub yiyüb ‘ale’s-sabâh menzilinden çıkub kendileri biz gördük 

deyû herbiri cüz virmeğin müdde‘i mezbûr ityân-ı bünye ve tekâlîf-i yemîn itmâmekle 

da‘vâ-yımezbûreden men‘-i mezbûreden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-selh min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Süleymân Beşe bin el-Hâc Mehmed, Çırak Beşe bin Murâd, Mehmed 

Çelebi bin Şa‘bân, Osmân bin Kadrî. 

50/2 Mülk Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd-i garb bürda mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

el-Hâc İbrahim bin Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Mehmed bin 

İbrahim mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i merkûme hâricinde 

Sahibyakası mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Mehmed bülkü ve bir tarafdan Râziye 

Hâtûn mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir armud ağacını müştemil 

tahmînen bir oluk tarlanın mecmû‘u benim mülküm olub otuz seneden beri yedimde ve 

tasarrufumda iken mezkûr Mehmed hudûd-u mezkûre dâhilinde beş adım mevzi‘ni altı 

seneden beberü bi-gayr-i hak kendi mülküne ilhâk itmişdir suâl olunub kasr-ı yedine 

tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mehmed cevâbında 

mevzî‘-i merkûm benim mülküm olmağla zabt eyledim mezbûrun mülkü olub otuz sene 

mutasarrıf olduğu ma‘lûmum değildir deyücek müdde‘i mezbûreden müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Iva zbin Abdî ve İsmâ‘îl bin 

İslâm nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-

vâki‘ hudûd-u mezbûre dâhilinde zikrolunan beş adım mevzî‘ mezkûr el-Hâc İbrahim’in 

mülküdür altı seneden mukaddem otuz sene mülkiyet üzere bi-lâ nizâ‘ tasarruf eyledi 
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biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf şehâdetleri makbûle olmağın mevzî‘-i merkûmdan 

kasrîd yedine merkûm Mehmed tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Ramazân bin Mehmed, Hasan bin Mehmed, Mûsa bin Mustafa, 

Mehmed bin Abdullah. 

50/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Ali’nin sulbî sağir oğlu Mes‘ûd’a babası 

müteveffâ-yı mezbûrûn muhallefâtından arsa intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve 

hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın 

hâkim-i mevkî‘ü’l-kitâb hazretleri bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Çelebi ibn-i el-Hâc Ali nâm 

kimesneyi mukaddem ve müstekîm olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledik ol-dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya mü‘hed ve iltizâm itmeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Rebî‘u’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Mustafa, Ahmed bin Mehmed, (…) Çelebi bin el-Hâc 

Ömer. 

51/1 Bezirhâneden Hisse Talebi  

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emhâni binti Ömer’in inhisâr üzere vârislerinden li-ebeveyn er karındaşı Mehmed 

asâle ve kız karındaşları Nisâ ve İsmihân ve Sadriye kızları Aişe ve Hâlisa taraflarından 

da‘vâ-yı âtîyü’l beyâna vekîlleri olub Molla Abdullah bin Budak ve merkûm Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Seyyid Mehmed Çelebi bin-i Ebussu‘ûd 

Efendî vekâlet ve müteveffât-ı merkûmenin tenğîz ve sâyâsına vasiy-i muhtârı olan 

mezbûr Molla Abdullah bin Budak vesâyet-i meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

merkûmenin dâmâdı olan Hüsam bin Sâdık nâm müteveffânın sulbi sağir oğlu Mehmed 

ve sulbiye sağira kızları Sâliha ve Hatice’nin tesviye-i emirlerine savb-ı şer‘den 

mensûb-u vasîleri olan ‘ammileri Ca‘fer Efendî ibn-i Sâdık mahzarında üzerine her biri 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı mezbûre hâl-i hayâtında Sadırlar mahallesinde 

vâki‘ bezirhâneden hassasını hâzır-ı bi’l meclis el-Hâc Nebî’ye beş vakye bezir ve on 
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yedi guruşa bâ tâbi‘ idüb semen-i mezbûru ahza ve kendüye îsâle tarafından dâmâdı 

mezbûr Hüsam’ı vekîl ve ol-dahî meblağ-ı mezbûru ve beziri ahz idüb gable’t-teslîm 

yedinde iken mezbûr Hüsam fevt olmağla terekesinden taleb ideriz suâl olunsun 

didiklerinde mezbûr el-Hâc Nebî mâra’z-zikr beziri ve meblağ-ı merkûmu vekûleti 

hasebiyle mezkûr Hüsam’a virüb edâ eyledim didikden sonra gıbbe’s-suâl vasiy-i 

mezbûr cevâbında meblağ-ı mezbûru ve beziri inkâr idicek med‘ân-u mezbûrundan 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Hamza 

bin Süleymân ve Mustafa bin Mûsa nâm kimesneler li- eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub esrü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Hüsam hâl-i hayâtında müteveffât-ı 

mezbûrenin bezirhâne sehiminin semeni olmak üzere mezbûr el-Hâc Nebî yedinden on 

yedi guruşu bi’t-tamâm ahz ve kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

düyû edâ‘i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde da‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle olmağın mûcibiyle tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Çelebi bin el-Hâc Osmân, Mehmed Halîfe bin Mehmed Halîfe, 

Abdüsselâm bin Ali, Mehmed bin Ömer. 

51/2 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb mahallesi sâkinlerinden Emine binti Emrullah 

ve kız karındaşı Rahime bin Mehmed nâm hâtûnlar asâleten ve er karındaşları Süleymân 

bin Emrullah tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve kabz-ı semene her biri vekîl-i şer‘îsi 

olmağla vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Seyyid 

Abdülkâdir bin Süleymân mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i 

mezbûre hâricinde Alâberde bağları nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan müezzin ( )mülkü 

ve bir tarafdan Külâhcı Hüseyîn mülkü ve bir tarafdan debbâğ el-Hâc Mustafa mülkü ve 

bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt‘a arz-ı hâliye ve iki zerdali ağacını müştemil 

olub mezbûr Süleymân ile bizim ale’l-iştirâk alâ hâze’l-ân sülk-i mülkümüzde ve taht-ı 

yedimizde olan bir tahta bağımızı vekâletimiz ve asâletimiz hasebiyle mezkûr Seyyid 

Abdülkâdir’e sekiz esdî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i 

merkûm ile işlterâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr sekiz guruşu mezkûr Seyyid 

Abdülkâdir yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-

yevm bâğ-ı mezbûrun mecmû‘û tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-



 144 

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât İsmâ‘îl Efendî, Mehmed bin el-Hâc Nurullah, Muharrem 

çıkrıkcı, Mehmed bin Arife, Hüseyîn külâhcı. 

52/1 Emânet Verilen Altının Fermân ile Mübâşire Verilmesi 

Taraf-ı saltanât-ı ‘aliyeden husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn buyurulan 

fahrü’l-akrân şattarbaşı meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bazâz satan belcileri olan 

Ali bin Muharrem ve Abdülhalîm bin Mehmed mahzarlarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-merâm idüb bin doksan bir senesine mahzûb olmak üzere salındı mukâta‘asın 

zabt idüb Veli nâm kimesne hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında Mehmed yazıcı 

yediyle bazâz satanda hıfza içün mezbûrlara beş yüz elli altun emânet vaz‘ ve teslîm 

idüb ba‘de mezbûr Ali fevt olub lâkin mîrîye deyni olmağla mahrûse-i Edirne’de teslîm-

i hazîne olunmak içün yedime fermân-ı ‘âlişân virilmekle taleb iderin suâl olunsun 

deyüb emr-i hümâyûn ibrâz eyledikde gıbbe’s-suâl mezbûrân Ali ve Abdülhalîm 

meblağ-ı mezbûr yedlerinde emânet ve hâlâ mevcûd olduğunu ikrâr ve i‘tirâf itmeğin 

fermûn-ı şerîf bi’l-müvâcehe feth ve kırâat olunub mazmûn-u hümâyûnunda bin doksan 

bir senesine mahsûb olmak üzere salındı mukâta‘asın zabt idüb Veli hâl-i hayâtında 

Mehmed yazıcı yediyle Konya bazâz satanında bazâz satan ahâlîsine vaz‘ eylediği beş 

yüz elli altunu mübâşir mezbûr ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le taleb ve tahsîl idüb 

kiseleyüb mühürleyüb mübâşir mezbûr ve mu‘temed-i ‘aliye adem ile Edirne’ye irsâl ve 

müteveffâ-yı mezbûrun mîrîye olan deyni içün teslîm-i hazîne itdiresiz deyû 

buyurulmağla fermân-ı hümâyûnun mazmûn-u şerîfi mûcibiyle hükmolundukdan sonra 

merkûmân Ali ve Abdülhalîm meblağ-ı mezbûru meclis-i şer‘a ihzâr idüb ‘add olunub 

beş yüz elli feriki altun olduğunu mübâşir-i merkûm mu‘âyene idüb ve emr-i şerîfde bir 

mu‘temed-i ‘aliye adem ile irsâl-i fermân olunmağla hâzır-ı bi’l-meclis Yeğen Mehmed 

Ağa nâm kimesneyi mübâşir-i mezbûr mu‘temed-i ‘aliye ithâz idüb ve meblağ-ı 

merkûmu mübâşir mezkûr mezbûrân yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve kabz idüb 

mühürleyüb meclis-i şer‘de mezkûr Yeğen Mehmed Ağa’ya teslîm-i hazîne itmek içün 

virüb teslîm idüb ol-dahî kabûl itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Cemâziye’l-evvel li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 



 145 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân es-Seyyid Mehmed Ağa teslim bi-eyâlet-i 

Karaman, ‘ımdetü’l-kuzât İsmâ‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, zîdetü’l-kuzât el-Hâc 

Mustafa Efendî bin Receb Efendî, fahrü’l-kuzât es-Seyyid Ahmed Efendî, el-Hâc 

Nurullah Meyslîzâde, Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Abdurrahman Çelebi 

bin Ahmed, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Halîl bin Ahmed, Ali Çelebi 

bin el-Hâc İbrahim, el-Hâc Şa‘ban bin Veli, el-Hâc Mehmed bin Ömer, Ahmed bin 

Bâlî. 

52/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Ahmed Dede mahallesi sâkinlerinden Eyüb Beşe ibn-i 

Yûsuf meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mukaddemâ vefât iden kara nâib dimekle 

ma‘rûf Mehmed Efendî ibn-i Abdülgaffâr Efendî’nin sulbî kebîr oğlu ve vârisi bâ‘isü’l-

kitâb Mustafa Çelebi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bin seksen yedi 

senesi ile bin doksan senesi arasında ben menzilimi olmâm ile mezkûr Mehmed 

Efendî’ye def‘ât-i ‘adîdede rüşvet nâmıyla min habsi’l-mecmû‘ yüz on guruş 

virmişidim hâlâ meblağ-ı mezbûru da‘vâya meşrû‘ eylediğimde mezbûr Mustafa Çelebi 

inkâr ile cevâb sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı 

meşrûham mukâbelesinde mezkûr Mustafa Çelebi yedinden yiğirmi guruş alub kabûl ve 

kabz idüb da‘vâ-yı meşrûhamdan fâriğ olub mezbûr Mustafa Çelebi’nin vesâirvârislerin 

zimmetini ibrâ-i ‘âmm kat‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d müteveffâ-yı 

mezbûrun bi’l-cümle vârisleriyle aslâ da‘vâ ve nizâ‘ım ve bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Esbâd Ağa bin e’l-merhûm İsmâ‘îl Efendî, 

Emrullah Beg bin Hüseyîn Beg, Derviş Beşe bin Abdurrahman, el-Hâc Receb Beşe bin 

Mehmed, Ali Beşe bin Halîl Beşe. 

53/1 Gasp Davası 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Tûtî mahallesi sâkinlerinden olub yeniçeri 

serdengeçtisi olan İbrahim bin Yûsuf nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde Seb‘ahavân mahallesi ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Süleymân Halîfe ibn-i 

Evliyâ Mûsa ve el-Hâc Mehmed bin Receb ve Ahmed bin Mehmed ve Hasan bin Sıddık 
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ve Mehmed bin Derviş ve Kara Mustafa bin Ahmed ve Kara Mehmed bin Ahmed ve 

Mustafa Çelebi ibn-i el-Hâc Mehmed ve Abdülkerim Çelebi ibn-i Mehmed ve İsa 

Çelebi bin (   ) nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

târîh-i kitâbdan (    ) sene mukaddem mezbûrlarsın gice ile selsif zokâkda gezüb biri katl 

kasdıyla köşelerde ihtifâ idersin ve ahâlî-i mahalleden bir iki nefer kimesneyi katl iderin 

didik deyû mîrmîrân-ı Karaman olan Şeyhzâde dimekle ma‘rûf ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

Ahmed Paşa hazretlerine beni ahz itdirüb kırk guruşum aldırub  sebeb olmalarıyla 

meblağ-ı mezbûru taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında 

mezbûr İbrahim gicelerde selsif idüb ben bu mahalle ahâlîsinden birkaç nefer kimesne 

katl iderin deyû köşelerde ihtifâ idüb her birimize müterasd olmağla meclis-i şer‘a gelüb 

husûs-ı mezbûru isbât itmâmız ile paşâ-yı mûmâ ileyh hazretleri istimâ‘ idüb ahz eyledi 

biz ahzetmedik deyücek mezbûr İbrahim ba‘de’l-yevm mahalle-i mezbûre ahâlisiyle bu 

husûs içün da‘vâm yokdur deyüb ve sebeb-i da‘vâsının istimâ‘ı memnû olduğundan 

mâ‘adâ mahalle-i merkûme ahâlisi fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüb mazmûn-ı der bârende-i 

gice ile bi-gayr-i hak selsif idüb yaramazlık iden Zeyd’den ahâli-i mahalle ehl-i ‘örfe 

şikâyet itmekle ehl-i ‘örf Zeyd’den şu kadar akçe alsa Zeyd ol akçeyi ahâlî-i mahalleden 

almaya kâdir olur mu? e’l-cevâb olmâz deyû buyurulmağın ber mûcib-i fetvâ-yı şerîfe 

mezkûr İbrahim’i da‘vâ-yı mezbûrdan men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî 

gurre-i şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf.   

Mûsa Çelebi bin el-Hâc Ömer, el-Hâc Abdurrahman bin el-Hâc Halîl, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc İbrahim, Ebûbekir bin Osmân, Receb bin Ivaz. 

53/2 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Cemâl mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Süleymân’ın ve ba‘de müte‘âkıben fevt olan sulbî İsmâ‘îl’in ve sulbiye 

kızları Havvâ ve Aişe’nin verâsetleri merkûm Süleymân’ın zevcesi Sâliha binti 

Mahmûd ve kebîra kızı Cemile’ye münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan 

sonra mezbûre Cemile meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb mezkûre 

Sâliha ve zikr-i âtî bâğa vazî‘u’l-yed olan önü babası Mevlûd bin Ömer mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb babam müteveffâ-yı mezbûr Süleymân’ın muhallefâtından 

olan ma‘lûme’l-hudûd menzil benim yedimde olub lâkin ma‘lûmü’l-mevzi‘ma‘rûfe’l-

hudûd bir kıt‘a bâğ-ı mezbûr Mevlûd’ün yedinde ve sâir isimleri zihnimde mesdûr 

muhallefât-ı mezkûre Sâliha’nın yedinde olmağla hâlâ babamın ve karındaşlarım 
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İsmâ‘îl ve Havvâ ve Aişe’nin terekelerinden hassa-i şer‘iyelerim mukâbelesinde 

tebessudu’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezkûrân yedlerinden üç sahan ve iki bâkır ve 

bir kilim ve on beş esedî guruş alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğâ olub 

mezkûrân Mevlûd ve Sâliha’nın zimmetlerini mevtâ-yı mezbûrûn Süleymân ve İsmâ‘îl 

ve Havvâ ve Aişe’nin bi’l-cümle terekelerine müte‘allika detmevâdan zimmetlerini 

ibrâ-i‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd iden min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkası ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün her birinden da‘vâ 

idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’lyevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Osmân bin Ömer, Şa‘bân bin el-Hâc Ömer, Hanifi bin Osmân, Mehmed Beg 

bin Abdülkerîm, Ebûbekir bin Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin pulcuzâde. 

53/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Mevlûd ve Mahmûd 

ibn-i Sâdık nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Sâlih 

bin Mûsa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan Ali mülkü ve bir tarafdan diğer Ali mülkü ve 

bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân müşâ‘an sülk-i mülkümüzde ve 

taht-ı yedimizde olan ikibuçuk dönüm tarlamızı merkûm Sâliha on yedi esedî guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı merkûm on yedi guruşu mezbûr Sâliha yedinden bi’t-tamâm ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’lyevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin İsa, Ramazân bin Mahmûd, Abdülkkadir bin Ebûbekir Halîfe, 

Osmân bin Kadrî. 

54/1 Nafaka İsteği  

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden Havvâ binti Şa‘bân 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Mustafa bin Mustafa mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcem Mehmed Beşe ibn-i İbrahim nâm kimesne 

mukaddemâ âhir diyâra gitmek murâd eyledikde benim nafaka ve kisveme mezbûr 
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Mustafa zevcem mezkûr tarafından kefîl olmuşidi hâlâ virmeyüb muhâlefet ider suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mustafa cevâbında kefâlet-i mezkûreyi ikrâr idüb 

lâkin mezbûr Mehmed Beşe bin doksan dört senesi Zi’l-ka‘desinde vilâyet-i Rûm ilinde 

Budin kal‘asında fevt olmağla nafaka ve kisvesini virmekden imtinâ‘ iderin deyücek 

ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr müdde‘i mezbûrdan takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn Ali Beşe ibn-i 

Mehmed ve Mustafa Beşe ibn-i Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Havvâ’nın zevci olan mezkûr Mehmed 

Beşe ibn-i İbrahim bin doksan dört senesi Zi’l-ka‘desinde vilâyet-i Rûm ilinde Budin 

kal‘asında vefât eyledi meyyitini biz gördük iştirâ bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideiz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle olmağın mûcibiyle tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’lyevmi’s-

selh min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Hamza bin Ahmed Halîfe, Satılmış bin Mehmed, Receb Halîfe bin 

Hamza, Şa‘bân bin el-Hâc Ahmed. 

54/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mustafa’nın sulbî sağir oğlu Mehmed’e 

babası müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl idüb emvâl ve erzâkını zabt 

ve hıfza ve sâir vâki‘ olan şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın 

hâkim-i mevkî‘ü’l-kitâb hazretleri sağir mezbûrun vâlidesi bâ‘isü’l-kitâb Aişe binti 

Hamza nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde 

ol-dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid 

Sâlih, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Ali. 

55/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kahraman nâm 

hâtûnun mevlâ-yı ‘ıtâkası ve vârisi olan Mehmed bin Hasan meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde müteveffât-ı merkûmenin zevci olub muhallefâtına vaz‘ü’l-yed olan 
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bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd bin Ali Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı 

mezbûrenin defter-i kısâmda mesdûr olan muhallefâtından nısfını hassa-i şer‘iyem 

olmak üzere mezbûrun yedinden alub kabz idüb bundan mâ‘adâ ba‘zı eşyâ ihfâ eyledik 

deyû da‘vâ eylediğimde mezbûr Mahmûd inkâr ve yemîn idüb lâkin ben ba‘de’l-yemîn 

isbât sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı meşrûham 

mukâbelesinde merkûm Mahmûd yedinden beş guruş alub kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı 

merkûmeden ferâgat ve kat‘i ‘alâka eyledim min ba‘d müteveffât-ı mezbûrenin 

ma‘lûme ve mechûle bi’l-cümle muhallefâtından bir akçe ve bir habbe hakk ve ‘alâkam  

ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmayub bu husûsda müte‘allika da‘vâ ve münâza‘âtdan 

zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ali Ağa bin Yakub, Abdurrahman bin Mehmed, Mahmûd Çelebi bin Mustafa, 

Mevlûd Beg bin Hüseyîn. 

55/2 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin İbrahim meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bundan akdem fevt olan Kahraman binti Abdullah’ın 

mevlâ-yı ‘ıtâka cihetinden vârisi olan Mehmed bin Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb mezbûre Kahraman mukaddemâ hâl-i hayâtında iken bana vasıyet 

idüb benim vefâtımdan sonra sen benim vasiy-i muhtârım olub bi’l-cümle 

muhallefâtımın sülsünü ifrâz ve kabz idüb zikrolunan sülsden benim techîz ve tekfînimi 

ve sâir masârıf-ı mu‘tâdemi itmâm idüb fazlası her ne kalursa İbn-i Şahîn mahallesinin 

‘avârızına vakf idesin deyû ‘ale’l-esrâr fevt olub ve hîn-i tavsiyede ben vesâyet-i 

meşrûhayı kabul itmâm ile süls-i muhallefâtı taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-

suâl ve ‘akîbü’l-inkârve ba‘de’l-iştihâd ‘udûl-i müslimînden Mahmûd bin Mustafa ve 

Mevlûd bin Hüseyîn nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Kahraman mukaddemâ hâl-i hayâtında bizim 

huzûrumuzda mezkûr Mehmed bin İbrahim’e vasiyet idüb benim vefâtımdan sonra sen 

benim vasiy-i muhtârım olub bi’l-cümle muhallefâtımın sülsünü ifrâz ve kabz idüb 

zikrolunan sülsden benim techîz ve tekfînimi ve sâir masârıf-ı mu‘tâdemi sülsden itmâm 

idüb fazlası her ne kalursa İbn-i Şahîn mahallesinin ‘avârızına vakf idesin deyû ve ol-

dahî vesâyet-i mezbûreyi kabul eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 
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edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdurrahman Beg Celeb, Abdurrahman Çelebi bin Mehmed, Kadri Beg bin 

Süleymân, İbrahim bin Ali. 

55/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd-i garb bürde mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin 

İsmet mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Dörtvakye 

mahallesinde vâki‘ iki tarafdan Mehmed mülkü ve iki tarafdan ba‘zan Râziye mülkü ve 

ba‘zan tarîrk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil Mehmed ve Ali nâm 

kimesnelerin bağları içinden hakk-ı mesîl olub ‘alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan bir kıt‘a bağımı mezbûr Mehmed’e otuz sekiz esdi guruşa bey‘-ibât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol-dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûr otuz sekiz guruşu mezkûr Mehmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Dilâver, el-Hâc Süleymân bin Ali, Ali bin Mehmed, 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih. 

56/1 Cariye Azadı  

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan bezircizâde dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed 

Efendî’nin mu‘tekî olub sulbiye sağira kızı Belkıs’ın velîsi olan bâ‘isü’l-kitâb Dilâver 

bin Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müteveffâ-yı mezbûrun sulbiye 

kebîra oğulları Mehmed Efendî ve Abdurrahman Çelebi taraflarından bi’l-cümle 

umurlarına ber mûcib-i huccet-i şer‘iye vekîl-i mu‘tâkları olan Mehmed Beşe ibn-i 

İbrahim mahzarında üzerine bi’l-velâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb Mollam mezbûr el-

Hâc Ahmed Efendî mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında kızım mezbûre 

Belkıs’ı hasbetallâhü’l-‘azîm cümle-i malından azâd ve i‘tâk idüb hür olmuşiken hâlâ 

vârisleri olan mezbûrân sâir tereke ile me‘an iktisâm ve rakıyyet üzere istihdâm murâd 
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iderler suâl olunub men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve 

‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Kalenderhâne mahallesinde sâkin 

el-Hâc Mustafa Beg ibn-i Ali ve Receb bin Abdî nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr el-Hâc Ahmed Efendî 

mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında iken bizim huzûrumuzda mezkûr 

Dilâver’in sulbiye kızı olan Belkıs nâm câriye-i memlûkemi cümle-i mülkümden azâde 

ve i‘tâk eyledim didi biz bu husûsa şâhidsleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mezbûre 

Belkıs’ın ‘atkının sathına hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis  

ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Abdullah bin Budak, el-Hâc Mehmed bin Budak, el-Hâc Mustafa bin 

Mehmed, Mustafa bin Receb, İbrahim bin Osmân, Ali bin Ivaz. 

56/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden olub Haleb Eş-Şabâka kadısı iken fevt olan Mahmûd Efendî ibn-i el-Hâc 

Mehmed’in sulbiye kızı zahrü’l-mahzarât Aişe Hâtûn tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna 

vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Beşe ibn-i İbrahim mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Mahmûd Efendî’nin merkûm Hüseyîn Beşe 

zimmetinde yüz esedî guruşu alub kıbeli’l-ahz fevt olmağla meblağ-ı mezbûr 

müvekkile-i mezbûrenin hassa-i şer‘iyesine mahsûb olduğu ecilden taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hüseyîn Beşe cevâbında benim mezbûr Mahmûd 

Efenidi’ye yüz guruş deynim olub vefâtından sonra karındaşı ve vârisi olan mezbûr 

Ahmed Efendî hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında kendi tarafından asâle ve sâir 

verese taraflarından vekâleten benim yedimden meblağ-ı mezbûrdan elli guruşunu bir 

def‘a alûb ve huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî idüb ba‘de elli guruşunu dahî yine benim 

yedimden alub bi’t-tamâm kabz eyledi min ba‘d bir akçe deynim kalmadı deyû defa‘la 

mukâbele idicek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezbûr Hüseyîn Beşe’den takrîr-i 

meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Hocahabib 

mahallesinde sâkin İsmâ‘îl bin Mustafa ve el-Hâc Osmân binmel-Hâc Süleymân nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

mezbûr el-Hâc Ahmed Efendî mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim 

huzûrumuzda mezbûr Hüseyîn Beşe yedinden müteveffâ-yı mezbûr Mahmûd Efendî’ye 
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deyni olan yüz guruşa mahsûb olmak üzere elli guruşunu alub kabz idüb ve elli 

guruşunu dahî bundan akdem yedinden alub kabz eyledim meblağ-ı mezbûr yüz guruş 

bi!l-cümle vekâletim ve asâletim hasebiyle makbuzumdur didi biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın da‘vâ-yı mezbûreden vekîl merkûmu men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Receb bin Mustafa, Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, 

Abdurrahman Beg bin Abdî, el-Hâc İbrahim bin el-Hâc Mercan, el-Hâc Osmân bin 

Ömer, el-Hâc Bâyezid bin Süleymân. 

57/1 Vekil Tayini 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Osmân Ağa ibn-i Mustafa 

meclis-i şer‘a gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb mukaddemâ miralay-ı 

Beyşehrî olub Havâcefâruk mahallesinde sâkin iken fevt olan Ali Ağa’nın sulbî sağir 

oğulları Mustafa ve Mehmed’in tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasîleri 

olan vâlideleri Sâliha binti İbrahim nâm hâtûn vesâyeti ve asâleti hasebiyle tarafından 

müteveffâ-yı mezbûrun ve ba‘de sağirân mezbûrânın subaşıları olan Hüseyîn bin Yûsuf 

ile ve sâir kimesneler ile olan bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âta beni vekîl-i mutlak nasb 

idüb ben dahî kabûl eyledim husûs-ı mezbûr ma‘lûmu olan müslimînden suâl olunub 

ihbârları takrîr olunması matlûbumdur didikde ‘udûl-i müslimînden fahrü’l-kuzât 

Ahmed Efendî ibn-i el-Hâc Ali ve İsmâ‘îl Beşe ibn-i Mustafa nâm kimesneler li-eceli’l-

ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istihbâr fi’l-vâki‘ mezkûre Sâliha vesâyeti ve 

asâleti hasebitle tarafından mezkûr Osmân Ağa’yı bizim huzûrumuzda mezkûr Hüseyîn 

ile ve sâir kimesneler ile olan bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âta vekâlet-i müte‘allika ile 

vekîl nasb eyledi deyû her biri ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât seyyid Süleymân Efendî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mustafa, 

el-Hâc Abdullah bin el-Hâc Osmân, İbrahim Çelebi bin İsmâ‘îl Beşe, Seyyid Süleymân 

Çelebi bin Ahmed Efendî.  

57/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da sâkinlerinden Mevlûd bin Mehmed nâm kimesne meclis-

i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde ruâsiye’l-asl Şâhin binb Abdullah nâm ‘abd-i memlûk 
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mahzarında üzerine Mollası Veli bin Ahmed müvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb bundan akdem merkûm Şâhin hâzır-ı bi’l-meclis mezkûr Mûsa’nın babası Arslan 

nâm kimesnenin ‘abd-i memlûku iken benim bir re’s siyah dişi merkebimi mer‘âdan 

alub gitmişidi hâlâ mevcûd ise ‘aynını meshülk ise gıymet mislini taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Şâhin cevâbında ben mukaddemâ mezbûr 

Arslan’ın ‘abd-i memlûkü iken mülkünden âbâk ve firâr eylediğimde gice ile mer‘âda 

bir re’s siyâh dişi merkeb bulub binüb Tarsus’a vardığımda zurbâzoğlu dimekle ma‘rûf 

kimesne beni ahz idüb mâra’z-zikr merkebi yedimden alub ba‘de ben mezbûrdan dahî 

firâr eyledim merkeb mezbûrun yedinde kadı deyücek bu husûs-içün mezbûrun 

Mollalarından bir şey’ lâzım gelmeyüb kendinden lâzım gelmekle mâra’z-zikr merkebin 

kıymet mislini ba‘de’l-‘avk edâya merkûm Şâhin’e tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Ağa esmûyuzâde, Pirlî Beg bin Ahmed Beg, Receb bin Ivaz, Ahmed 

bin Mehmed, Seyyid Mehmed bin Süleymân.  

58/1 Mülk Satışından Vazgeçme 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn bin Halîl nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb ‘ımdetü’l-meşâyihü’ş-

şeyh Seyyid Ali Efendî ibn-i es-Seyyid eş-Şeyh Ebûbekir Efendî mahzarında ikrâr-ıtâm 

ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki tarafdan Sefer mülkü ve bir 

tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa 

ve iki oda ve bir örtme ve iki ahur ve bir samanlık ve bir kilâr ve bir odunluk ve bir 

havlıyı müştemil olub silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezkûr Şeyh 

Efendî’ye bundan akdem yetmiş sekiz esedî guruşa bâtâ bey‘ ve teslîm ve semeninden 

yiğirmi guruşu mahalle-i mezbûrede vâki‘ Turali mescidi cemâ‘atinin avârızına 

müceddiden binim vakfım olmak üzere mütevelllîsi ve imamı olan hâzır-ı bi’l-meclis 

Molla ahmed bin Veli’ye teslîm itmeğe sipâriş itmişidim e’l-hâlet-i merkûm Şeyh 

Efendî menzil-i merkûmu elli sekiz guruşa oğlum Seyyid Mehmed Çelebi içün iştirâ 

eyledim deyüb ziyâde-i inkâr itmeğin ben bünye ile isbât sadedinde iken beynimize 

muslihûn tevessud idüb menzil-i merkûmun semeni mukâbelesinde altmış sekiz guruşa 

‘akd-i sulh inşâ itmeleriyle ben dahî sulh-u merkûmu kabûl ve bedl-i sulh olan meblağ-ı 

mezbûrdan elli sekiz guruşunu mezkûr Şeyh Efendî yedinden alub ve mukaddemâ 

itdiğim yiğirmi guruş vakfımdan rücû‘ idüb hâlâ menzil-i merkûm semeninden bâki‘ on 
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guruşunu cemâ‘at-i mezkûrenin ‘avârızına müceddedâ vakfım olmak üzere hâlâ bi’l-

müvâcehe havâle-i şer‘iye ile mütevelli-i mezkûr Ahmed Efendî’ye teslîme mezbûr 

Şeyh Efendî’yi havâle eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı 

baâde’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mezbûr Şeyh Efendî menzil-i merkûmu oğlum hâzır-ı bi’l-meclis 

Seyyid Ahmed Çelebi içün iştirâ eyledim ve semeni olan meblağ-ı mezbûr dahî bi’l-

cümle mezbûrundur benim aslâ ‘alâkam diyüb ol-dahî tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’r-râbi‘ ‘şer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Ebûbekir Çelebi bin Veli, Ahmed bin Hüseyîn, Sefer bin Hasan, 

İbrahim bin Ali, Ahmed bin Hazar, Mustafa bin el-Hâc Mehmed, Mustafa bin el-Hâc 

Mehmed. 

58/2 Alacak Davası 

Sâbıkan Halebi’ş-şehbâ kadısı olub mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh 

Şemseddin-i Tebrîzî mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan bezircizâde 

dimekle ma‘rûf Mahmûd Efenidi ibn-i el-Hâc Mehmed’in sulbiye kızı fahrü’l-muhtarât 

Aişe tarafından da‘vâ-yı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Beşe ibn-i İbrahim 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde el-Hâc Ömer bin Süleymân mahzarında üzerine 

bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Mahmûd Efendî’nin mezbûre el-Hâc 

Ömer zimmetinde kırk guruşu olmağla müvekkilem mezbûrenin hassa-i şer‘iye-i 

ma‘lûmesini taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hâc Ömer 

cevâbında benim mezbûre kırk guruş deynim olub lâkin vefâtından sonra karındaşı ve 

vârisi olan el-Hâc Ahmed Efendî hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında meblağ-ı 

mezbûrdan on iki guruşu müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi Afife’nin hassasına isâbet idüb 

ve bâkî yiğirmi sekiz guruşu benim müteveffâ-yı mezbûrun kızları Aişe ve Kaya’nın 

hassalarına isâbet itmişdir ve ben mezbûre Aişe’nin vekîli be mezbûre Kaya’nın 

vasîsiyim deyû meclis-i şer‘de benden da‘vâ ve isbât idüb şer‘le edâya bana tenbîh 

olunmağla ben dahî meblağ-ı mezbûrun on iki guruşunu mezbûre Afife’ye ve yiğirmi 

sekiz guruşunu vekâleti ve asâleti hasebiyle mezbûr el-Hâc Ahmed Efendî’ye virüb bi’t-

tamâm edâ eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezbûr el-Hâc Ömer’den takrîr-

i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Hamza 

bin Mehmed ve Hasan bin Veled nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr el-Hâc Ahmed Efendî mezbûre Aişe’nin 
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vekîli ve mezbûre Kaya’nın vasîsi olmağla bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye 

meblağ-ı mezbûrdan yiğirmi sekiz guruşunu hükm-i şer‘le merkûm el-Hâc Ömer 

yedinden bizim huzûrumuzda alub kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

da‘vâ-yı mebûrdan müdde‘i merkûmu men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdurrahman Beg celb, Sefer Beşe bin İsmet, Mehmed bin Hasan.  

59/1 Alacak Talebi 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddin-i Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan bezircizâde dimekle ma‘rûf Mahmûd Efendî 

ibn-i el-Hâc Mehmed’in sulbî kebîr oğulları Mehmed Efendî ve Abdurrahman 

Çelebi’nin taraflarından husûs-ı âtiyü’l-beyâna ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri 

olan Mehmed Beşe ibn-i İbrahim ve müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olub  sulbî sağir 

oğulları Ömer ve Mehmud ve Hasan’ın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe 

vasîleri olan Aişe binti Ahmed Efendî tarafından zikr-i câ-i husûsa ber mûcib-i hüccet-i 

şer‘iye vekîli olan el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde ashâb-ı hâze’l-kitâb kendi tarafından asıl Hazar bin Abdullah 

tarafından vech-i âtî üzere husûmete vekîl-i şer‘îsi olan Durmuş bin Receb ve karındaşı 

Abdurrahman ve Satılmış bin Ahmed ve Mustafa bin Ahmed ve Bedl bin Nurullah 

mahzarlarında üzerlerine bi’l-vekâle takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc 

Ahmed Efendî mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mezbûrûna daş ve kel 

ve kireç götürüvirmek içün altmış yedi esedî guruş virüb teslîm idüb anlar dahî 

yedinden vech-i muharrer üzere ahz ve kabz idüb edâ-i hıdmet itmedin merkûm el-Hâc 

Ahmed Efendî fevt olub meblağ-ı mezbûr merkûmûnun zimmetlerinde alâ hâze’l-ân 

bâkî kalmağla taleb iderin suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûrlar 

cevâblarında mezkûr yedinden vech-i muharrer üzere altmış yedi guruş alub yine hâl-i 

sıhhatında târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem el-Hâc Ahmed Efendî’ye altmış 

yedi guruşluk daş ve kel ve kireç götürüb mezbûre virüb teslîm idüb ol-dahî yedimizden 

bi’t-tamam ahz ve kabz itdikden sonra bi’t-tamam aldım bu husûsdan zimmetlerinizde 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı deyû huzûr-u müslimînde ikrâr dahî 

itmişdir deyû defa‘le mukâbele idicek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezkûrûndan def‘-i 

meşrûhlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Osmân bin 



 156 

Ahmed ve Receb bin Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Ahmed Efendî târîh-i 

kitâbdan bir buçuk sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim 

huzûrumuzda mezkûrûn ile hesâb görüb altmış yedi guruşluk daş ve kireç ve kel alub 

yedlerinden bi’t-tamâm kabz eyledim meblağ-ı mezbûrdan bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkam kalmadı deyû ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın müdde‘yân-ı 

mezbûrânı da‘vâ-yı mezkûreden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Ağa bin Ahmed, Ali bin Abdullah, Muharrem bin Ali, Ahmed bin 

Mehmed. 

59/2 Alacak Davası 

Merhûm ve mefğûrla Sultan Selim Hân tâbşerâh hazretlerinin tasbiye-i kara 

bîkârda vâki‘ ‘imâret-i ‘âmire ve câmi‘-i şerîfi vakfı olan arâzi zirâ‘at idenlerden ashâb-ı 

hâze’l-kitâb Mûsa bin Hüseyîn ve Mahmûd bin İbrahim ve Molla Osmân bin Süleymân 

ve Hasan bin Receb ve Mustafa bin Sefer ve Hasan bin İbrahim ve Seyyid Ahmed bin 

İsmâ‘îl ve Mustafa bin İbrahim ve Molla Süleymân bin Süleymân nâm kimesneler ve 

sâirleri meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bundan akdem vakf ve mezbûrun 

mütevellîsi olan fahrü’l-akrân Abdülgaffar Ağa ibn-i (    ) mahzarında üzerine her biri 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûmun zamân-ı tevelliyetinde vakf-ı mezbûrda zirâ‘at 

ve harâset eylediğimiz mahsûlâtımızın a‘şârı yedimizde ibgâ olunub defter olunmağla 

hâlâ ber mûcib-i defter-i a‘şâr deynimizi virmek murâd eylediğimizde a‘şârı kabûl 

itmeyüb ziyâde gıymet ile akçe talebiyle bizi rencideden hâlî değildir suâl olunub men‘ 

ve def‘ olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdülgaffar Ağa 

cevâbında a‘şârı kabûl itmeyüb kıymet taleb eylediğini ikrâr itmeğin kıymet talebiyle 

zirâ‘atcıları rencideden merkûm Abdülgaffar Ağa men‘ olunub ber mûcib-i  defter-i 

a‘şârını almağa tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min 

şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Seyyid Süleymân Efendî bin Seyyid Mehmed Beg, fahrü’l-kuzât 

İsmâ‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, ‘ımdetü’l-müderrisîn Ibadullah Efendî bin 

Abdülhalîm Efendî, zebdetü’l-kuzât Abdülkerîm Efendî sıraczâde. 
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60/1 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hasan’ın verâseti zevcesi Zâhide ve sulbî oğlu Ivaz Beşe ve sulbiye kızları 

Asya ve Kutlu ve Râbi‘a ve Sâime’ye münhasıra olub kırk sekiz sehimden altı sehimi 

mezbûre Zâhide ’ye ve on dört sehimi mezkûre Ivaz Beşe’ye ve her birine yedişerden 

yiğirmi sekiz sehimi merkûmân Asya ve Kutlu ve Râbi‘a ve Sâime’ye isâbet eylediği 

şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezkûre Asya tarafından ikrâr-ı âtiyyü’l-beyâna 

vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin Latifullah 

ve Mehmed bin Mustafa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mahmûd bin 

İsmâ‘îl ve mezkûre Kutlu tarafından husûs-ı câi’z-zikre vekîli olub şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed bin Hazar ve mezbûre Râbi‘a 

tarafından husûs-ı âtîye’z-zikre vekîli olub şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mustafa bin Ramazân ve mazkûre Sâime tarafından husûs-ı âtiyü’l-

beyâna vekîli olub şâhidân-ı merkûmân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Molla 

Hasan bin Halîl ve merkûme Zâhide tarafından kezâlik ikrâr-ı câi’z-zikre vekîli olub 

merkûmân Molla Hasan bin Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezkûr 

Mehmed bin Latifullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb mezbûr 

Ivaz Beşe mahzarında her biri bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ivaz Beşe 

yedinden mezbûrân Asya ve Kutlu ve Râbi‘a ve Sâime babaları müteveffâ-yı mezbûrun 

cemi‘ terekesinden hisse-i şâyi‘a-i meşrûhaları mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-

tahârec her biri birer re’s inek ve ikişer sahan ve beşer guruş alub ve mezkûre Zâhide 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde mütegarrer olan mehr-i mü’ecceli ve semen-i hisse-

i şâyi‘a-i meşrûhası mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-tehârec mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd menzilden bir oda ve bir yazlık ve bir sağir havlı ve beş guruş 

alub her biri kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğalar olub mezbûr Ivaz Beşe’nin 

zimmetini ibrâ-i‘âmm kat‘-i hisâm ile ibrâ ve iskâd eylediler min ba‘d dükkân-ı menzil 

ve sâir bi’l-cümle terekede bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız da‘vâ ve nizâ‘ımız 

kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün her birimizden da‘vâ sudûr iderse mesmâ‘a olmaya 

didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’s-sâdis min şehr-i 

Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Yûsuf bin Abdullah, Bâlî bin Hüseyîn, Hasan bin İbrahim, Himmet bin 

Mehmed, Molla İsa e’l-imâm. 
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60/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden Mustafa Beg ibn-i 

Şa‘ban meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Pîrî Paşa mahallesi ahâlisinden eshâb-ı 

hâze’l-kitâb Mehmed Halîfe ibn-i Mustafa el-Hâc Memiş bin Hasan el-Hâc Hasan bin 

Mustafa ve Mustafa bin Ramazân ve Şa‘ban bin Yahyâ mahzarlarında üzerlerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb ben mukaddemâ mahalle-i mezbûrede sâkin iken mahalle-i 

âharâ’ya çıkub gitdiğimden sonra mahalle-i merkûme ahâlisi tekâlif nâmıyla benim bir 

buçuk guruşumu alûb ve ba‘de târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûrlar eyâlet-i 

Karaman bana bir yenisi olan Ahmed Paşa hazretlerine varub bizim tekâlifimizi virmez 

deyû şekâyet ve beni ahz itdirüb paşâ-yı mûmâ ileyhe benim cerime nâmiyle otuz 

guruşumu aldırub sebeb olmalarıyla kendiler aldığı ve paşâ-yı müşârün ileyhe 

aldırdıkları min habsi’l-mecmû‘ otuz bir buçuk guruşumu taleb iderin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında merkûm Mustafa Beg mukaddemâ 

mahallemizde sâkin iken tekâlifi virmâmekle meclis-i şer‘a gelüb mezbûr ile mürâfa‘a-i 

olduğu hıynde hâkim-i şer‘-i şerîf mezbûr Msutafa’ya bir buçuk guruş virmeğe tenbîh 

idüb mezkûr Mustafa ‘âmil olmamağla hâkimi’ş-şer‘-i şerîf mezbûru ta‘zîr itmekle 

subaşı ahz itmişdir biz şikâyet itmedik deyücek ba‘de’l-istindâk merkûm Mustafa vech-i 

muharrer üzere hâkim-i tenbîh ve ta‘zîr ve subaşı ahz eylediğini beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin da‘vâ-yı mezkûreden mezbûr Mustafa’yı men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdurrahman Beg celb, Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, nemzâz 

Abdülkerîm Çelebi bin Mehmed, Mahmûd bin İbrahim. 

61/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak mahallesi sâkinlerinden Fâtıma binti İbrahim 

nâm hâtûn asâleten ve kız karındaşı Havvâ tarafından zikr-i âtî bey‘a kabz-ı semene 

vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İbrahim bin İsmâ‘îl ve 

Süleymân bin Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olmağla vekâleten  meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Seyyid Süleymân ibn-i Seyyid 

Şâhin ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Bürdebaşı mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Seyyid 

Mustafa Çelebi mülkü ve bir tarafdan Halîl Beşe mülkü ve bir tarafdan mu‘allimhâne ve 

bir tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd bir oda ve bir harâya örtme ve bir harâya tabhâneyi 
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müştemil olub mezbûre Havvâ ile benim ‘ale’s-sûye şirket üzere alâ hâze’l-ân sülk-i 

mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan menzilimizi bi’l-vekâle ve bi’l-asâle mezkûr el-

Hâc Seyyid Süleymân’a yiğirmi bir guruşa bey-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ve iştirâ ile kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi bir guruşumu 

mezkûr el-Hâc Süleymân Çelebi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî 

min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Seyyid Abdî bin Seyyid Hüseyîn, el-Hâc Seyyid Muharrem bin Seyyid 

Ali, Mehmed bin Mûsa, Ahmed bin Hüseyîn, Molla Mahmûd bin Süleymân. 

61/2 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da Furkan Dede mahallesinde vâki‘ Kemâleddin Mescidi 

evkâfının mütevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin Ahmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre sekkâkından iken bundan akdem fevt olan Ivaz bin 

Ali’nin tenfîz-i vesâyâsına vasiy-i muhtârı olan diğer Mustafa bin Süleymân 

mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ivaz maraz 

mevtinde ba‘de’l-vefât cümle-i muhallefâtınınsülsünden tahhîr ve tekfîn ve sâir mevtâ-

yı zamâne hakkında olan masârıf-ı mu‘tâdesi itmâm olunub ziyâdesi mescid-i 

merkûmun ‘ımâret ve mermetine sarf olunmak üzere vasiyet idüb tenfîzine tarafından 

merkûm diğer Mustafa’ya vasiy muhtâr nasb ve masrâ vefât idüb mezkûr Mustafa dahî 

kabûl itmekle masârıf-ı mezkûrenin fazlasının mescid-i mezbûr içün taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezkûr diğer Mustafa cevâbında merkûm Ivaz süls-i 

muhallefâtının techîz ve tekfîn ve masârıf-ı mu‘tâdesinden ziyâdesini benim râyiğme 

mevkûn vech-i hayrâta vasiyet-i mutlaka idüb ben dahî vech-i muharrer üzere kabûl 

eyledim deyüb mescid-i mezbûre ta‘yîn eylediğini inkâr idicek mütevellî-i mezbûrdan 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden Abdülgaffar 

Halîfe ibn-i Mevlûd ve İbrahim bin Abdülkerîm nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm Ivaz maraz mevtinde 

bizim huzûrumuzda mezbûr diğer Mustafa’ya vasiyet idüb benim vefâtımdan sonra sen 

benim vasiy-i muhtârım olub süls-i muhallefâtımdan techîz ve tekfînimi ve sâir mevtâ-

yı zamâne hakkında olan masârıf-ı mu‘tâdemi itmâm idüb fazlasını mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ Kemâleddin Mescidinin ‘imâret ve mermetine harc ve sarf eyleyesin 
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deyû ol dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i 

Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Ahmed bin Mahmûd, Mehmed bin Mustafa, Mehmed bin İbrahim, 

Mahmûd Halîfe bin Nurullah. 

62/1 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da Bîkârî mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Fâtıma’nın verâset-i zevci ‘ammî Osmân bin Muslî ve li-ebeveyn kız karındaşı 

Sâliha’ya münhasıra olub mecmû‘-u muhallefâtının nısfı mezkûr Osmân’a ve nısfı 

mezbûre Sâliha’ya isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra merkûme Sâliha 

tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye 

ile ‘ârifân olan Mehmed Halîfe ibn-i Mehmed Halîfe ve diğer Mehmed bin 

Abdurrahman şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Şa‘bân Beşe ibn-i Raceb meclis-

i şer‘-i şerîfde bâ‘isü’l-kitâb mezkûr Osmân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem mezbûre Sâliha müteveffât-ı merkûme Fâtıma’nın mecmû‘-u 

muhallefâtından hisse-i şâyi‘a-i meşrûhası mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-tehârec 

mezkûr Osmân yedinden muhallefât-ı mezbûreden bir sehim kemer kuşâk ve bir siyâh 

fetâyiştimâl ve bir tor ve bir na‘lbiki saman alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğa 

olub mezbûr Osmân’ın zâtını ibrâ-i kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d bir 

akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ 

idersem mesmû‘a olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Receb bin Abdullah, Mevlûd bin Şa‘bân, Ahmed Beşe bin Mehmed. 

62/2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Seydî bin Mehmed 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Abdurrahman bin Mehmed 

ve el-Hâc Nebî bin Ramazân mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

Karaçığan kurbunda vâki‘ iki tarafdan mezbûr Abdurrahman tarlası ve bir tarafdan 

merkûm el-Hâc Nebî tarlası ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân 

silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan on dokuz dönüm tarlamı mezbûr el-Hâc 
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Abdurrahman ve el-Hâc Nebî’ye altmış iki guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

anlar dahî ‘ale’s-sevâ şirket üzere iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr altmış iki 

guruşu mezkûrân el-Hâc Abdurrahman ve el-Hâc Nebî yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla bi’l-münâsefe 

mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr her biri zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-

evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mûsa bin Hüseyîn, Mustafa bin İbrahim, Turat bin Mustafa, Receb bin 

Hüseyîn, Rıdvan bin Abdullah, Nurullah bin Mehmed. 

62/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin el-Hâc 

Mustafa Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Hamza 

bin Emrullah Efendî mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre 

hâricinde Buzhâne kurbunda vâki‘ merkûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû vakfı olan 

zemîni üzerine mağrûs bir tarafdan Serâc Ali mülkü ve bir tarafdan Kara Mustafa mülkü 

ve bir tarafdan Süleymân mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve 

bir örtme ve iki kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olan elli iki puşte bağımı mezbûr el-Hâc Hamza’ya yüz esedî guruşa 

ve kırk akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve sizi icâre ile zemîninde olan hakk-ı 

tasarrufumu ma‘rifet-i mütevellî ile merkûme tağvîz idüb ol dahî semen-i mezbûr ile 

iştirâ ve tağviz ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüz guruş ve kırk akçeyi mezkûr 

el-Hâc Hamza’ya deynim olan yüz guruş ve kırk akçeye takas idüb teslîm-i mebî‘ 

mugriz eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ 

ve yehtâr her biri zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’l- mukâsa ve’t-tasdîk mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

El-Hâc Osmân bin el-Hâc Süleymân, el-Hâc Şa‘bân bin Mehmed, İsmâ‘îl bin 

Mustafa, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc İbrahim, Ahmed bin Hasan.  

63/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu mahallesi sâkinlerinden Ivaz Beşe ibn-i 

İbrahim meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Abdî bin Bâlî mahzarında 
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ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hatî ebvâbından Atbazarı kapusu 

taşrasında nalbandlar sûkunda vâki‘ bir tarafdan mezbûr Abdî dükkanı ve bir tarafdan 

Ali dükkanı ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb mülk nalband dükkanımı 

mezbûr Abdî’ye yüz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüz guruşu mezkûr Abdî 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır  keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr her biri zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mustafa bin Mehmed, Hüseyîn Beşe bin Mustafa, el-Hâc Ivaz bin İbâd, 

Abdurrahman bin Osmân, Ali bin Hasan, Hüseyîn Beşe bin Mahmûd. 

63/2 Muhâla‘a  

Mahmiye-i Konya’da Tobraklık mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beşe ibn-i 

Bâlî tarafından vech-i âtî üzere muhâla‘aya vekîli olub Pîr Esad mahallesinde sâkin 

Mustafa Beşe ibn-i el-Hâc Ahmed ve Hâtûnsarayı nâm karyede sâkin Ahmed bin 

Şa‘bân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan babası Bâlî bin Sâfî nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkil mezbûrun  zevcesi Sâliha binti 

Mehmed nahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb oğlum merkûm Mehmed 

Beşe tarafından vekâletim hasebiyle merkûme Sâliha’yı zevci mezkûr zimmetinde 

mütegarrer olan dört bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve 

müennet-i sükenâsı üzerine muhâla‘a idüb müvekkilem mezbûrun ‘alâka-i zevciyesine 

kat‘ eyledim ba‘de’l-yevm ‘adeti menkızıye oldukda nefsini dilediği kimesneye tezvîc 

eylesün didikde mezbûre Sâliha dahî hal‘-i meşrûhu kabûl hukûk-ı mezkûremden 

ferâğat eyledim min ba‘d mezkûr Mehmed Beşe zimmetinde mehr-i mü’eccelimden ve 

nafaka-i ‘adset-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâmdan bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Ağa eymûyüzâde, Mustafa bin Ahmed, Pustâlihî Receb bin Ivaz, 

Ahmed bin Hasan. 
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63/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Süleymân bin Bekdaş’ın subiye sağira kızları Atike ve Aişe’ye babaları 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsa intikâl idüb emvâl ve erzâklarını zabt ve 

hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim 

olmağın hâkim-i mevkî‘ü’l-kitâb hazretleri sağiretân-ı merkûmetânın vâlideleri 

bâ‘isete’l-kitâb Sâliha binti Sefer Hoca nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla 

vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 

lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdurrahman bin Abdülehad, Mahmûd bin Handan, Abdülvahhab bin Sefer, 

el-Hâc İbrahim bin Mûsa. 

63/4 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Hasan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Devlet nâm zımmînin sulbiye sağira kızı olub hâlâ şeref-i İslâm ile müşerrefe 

olan Aişe’nin emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâkı‘a olan umûr-u şer‘iyesini 

tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevkî‘ü’l-kitâb hazretleri sağire 

mezbûrenin ‘ammisi bâ‘isü’l-kitâb Fâtıma binti Abdullah nâm hâtûn mukaddeme ve 

müstakîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl 

ve hıdmet-i lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Efendî bin İsa Efendî, el-Hâc İsmâ‘îl bin el-Hâc Hasan, Mehmed bin 

Halîl. 

64/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya hâricinde Şeyh Vefâ mahallesi sâkinlerinden Abdüsselâm 

Beşe ibn-i Ahmed Hoca meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Ali 

bin Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan ba‘zan Sefer mülkü ve ba‘zan Abdülkerîm mülkü ve etrâf-ı selâseden mezbûr 

el-Hâc Ali mülkü ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcâr-ı müştemil üç tahta bağımı ve yine 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Ali mülkü ve bir tarafdan nehir ve bir tarafdan 

Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir 
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örtme ve bir havlıyı müştemil mülk menzilimi ve yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

merhûm Şeyh Vefâ vakfı olan arz üzerine mefrûs bir tarafdan Şeyh Vefâ câmi‘-i şerîfi 

ve iki tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd körümü müştemil 

olub senede câmi‘ mezbûr vakfına otuz akçe icâresi olan bir kıt‘a bağımı zemîninde 

olan hakk-ı tasarrufumu ma‘rifet-i mütevellî ile mezkûr el-Hâc Ali’ye mecânen ferâğ ve 

tağvîz eyledikden sonra mecmu‘nu safka-i vâhidede mezkûr el-Hâc Ali’ye bir re’s alâ 

tay ve bir kara kılıc ve kilesi nâ ma‘lûm bir mikdâr buğday ve yetmiş guruşa bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl itmeğin meblağ-ı 

mezbûr yetmiş guruşu ve tay ve kılıc ve buğdayı mezbûr el-Hâc Ali yedinden bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ ve mağvez eyledim ba‘de’l-yevm mâra’z-

zikr iki kıt‘a bağı ve bir münezzel-i tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâ ve mağvezidir 

her birini keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ahmed, el-Hâc Receb bazarbaşı, Süleymân Çelebi bin el-Hâc 

Mustafa, Ahmed bin İbrahim, Mehmed bin İsmet, Ömer bin Abdullah. 

64/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya hâricinde Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Osmân bin 

Belfârnâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Molla Ahmed 

bin Veli mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan ba‘zan Pîr Ahmed mülkü ve ba‘zan Râziye 

Hâtûn mülkü ve bir tarafdan hazreti Mevlânâ Celâleddin kuddise sırrahû vakfı olan tarla 

ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir ahur ve bir harâbe odunluk ve bir 

havlıtı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi 

münezzel-i merkûme kıble cânibinden müttesıl olub hudûd-u mezkûre dâhilinde olan 

harîmimi safka-i vâhide mezkûr Molla Ahmed ondört esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr ondört esedî guruşu mezkûr Molla Ahmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mâra’z-zikr münezzel-i ve harîm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 
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El-Hâc Nebî bin Ramazân, Nurullah bin Mehmed, Sefer bin Hasan, Abdî 

Dedesi, Mustafa bin el-Hâc Ahmed. 

64/3 Vefat Zabtı 

Mahmiye-i Konya’da Tobraklık mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Veli Beşe bin Receb’in zevcesi bâ‘isete’l-kitâb Aişe binti Mehmed nâm hâtûn 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezkûrun vâlidesi Ammî binti 

Mahmûd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcem mezbûr Veli Beşe 

Beg doksan beş senesi Zi’l-hiccesinini yiğirminci günü medîne-i Belgrad’da fevt olub 

terekesi vâlidesi merkûme Ammî’nin yedinde olmağla semen-i hass-ı şer‘iyemi taleb 

iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Senkadir mahallesinde sâkineyn Ahmed Beşe ibn-i Mehmed ve Ebûbekir 

ibn-i Mustafa nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûre Aişe’nin zevci mezbûr Veli Beşe Beg bin doksan senesi Zi’l-

hiccesinin yiğirminci günü medîne-i Belgrad’da vefât idüb meyyiti gasl ve defn olundu 

biz gördük bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle tenbîh-

i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

(…). 

65/1 Şikayet Davası 

Belvirân kazâsına tâbi‘ Afşarvirân nâm karye sâkinlerinden Veli bin Ahmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde İlmek nâm karye sâkinlerinden 

bâ‘isü’l-kitâb Seyyid Mûsa bin Arslan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem ben mezbûr Seyyid Mûsa’dan Şâhin nâm berğulâm 

iştirâ ve semeni olan doksan beş guruşu yedine bi’t-tamâm edâ ve teslîm itmişidim lâkin 

mezbûr Şâhin mukaddemâ mezbûrun mülkü ve yedinde iken Molla Mevlûd nâm 

kimesnenin bir merkebini serka eyledi deyû târîh-i kitâbdan yedi gün mukaddem 

mesmû‘um olmağla bey‘-i merkûmu fesh ve semenini istirdâd murâd iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Seyyid Mûsa cevâbında mezbûr Şâhin’i mezkûr 

Veli’ye babam bey‘ eyledi ben bey‘ itmedim ve babam yedinde iken vech-i muharrer 

üzere serka eylediği ma‘lûmum değildir ve bundan mâ‘adâ mezbûr Veli hayyiz-i  
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istimâ‘ından bu ana gelince merkûm Şâhin’i malâk tasarrufu gibi mutasarrıf olub da‘vâ 

itmemişdir deyücek mezbûr Şâhi’in üzerine şer‘an serka isbât olmadığından gayri 

ba‘de’l-istimâ‘ yedi gün mezbûr Şâhin’i mülkiyet üzere istihdâm eylediğini da‘vâ-yı 

meşrûhadan mezbûr Veli’yi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sânî min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Ağa limûyîzâde, Pilî Beg bin Ahmed Beg, Receb bin Ivaz, Ahmed 

bin Mehmed, Seyyid Mehmed bin Süleymân. 

65/2 Şikâyet (Zabt) Davası 

İnsuyu kazâsı ahâlîsinden eshâb-ı hâze’l-kitâb Abdurrahman bin Mehmed ve 

Mehmed bin Üveys ve Oruc bin (    ) ve Oğuz bin (   ) nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ Medân nâm karye sâkinlerinden Nasrullah bin Ca‘fer 

mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Nasrullah mukaddemâ 

kazâ-i mezbûre tâbi‘ Nefs-i İnsuyu nâm karye sükkânından olub sonradan kalkub karye-

i medânda tudun itmekle hâlâ karye-i mezbûreye vârid olan sursât tekâlifinde imdâd 

taleb ideriz suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr Nasrullah cevâbında ben hâlâ 

karye-i medânda tudun üzere olub sursât tekâlifini ve sâir tekâlifi karye-i medân ahâlîsi 

ile ma‘an edâ iderin karye-i İnsuyu’nda sükenâm tekâlîf îcâb ider arâzî ve emlâkım 

yokdur ve karye-i İnsuyu’ndan değilim deyücek med‘ûn merkûmundan müdde‘âlarını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Davud Beşe bin Hasan ve 

Şa‘ban Beşe ibn-i Şenlik Sofu nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr Nasrullah mukaddemâ nâm karye ahâllîsinden 

olub Medân nâm karyeye sonradan gelüb tudun eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın sursât tekâlifini karye-i İnsuyu ahâlîsiyle me‘â virmek 

merkûm Nasrullah’a tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin 

min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Aşer Beg bin (   ), zahrü’l-emâsil Ali Ağa bin Ya‘kûb, Ahmed bin Mehmed, 

Mehmed bin Mustafa. 

65/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı mahallesi sâkinlerinden Mûsa Beşe ibn-i Osmân 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi bâ‘isete’l-kitâb Ayni binti 
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Hasan mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde 

Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan Ramazân mülkü 

ve bir tarafdan nehir ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir bâb 

örtme ve bir havlıyı ve bir kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan üç tahta ve irkek ta‘bîr olunur bir hark bağımı 

mezbûre Ayni’ye ellibirbuçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr ellibir buçuk guruşu 

mezkûre yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Kadri bin Mahmûd, Mustafa Çelebi bin Abdülgaffar Beg, Molla Ca‘fer 

bin Molla Nûh, Hüseyîn bin Hasan, Mehmed bin el-Hâc Üveys, Fethullah Beşe bin 

Nasûh, Mehmed bin Osmân, Dilâver bin Abdullah. 

66/1 Miras Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Vefâ mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ahmed’in vârislerinden sulbî oğlu Sâlih meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun diğer oğlu Abdüsselam Beşe mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem babamızın bi’l-cümle muhallefâtını beynimizde 

taksîm eylediğimizde mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki tarafdan mezbûr el-Hâc Ali mülkü 

ve bir tarafdan Sefer mülkü ve bir tarafdan Abdülkerîm mülkü ile mahdûd bir kıt‘a arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil üç tahta bağı mezkûr Abdüsselam Beşe’nin hassasına isâbet 

itmişidi lâkin taksîm-i mezbûrda ğabez fâhiş olmağla hâlâ tekrâr kısmet-i ‘âdile ile 

taksîm olunmak taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdüsselam 

cevâbında mukaddemâ her birimiz babamızın ‘akârât ve menkûlât bi’l-cümle 

muhallefâtını beynimizde taksîm idüb hassalarımıza isâbet iden bi’l-cümle emvâl ve 

erzâkımızı ben merkûm Sâlih ve sâir verese be’d-dû‘ ve’r-rızâ kabûl ve kabz idüb bağ-ı 

mezbûr alâ hâze’l-ân müetkal mülküm olmak üzere yedimde ve tasarrufumda olub hâlâ 

âhara bey‘ eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk mukaddemâ be’d-dû‘ ve’r-rızâ taksîm ve 

her biri hassalarını tamâmen isteyfâ idüb bağ-ı mezbûr merkûmun hassasına isâbet 

eylediğini mezkûr Sâlih ikrâr itmeğin da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr Sâlih men‘ birle 
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mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Abdullah bin Ali, Yûsuf bin İbrahim. 

66/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Abid mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc sulbiye sağira oğlu Ivaz’ın tesviye-i umurlarına savb-ı şer‘den mensûbe 

vasiysi olan vâlidesi bâ‘isü’l-kitâb Aişe binti Habib tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya 

vekîl-i şer‘îsi olan zevci Mehmed Beşe ibn-i Receb meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî diğer oğlu olub kendiden sonra fevt olan 

Mûsa’nın sulbî kebîre oğulları Osmân ve Ebûbekir mahzarlarında üzerlerine bi’l-vekâle 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre vasiysi olduğu sağir merkûm Ivaz’ın 

malından el-Hâc Hasan zimmetinde ikiyüz guruşu olub meblağ-ı mezbûru mezkûr Mûsa 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mezbûr el-Hâc Hasan yedinden bi’t-tamâm ahz ve 

kabz eyleyüb meblağ-ı merkûmdan elli guruşunu müvekkile-i mezbûreye virüb bâkî yüz 

elli guruşu zimmetinde iken târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem şehr-i Rebi‘ü’l-evvelin 

yiğirminci günü gazâya gider oldukda müvekkile-i mezbûre meblağ-ı mezkûru taleb 

itmeğin mezbûr Mûsa meblağ-ı mezbûr yüzelli guruş sağir merkûm Ivaz’a zimmetimde 

vâcibü’l-edâ deynimdir gazâdan sıhhat ile gelürsem ben edâ iderin ve eğer vefât idersem 

muhallefâtımdan edâ olunsun deyû huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî idüb kable’l-edâ fevt 

olmağla bi’l-vekâle taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkin Receb bin Ivaz ve 

karye-i Karaarslan’da sâkin Ali bin Habib nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Mûsa târîh-i kitâbdan iki sene 

mukaddem şehr-i Rebi‘ü’l-evvelin yiğirminci günü hâl-i hayâtında gazâya gider 

oldukda bizim huzûrumuzda karındaşım sağir mezbûr Ivaz’ın el-Hâc Hasan zimmetinde 

olan ikiyüz guruşunu ben alub elli guruşunu vasiysine virdim bâkî yüz elli guruşu hâlâ 

zimmetimde sağir mezbûre vâcibü’l-edâ deynimdir gazâdan sıhhatla gelürsem edâ 

iderin ve eğer vefât idersem muhallefâtımdan edâ olunsun deyû ikrâr eyledi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın meblağ-ı mezbûru edâya tenbîh-i birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 
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Kadri Efendî bin Mahmûd Efendî, Mahmûd bin Ahmed, Sefer Beg bin Abdî, 

Ali Beşe bin Mustafa.  

67/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Emrullah’ın 

verâset-i zevcesi Mâhüdâ ve sulbiye kızı Sâime’ye münhasıra olub ba‘de mezbûre 

Mâhüdâ dahî fevt olub verâsetini zevci Murâd bin Mehmed ve Sadri oğlu Mehmed ve 

Sadriye kızları Sâime ve Fâtıma’ya münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan 

sonra mezbûre Sâime tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrârı vekîli olub mezbûrenin 

zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan zevci Ebûbekir bin Halîl  meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb mezkûr Murâd mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Emrullah’ın terekesi olan bir beledi döşek ve bir beledi 

yorgan ve iki beledi yasdıkdan mezbûre Mâhüdâ’nın muhallefâtı olan bir sîm kuşak ve 

ma‘lûmü’l-hudûd menzil ve bağ be bir sahan ve âsâs beyt ve bir gazgân ve ma‘lûme’l-

‘aded kilim ve kâlipce ve iki bin akçe mehr-i mü’eccelden müvekkilem mezbûre 

Sâime’nin hassa-i şer‘iyesini mezkûr Murâd’dan mukaddemâ da‘vâ eylediğimde ol dahî 

mezbûre Mâhüdâ mâra’z-zikr kuşağı bana hibe idüb ben dahî zikrolunan kuşak ile 

mâra’z-zikr menzil ve bağı kendim içün iştirâ eyledim ve mehr-i mü’ecceli iki bin 

akçeden ziyâde değildir mukaddemâ mezbûre Sâime sağir iken ‘ammîsi ve savb-ı 

şer‘den mensûb-u vasiysi olan Mahmûd nâm kimesneye müteveffeyân mezbûrânın bi’l-

cümle terekelerinden tamâmen hassası olmak üzere sekiz re’s koyun ve beş re’s kuzu ve 

iki kilim ve bir kâlipce ve dört saman ancû alınlık ve iki dolanbed makreme ve bir 

dolanbed örtüsü ve iki nakış boğça ve iki kırmızı bağası don ve üç kumaş arkıye virüb 

teslîm eyledim hassasından yedimde bir şey bâkî kalmadı deyû cevâb virmeğin 

tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezbûr merâ’ zikrolunan eşyâya ve yedinde 

olan hüccet mûcibince nafakaya müte‘allika bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âtından fâriğ 

olub ve bundan mâ‘adâ vech-i muharrer üzere kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğa 

olub müteveffeyân-ı mezbûrânın bi’l-cümle terekelerinden hassasına müte‘allik de‘âvâ 

ve münâza‘âtından zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledi min 

ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı ba‘de’l-yevm dahî 

da‘vâ idersem mesmâ‘a olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 



 170 

Mahmûd Efendî bin İbrahim, el-Hâc Ahmed bin İsa, el-Hâc Veli bin 

Hüdâvirdi, Ali Halîfe bin Ahmed, Osmân bin el-Hâc Halîl. 

67/2 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hasan bin Veled nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Furkan Dede mahallesi sâkinlerinden  iken bundan akdem fevt 

olan Ivaz bin Ali’nin zeviye’l-erhâm cihetinden vârisleri olmağla muhallefâtına 

vâzı‘ü’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb Osmân bin Ali ve Halîme binti Davud tarafından vech-i 

âtî üzere husûmete vekîl-i şer‘îsi olan zevci Mûsa Çelebi ibn-i Hasan mahzarında 

üzerine da‘zâ ve takrîr-i kelâm idüb benim babam Veled müteveffâ-yı mezbûrun 

emme’l-emcidesi Devlet ile li-ebeveyn karındaşlar olub zeviye’l-erhâm cihetinden 

vârisi olmam ile muhallefâtından hassa-i şer‘iyemi taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl evvelâ merkûm Osmân cevâbında benim vâlidem Fâtıma binti Mirşâh 

müteveffâ-yı mezbûrenin vâlidesi Aişe ile li-ebeveyn karındaşlardır deyû ve sâniyâ 

mezkûr Mûsa Çelebi cevâbında müvekkilem mezbûre Halîme’nin vâlidesi Cemile hâtûn 

müteveffâ-yı mezbûrun babasu Ali bin Ömer ile li-ebeveyn karındaşlardır deyû her biri 

biz bi’l-asâle ve bi’l-vekâle müteveffâ-yı mezbûrun zeviye’l-erhâm cihetinden vârisleri 

olmamız ile müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtını zabt eyledik müdde‘i mezkûrun 

verâset-i meşrûhası ma‘lûmumuz değildir deyücek ketb-i mu‘tebereden melteki’l-ebhar 

kitâbda mesdûr olduğu üzere müdde‘i mezbûr müteveffâ-yı merkûmun vâlidesinin hâlî 

ve habri’l-ceddinin oğlu olub mezkûrân Osmân ve Halîme müteveffâ-yı merkûmun 

kendinin habri’l-ceddi evlâdından olmalarıyla müdde‘i merkûmdan mukaddem olub ve 

mezbûrânın verâdet-i meşrûhalarını müdde‘i mezbûr ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mezbûrân 

Osmân ve Halîme’nin vârislerine hükm ve mezkûr Hasan’ı da‘vâ-yı meskûreden men‘ 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmud Çelebi bin Şa‘bân, Yûsuf bin İbrahim, Abdullah bin Receb. 

68/1 Mehr Alacağı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan mahdûmzâde dimekle ma‘rûf Ali Beg ibn-i İbrahim nâm kimesnenin zevcesi 

Aişe binti Mustafa tarafıbdan da‘vâ-yı âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafa bin Süleymân Mûsa bin Mustafa 
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şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ebûbekir Çelebi ibn-i Süleymân meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşı ve vârisi Ahmed 

Çelebi bin mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

mezbûre Aişe’nin müteveffâ-yı merkûm zimmetinde yiğirmi dörtbin akçe mehr-i 

mü’ecceli olub meblağ-ı mezbûrdan onaltı bin akçesini mezbûr Ali Beg hibe itmek 

üzere hayyiz-i tahrîrde müvekkilem mezbûre ikrâr itmiş lâkin sekizbin akçesi alâ hâze’l-

ân terekesinde bâkî olmağla taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Bektâş bin Mevlûd ve Ali bin Mehmed ve 

Sefer bin Mûsa nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Ali Beg mezkûre Aişe’yi tezvic eyledikde bizim huzûrumuzda 

merkûme Aişe içün yiğirmidörtbin akçe mehr-i mü’eccel üzerine ‘akd-i nikâh olunub 

merkûm Ali Beg kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdullah bin Receb, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Veled, Ahmed bin Receb 

Halîfe ‘an mahalle-i Mühret Fakîh, Abdülkerîm bin Mehmed. 

68/2 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân-ı Rûm mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emine Hâtûn binti Osmân Beçe’nin sadrî oğlu ve vârisi Mustafa Çelebi 

ibn-i Osmân Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kız karındaşı bâ‘isete’l-kitâb 

Râbi‘a tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan babası zahrü’l-kuzât Osmân Efendî ibn-i 

Kemâl mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb vâlidemiz müteveffât-ı 

merkûmenin muhallefâtından iki altun bilazik benim yedimde olub merkûme Râbi‘a 

vâlidem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mâra’z-zikr bilaziklerin birini sana ve 

birini bana hibe itmişidi deyû benden bir bilazik da‘vâsına şer‘ itmekle tebessudü’l-

Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı meşrûhası mukâbelesinde binim Şerâfeddin câmi‘ 

vâki‘ iki tarafdan yeni hamâm ve bir tarafdan Süleymân Halîfe dükkanı ve bir tarafdan 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir bâb 

berber dükkanımı mezbûre Râbi‘a’ya virüb temlîk ve teslîm idüb ol dahî vech-i 

muharrer üzere kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı meşrûhasından fâriğa olub mâra’z-zikr 

bilaziklerin birisi mülk-i mevhûbum ve birisi ‘alâ tarîki’s-sulh mülküm olmuşdur 
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ba‘de’l-yevm dükkan-ı merkûmu mezkûre Râbi‘a mülkiyet üzere keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün min ba‘d benim dükkan-ı mezbûrede hak ve ‘alâkam 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid 

Sâlih, ‘ımdetü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, İbrahim Halîfe bin İsmâ‘îl 

Halîfe, Molla Mahmûd bin Mehmed. 

68/3 Nafaka İsteği 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Seyyid Nurullah’ın sulbî sağire oğlulları Seyyid Mustafa ve Seyyid 

Süleymân’ın üvey babaları bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Efendî ibn-i İsa Efendî meclis-i şer‘-i 

şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i‘ani’l-merâm idüb sağirân-ı mezbûrânın vâlideleri 

benim hâlâ taht-ı nikâhımda olmağla mezbûrân benim hacer ve terbiyende olduğu 

ecilden cânib-i şer‘den mezbûrâna kendi malından nafaka takdîr olunmak matlûbumdur 

didikde hâkim-i mevkî‘ü’l-kitâb tevabiyle hüsn-i meâb hazretleri târîh-i kitâb gününden 

sağirân-ı mezbûrânın mafaka ve kisveleri ve sâir havâyic-i huzûriyelerine her birine 

yevmî beşer akçe farz ve takdîr idüb mehr-i yevm meblağ-ı mağrûz mezbûru sağirân-ı 

merkûmânın levâzım-ı mühimme ve havâyic-i huzûriye harc ve sarfa ve ‘ınde’l-ihtiyâc-ı 

estedâne  ve zağar ve katında sağirân-ı merkûmân üzerlerine rücû‘a izin vir meğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Seyyid Mehmed Çelebi bin (     ), Yûsuf bin 

İbrahim. 

69/1 Mehr Davası 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahavân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fâtıma binti Ahmed Ağa’nın li-ebeveyn karındaşı ve vârisi bâ‘isü’l-kitâb 

Mehmed Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı 

mezbûrenin zevci Abdülkerîm Çelebi ibn-i Mehmed mahzarında üzerine da‘zâ ve takrîr-

i kelâm idüb müteveffât-ı mezbûrenin mezkûr Abdülkerîm Çelebi zimmetinde kırk bin 

akçe mehr-i mü’ecceli olub meblağ-ı mezbûrdan yiğirmi bin akçesini leyle-i zifâfda 

mezbûr Abdülkerîm Çelebi’ye yüz guruş gıymetlü bir istiyfân-ı arz şartıyla hibe idüb 
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lâkin mezbûr Abdülkerîm Çelebi merkûmeye ‘avaz nâmıyla istiyfânı virmemekle hibe-i 

mezbûre-i sahîha olmadığı ecilden meblağ-ı mezbûrdan nısf-ı hassamı taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Abdülkerîm Çelebi cevâbında mezbûre Fâtıma’yı 

ben kırk bin akçe mehr-i mü’eccel ile tezvic idüb ba‘de leyle-i zifâfda meblağ-ı 

mezbûrdan yiğirmi bin akçesini mezkûre Fâtıma bana mecânen hibe itmişdir deyû 

‘avaz-ı şartını inkâr idicek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i Müslimînden İbrahim bin Abdullah ve diğer İbrahim bin Mehmed 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

merkûme Fâtıma mukaddemâ leyle-i zifâfda mezkûr Abdülkerîm Çelebi zimmetinde 

olan kırk bin akçe mehr-i mü’eccelinden yiğirmi bin akçesini bizim huzûrumuzda yüz 

guruş gımetlü bir isteyfân-ı ‘avaz şartıyla hibe eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle olmağın meblağ-ı mezbûr kırk bin akçe mehr-i mü’eccelden mezbûr Mehmed 

Ağa’nın nısf-ı hassasını edâya merkûm Abdülkerîm Çelebi’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mustafa bin Mehmed, Ya‘kûb bin Süleymân, Mehmed bin Ali. 

69/2 Mülk (Ev-Bahçe) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sarı Hasan mahallesi sâkinlerinden Afife binti Çınar nâm 

hâtûn tarafından zikr-i âtî bey‘ ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafa bin İbrahim ve Ali bin Rıdvan şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan zevci el-Hâc Süleymân ibn-i el-Hâc Durmuş nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Osmân Beg ibn-i Arif mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Afife mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Mehmed mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Mustafa 

mülkü ve bir tarafdan Sâime ve Afife mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir sofa ve bir tabhâne ve bir yazlık ve iki tahtânî oda ve bir bağçe ‘arsası ve bir havlıyı 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilini mezbûr 

Osmân Beg’e iki yüz guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merbûr ikiyüz guruşu mezkûr Osmân 

Beg yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde 
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gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i 

Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdal Beg bin Arif, Hasan Beg bin Ahmed, Mahmûd Çelebi bin Ali 

Beg, el-Hâc Mehmed Asveloğlu, el-Hâc Mustafa Debbeğoğlu, Mehmed Çelebi bin 

Şa‘bân, İsmat bin Yûsuf, Abdülkerîm bin Abdülfettah. 

69/3 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Seydiveri mahallesi sâkinlerinden Ahme dÇelebi ibn-i 

Mehmed nâm kiemsne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Râziye 

binti Mûsa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Kadri bin Üveys ve Mustafa bin Osmân şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan babası Mûsa bin (   ) mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûre Râziye benim zevcem olub lâkin beynimizde hüsn-i zendekânı ve müsâfât 

olmâmamğla mezbûreyi zimmetimde mütegarrer olan otuz bin akçe mehr-i mü’ecceli ve 

nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı üzerine muhâla‘a ‘alâka eyledim 

ba‘de’l-yevm ‘adeti münkazıye oldukda nesfini dilediği kimesneye tezvic eylesün 

didikde gıbbe’l-kabûl ve’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin 

‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid 

Sâlih, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

70/1 Vasiyeti Yerine Getirme 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mustafa bin el-

Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Seb‘ahavân mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Fâtıma binti Ahmed Ağa’nın zevci ve vârisi 

olan Abdülkerîm Çelebi ibn-i Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûre Fâtıma maraz mevtinde bana vasiyet idüb eğer bu marzadan bana mevt-i dârî 

olub vefât idersem mecmû‘-u muhallefâmın sülsünü sen kabz idüb zikrolunan süsls-i 

muhallefâtımın techîz ve tekfînimi ve sâir mevtâ-yı zamane hakkında olan masârıf-ı 

mu‘tâdemi mescid-i mezbûrede hıfza olub lediyel-Hâce mevtâ-yı Müslimînin üzerine 

örtülmek şartıyla ‘âmme-i Müslimîne vakf idüb ve bir sîm kuşağımı bir devlebed örtüsü 

ve bir çarşabbaşı kız karındaşım kızı Şerife binti Seyyid Ahmed Efendî’ye temlîk ve 

teslîm idüb ve İplikci medresesinde vâki‘ mescid-i şerîfde bir çırağ eykâdına üç guruş 
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ve mahalle-i mezbûrenin ‘avârızına vakf eyleyesin deyû vesâyâ-i meşrûhasının tenfîzine 

tarafından beni vasiy-i muhtâr ve zabt ve ihtiyâr idüb ‘ale’l-ahrâr fevt olub ben dahî 

hayyiz-i  tavsiyede kabûl itmâm ile hâlâ süls-i muhallefâtı taleb iderin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden el-Hâc 

Veli bin el-Hâc Şa‘bân el-Hâc Bayram ibn-i el-Hâc Ömer nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Fâtıma maraz 

mevtinde bizim huzûrumuzdamezkûr el-Hâc Mustafa’yavasiyet idüb eğer ben bu 

marazdan vefât idersem mecmû‘-u muhallefâmın sülsünü sen kabz idüb zikrolunan 

sülsden techîz ve tekfînimi ve sâir mevtâ-yı zamâne hakkında olan masârıf mu‘tâdemi 

itmâm ve bir kilimimi mahalle-i mezbûre mescidini vakf idüb ve fitîl merd pervazlı bir 

çatma perdemi mescid-i mezbûrede hıfz olunub lediyel-Hâce mevtâ-yı Müslimînin 

üzerine örtülmek şartıyla ‘âmme-i Müslimîne vakf idüb ve bir sîm kuşak ve bir dülbend 

örtüsü ve bir çaşbbaşı kız karındaşım kızı Şerife binti Seyyid Efendî’ye temlîk ve teslîm 

ve üç guruş İplikci medresesinde olan mesciddebir çırağ eykâdına ve üç guruş mahalle-i 

merkûme mescidinde bir çırağ eykâdına ve altı guruş sûre-i mülk tilâvet itmek şartıyla 

mahalle-i merkûme mescidinde imâm olanlara vakf idüb ve ibtidâ vefâtım gününden 

kırk gün tamâmına dek iki def‘a it‘âm-ı fukarâ idüb ziyâdesini mahalle-i mezbûre 

‘avârızına vakf eyleyesin deyû tenfîzine mezbûr el-Hâc Mustafa’yı vasiy muhtâr nasb 

idüb ol dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-

i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Halîfe bin Arife, Mehmed Çelebi bin Osmân, Mehmed bin Mevlûd. 

70/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden İsa Çelebi bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zavcesi bâ‘isü’l-kitâb 

Sâime binti Osmân mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ bir tarafdan Kara Afiye nâm hâtûn mülkü ve bir tarafdan Mâraker zımmî mülkü ve 

bir tarafdan Hoçatur zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dâhiliyesi bir 

tabhâne ve sofa ve bir kilar ve bir oda ve bir bağçe ve bir havlıyı ve hâriciyesi bir ahur 

ve bir ahur odası ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan menzilimi mezbûre Sâime’ye altmış esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 
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ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merbûrdan 

yiğirmi guruşunu dahî yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-

i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

(…). 

71/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hasan’ın verâset-i zevcesi ve sulbî oğlu Ivaz Beşe ve sulbiye kızları Asiye ve 

Kutlu ve Râbi‘a veSâime ve münhasıra olduğu mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre 

Zâhide tarafından ikrâr-ı âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye 

ile ‘ârifân olan Molla Mahmûd bin İsmâ‘îl ve Mehmed bin Hazar şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mehmed Beşe ibn-i Latifullah ve mezkûre Asiye tarafından zikr-i 

câ-i ikrâra vekîli olub Mehmed Beşe ibn-i Latifullah Hüseyîn Beşe bin Mustafa 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mahmûd bin İsmâ‘îl ve mezkûre kutlu 

tarafından ikrâr-ı âtîye’z-zikre vekîli olub Ivaz bin Davud mezkûr Mahmûd 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed bin Hazar ve merkûme Râbi‘a 

tarafından ikrâr-ı mezkûre vekîli olub merkûmân Mehmed Beşe ve Hüseyîn Beşe 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mustafa bin Ramazân mezkûre Sâime 

tarafından ikrâr-ı âtîye vekîli olub merkûmân Mahmûd bin İsmâ‘îl ve Mustafa bin 

Ramazân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Himmet Beg ibn-i Yûsuf Beg 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikr-i âtî dükkana vaz‘ü’l-yed 

olan bâ‘isü’l-kitâb Abdî bin Bâlî mahzarında her bir bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından nalbandlar sûkunda vâki‘ bir tarafdan 

mezbûr Abdî dükkanı bir tarafdan Ali dükkanı ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir bâb mülk-i nalband dükkanı hâzır-ı bi’l-meclis merkûm Ivaz Beşe’nin hassasına 

isâbet itmekle mezbûr Ivaz Beşe dükkanı mermûmu mezkûr Abdî’ye semen-i ma‘lûm 

ile bâ tâbi‘ ve teslîm eyledi müvekkilelerimiz merkûmânın dükkan-ı mezbûrede aslâ hak 

ve ‘alâkaları ve dükkan-ı mezbûre müte‘llaka da‘vâ ve nizâ‘ları yokdur ba‘de’l-yevm 

mezbûr Abdî mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesün didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 
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El-Hâc Mehmed bin Mahmûd, Mehmed bin Abdullah, el-Hâc Bayram bin 

Ahmed, el-Hâc Mustafa bin Mehmed, el-Hâc Receb bin Bazarbaşı, Ali bin el-Hâc 

Ahmed.   

71/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesinde vâki‘ Zenbâru Mescidi 

evkâfının mütevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb Ebûbekir Çelebi ibn-i Muharrem meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre sükkânından mahdûmzâde dimekler ma‘rûf 

Ahmed Çelebi ibn-i el-Hâc İbrahim mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mezbûrun karındaşı müteveffâ Mehmed Çelebi mescid-i mezbûrun çırağına 

ve ta‘mîrine vakf olmak üzere vasiyet eylediği akçeden Aladağ kazâsında sâkin 

Abdülgani nâm kimesnenin zimmetinde elli esedî guruş olub mablağ-ı mezbûr mezkûr 

Ahmed Çelebi merkûm Abdülgani tarafından umur ve kabûlü hâviye kefâletle kefîl bi’l-

mâl olmağla meblağ-ı mezbûrdan otuzdört guruşunu bundan akdem mezbûr Ahmed 

Çelebi yedinden kefâleti hasebiyle alub kabz eyledim bâkî onaltı guruş alâ hâze’l-ân 

medyûn mezbûrun zimmetinde olmağla kefîl merkûmdan taleb iderin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden mahalle-i 

mezbûrede sâkineyn Hasan Çelebi ibn-i Mehmed ve Mevlûd Çelebi bin Mehmed nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ vakf-ı 

mezbûr malından mezkûr Abdülgani’nin zimmetinde elli guruş deyni olub mezbûr 

Ahmed Çelebi bizim huzûrumuzda tarafından umur ve kabûlü hâviye kefâletle meblağ-ı 

merkûme kefîl bi’l-mâl oldu biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde 

vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûru edâya kefîl merkûme tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn mine’l-Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Seyyid ömer Efendî bin Süleymân Efendî, Süleymân Beşe bin Abdullah, 

Ebûbekir Çelebi bin Süleymân, Mehmed bin Ramazân, Abdullah bin Receb. 

72/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Sâlih mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kadri Beşe ibn-i Mehmed Beşe’nin zevcesi bâ‘isü’l-kitâb Atike binti Ahmed 

nâm hâtûn  meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğlu 
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Mustafa Çelebi mahzarında üğzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ mezbûr 

Kadri Beşe hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında Ayni nâm kızını tezvîc sadedinde iken 

cihâzi içün benim levni ve cinsi beynimizde ma‘lûm yetmiş guruşluk eşyâmı iştirâ ve 

kabz idüb mukâbelesinde Merâm nâm mevzi‘de vâki‘ babası bağı olmak üzere ma‘rûf 

olub bir tarafdan el-Hâc Nasuh bağı ve iki tarafdan benim bağım ve bir tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bağını bana virüb temlîk ve teslîm idüb ben dahî kabûl alâ hâze’l-ân 

tasarruf idüb husûs-ı merkûmu huzûr-u Müslimînde yine hâl-i sıhhatında ikrâr dahî idüb 

mülküm olmuşiken hâlâ mezbûr Mustafa Çelebi iktisâm murâd idüb benim zabtıma 

mâni‘ olur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mustafa Çelebi cevâbında temlîk-i 

merûhu inkâr idicek müdda‘ye-i mezbûrdan temlîk-i mezbûru mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i Müslimîmden Süleymân Çelebi ibn-i el-Hâc Mustafa ve Halîl Çelebi 

ibn-i el-Hâc Ebûbekir nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

esrü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Kadri Çelebi hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatıonda 

bizim huzûrumuzda ikrâr idüb mukaddemâ Ayni nâm kızımı tezvîc sadedinde iken 

cihâzi içün zevcem Atike hâtûnun levni ve cinsi beynimizde ma‘lûm yetmiş guruşluk 

eşyâsını iştirâ ve kabz idüb semeni zimmetimde deynim olmağla Merâm nâm mevzi‘de 

vâki‘ babam bağı dimekle ma‘rûf bir tarafdan el-Hâc Nasuh bağı ve iki tarafdan 

mezbûre Atike mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bağımı meblağ-ı mezbûr 

mukâbelesinde mezkûre Atike’ye virüb temlîk eyledim ol dahî kabûl eyledi mülküdür 

didi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-

i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin Ahmed, Mûsa Beg bin Arife, Ramazân bin Osmân, 

İbrahim bin Ahmed, Molla Süleymân bin Abdülbâkî. 

72/2 Tekâlif Gelirini Alma 

İşbu kitâbın bâtınında mesdûr olan sûret-i fermân-ı ‘âlişânın mazmûn-u 

hümâyunu hâvî olduğu husûsa taraf-ı saltanat-ı ‘aliyeden mübâşir ta‘yîn olunan fahrü’l-

akrân Çavuş Ahmed Ağa meclis-i şer‘-i şerîfde kazâ-i Konya ahâlîsi taraflarından 

tasdîke vekîl-i şer‘îleri olan bazarbaşı el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ber mucib-i emr-i şerîf Kayseriye ve Niğde 

taraflarından mîrî içün tutulan lağımcıların peşin virilicek ücretleri içün bin doksan altı 
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senesinin ‘avârızı ve bedel-i nüzulu mallarına mahsûb olmak üzere Konya kazâsı ahâlîsi 

yedlerinden sekiz yüz on dokuz buçuk guruşu bi’t-tamâm alub kabz eyledim didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Seyyid Süleymân Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, fahrü’l-

kuzât el-Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî, ‘ımdetü’l-kuzât İsmâ‘îl Efendî bin 

Süleymân Efendî, zebdetü’l-kuzât Ahmed Efendi bin el-Hâc Ali, Seyyid Mehmed 

Efendî bin Seyyid Sâlih, Seyyid Ömer Efendî bin Ahmed. 

72/3 Alacak Davası 

İşbu kitâbın bâtınında mesdûr olan sûret-i fermân-ı ‘âlişânın mazmûn-u 

hümâyunu hâvî olduğu husûsa taraf-ı saltanat-ı ‘aliyeden mübâşir ta‘yîn  fahrü’l-emâsil 

ve’l-‘akrân Ali Ağa meclis-i şer‘-i şerîfde kazâ-i Konya ahâlîsi taraflarından husûs-ı 

âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îleri olan bazarbaşı  el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ber mûcib-i emr-i ‘âlî her bir katarı üç yüz yetmiş guruşa 

olub kıyneti bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere eyâlet-i Karaman’ın bedel-i 

nezeli malından virilmek üzere mîrî içün iştirâsı fermân olunan develerden ahâlî-i 

vilâyet ma‘rifetleriyle hesâb olundukda Konya kazâsından on üç re’s deve zikrolunan 

kazâ-i mezbûr ahâlîsi kendi malından on üç re’s deveyi tedârik idüb hesâb-ı merkûm 

üzere her bir re’s devenin gıymeti altmış birer guruş ve bir zoltadan min habsi’l-mecmû‘ 

sekiz yüz bir guruş ve bir zoltayı bedel-i nezel malından mübâşir yedinden almak üzere 

zikrolunan on üç re’s deveyi bana teslîm idüb ben dahî yedi içün alub kabz eyledim 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

(…). 

73/1 Hırsızlık Davası 

Mahmiye-i Konya hâricinde Karaüyük mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

el-Hâc İbrahim bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde yine 

mahalle-i mezbâre sükkânından Mauhmud ibn-i Mehmed mahzarında üzerine da‘zâ ve 

takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem ben mezbûrun şer ve feysâdından 

havf üzere olmam ile ehl ve ‘ıyâlimi menzilimden ihrâc ve konşularımın menziline irsâl 

idüb ve ben menzilimin bir köşesinde mütteğî iken vakt-i zuhurda merkûm Mahmûd 
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menzilime gelüb iki kapularımın kilidlerini kırub içeriye girüb emlâk-ı mahfûzamdan 

her bir vakyesi on ikişer semeni gıymetlü sekiz vekye bir leğenimi ve üç guruş gıymetlü 

bir tüfengimi serka idüb havlıya çıkarub ve sâir emvâl ve erzâkımı ve beni tefhas 

iderken ben firâr idüb civârımda olan Müslimîne haber virdiğimde anlar dahî gelüb 

mezbûru havlım içinde bulub benim mâra’z-zikr leğenim ve tüfengim yedinde iken 

mu‘âyene idüb ol dahî mezbûrları gördükde bir sarı çuka kablu kurd derisi küreğini ve 

bir ‘ıbâyâbçasını ve bir ‘ağub ve bir delikden çıkub firâr eyledi suâl olunub mûcib-i 

şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mahmûd cevâbında 

mezkûr el-Hâc İbrahim benim akrabamdan olmağla vakt-i mezkûrda menziline vardım 

lâkin eşyâsını almadım deyücek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ahmed Halîfe ibn-i Ahmed ve Mehmed bin 

Handan ve el-Hâc Receb bin Şa‘bân ve Ahmed bin Osmân nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub esrü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitândan bir gün 

mukaddem vakt-i zuhurda mezkûr el-Hâc İbrahim istifâne itmekle menziline 

vardığımızda mezkûr Mahmûd’u mezbûrun havlısı içinde bulub merkûm el-Hâc 

İbrahim’in bir leğeni ve bir tüfengi mezkûr Mahmûd’un yedinde olduğunu mu‘âyene ve 

müşâhede eyledik mezbûr bizi gördükde bir delükden çıkub firâr eyledi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî, fahrü’l-kuzât es-

Seyyid Ahmed Efendî bin Mehmed Efendî, ‘ımdetü’l-kuzât Abdürrahim Efendî 

Mevlüdzâde, gıdvetü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, Abdurrahman Efendî 

bin Şeyh Mustafa, zebdetü’l-kuzât Ahmed Efendî bin el-Hâc Ali, iftihâr e’l-müşâfihü’l-

‘izâm eş-Şeyh Ali Efendî bin Oruc, Seyyid Hüseyîn Çelebi bin Seyyid Yûsuf, İbrahim 

Beşe bin Şa‘bân, Mehmed Beşe bin Receb, Hasan bin Şa‘bân, Mehmed bin Mustafa, 

Veli Beşe bin İsa. 

73/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya hâricinde Hocacihan nâm mevzi‘de sâkin Hüseyîn bin 

Ahmed nâm kimesne asâleten ve Devle mahallesinde sâkinlerinden Sâime binti Osmân 

ve vâlidesi Zemîne binti Receb nâm hâtûnlar taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve 

kabz-ı semene vekîlleri olub mezbûretânın zanlarını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 
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Ali Çelebi ibn-i Ahmed Efendî ve Mustafa Çelebi ibn-i Ahmed Beg vekâletleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Osmân Çelebi ibn-i Mehmed vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb fahrü’l-akrân Ahmed Ağa ibn-i Mustafa Ağa tarafından 

tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan  es-Seyyid Hasan Çelebi ibn-i es-Seyyid Mustafa mahzarında 

her bir ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Hocacihan mahallesinde vâki‘ gıbleten ba‘zan el-Hâc 

hamza ve ba‘zan Mehmed mülkleri ve şarken merkûm Ahmed Ağa mülkü ve şimâlen 

İsmâ‘îl mülkü ve garban tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme harâbesini ve eşcârı iki 

dönüm tarlayı müştemil olub müvekkiletân-ı mezbûretân ile mezkûr Hüseyîn’in ‘ale’l-

iştirâk alâ hâze’l-ân sülk-i mülklerinde ve müşâ‘an taht-ı yedlerinde olan altı tahta ve iki 

eriğin bağı vekâletimiz ve asâletimiz hasebiyle mezkûr Ahmed Ağa’ya merkûm 

Hüseyîn’in hassası onbeş guruş ve iki telte ve mezbûretânın hassalartı yiğirmi iki guruşa 

olmak mecmû‘unu onyedi guruş ve iki telte bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol 

dahî semen-i merkûm ve iştirâ ile kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz yedi guruş ve 

iki telti mezkûr Ahmed Ağa yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledik bay‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn  min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

El-Hâc Mustafa bin el-Hâc Ali, Abdî bin Ahmed, İbrahim Çelebi bin Mustafa, 

Ahmed bin Muharrem, Mûsa bin Sunduk, İsmâ‘îl bin Mehmed. 

74/1 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû mahallesi 

sâkinlerinden Râzıye binti Şa‘bân tarafından zikr-i âtî beyânı ve kabz-ı semen-i ikrâra 

vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla İbrahim bin Mûsa 

ve Seyyid Mehmed Çelebi bin-i Sâlih şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan babası 

Şa‘bân bin Ya‘kûb nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Seyyid Yûsuf mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem mezbûre Râzıye mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan Şeirfe 

Hâtûn mülkü ve bir tarafdan Gâzî Haremşâh zâviyesi ve bir tarafdan ba‘zan Abdî mülkü 

ve ba‘zan merkûm Seyyid Mustafa Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd 

bir oda ve bir havlıyı müştemil olub sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan menzilini 

mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi’ye on beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 
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idüb ol dahî semen-i merkûm ve iştirâ ile kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr onbeş 

guruşu mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-

i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-

tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Hüseyîn Çelebi bin Yûsuf, Abdî bin Mustafa, Ahmed bin Hasan, 

İbrahim bin Receb, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Ali bin İbrahim. 

74/2 Darb Davası 

Mahmiye-i Konya’da Zincirlikuyu mahallesi sâkinlerinden eshâb-ı hâze’l-kitâb 

Ali bin Süleymân ve oğulları Süleymân ve Abdullah nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde câr-ı Mollasıkı olan Mahmûd Beg ibn-i Ahmed mahzarında 

üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâb günü mezbûr Mahmûd Beg 

damlarının kârını bizim menzilimize ilgâ idüb biz dahî harerini def‘ ve men‘ murâd 

itmemiz ile merkûm Mahmûd Beg mezbûr Ali’nin sağ kolunu değnek ile harb ve yedini 

cerh idüb merkûm Süleymân’ın burnunu yediyle harb ve cerh eyledikden mâ‘adâ her 

birimizi değnek ile harb itmişdir suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur 

didkde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Molla 

Osmân bin Ömer ve Molla Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub esrü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü mezbûr Mahmûd 

Beg bizim huzûrumuzda mezkûrun Ali ve Sülşeyman ve Abdullah’ın değnek ile harb 

eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın 

mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘şırîn min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Emrullah Efendî bin Ahmed, İsmet Beg bin Yûsuf, Mehmed Çelebi bin el-Hâc 

Sefer. 

74/3 Nafaka İsteği 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Meleksîmâ binti Abdullah nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci 

Mahmûd tarafından nafaka ve kisvesine vekîli ve karındaşı olan Ali bin Mehmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcem Mahmûd bin Mehmed nâm 
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kimesne mukaddemâ gazâya gider oldukda tarafından nenim nafaka ve kisveme mezkûr 

Ali’yi vekîl idüb ol dahî kabûl itmişiken hâlâ nafaka ve kisvemi virmeyüb muhâlefet 

ider suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Ali cevâbında ben mezkûr Mahmûd 

tarafından merkûmenin nafaka ve kisvesini virmeğe vekîl oldum lâkin mezbûr Mahmûd 

târîh-i kitâbdan on bir ay mukaddem vilâyet-i Rûm ilinde Niş kazâsında fevt olmağla 

nafaka ve kisvesini virmekden imtinâ‘ eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr 

mezbûr Ali’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Dehadâ mahallesinde sâkin Hüseyîn Ağa ibn-i Abdullah ve şekerfürûş 

mahallesinde sâkin Ali Beg ibn-i Halîl nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub esrü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûre Melikesimâ’nın zevci olan mezbûr 

Mahmûd târîh-i kitâbdan on bir ay mukaddem vilâyet-i Rûm ilinde Niş kazâsında vefât 

idüb meyyiti gasl ve defn oldu biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın mûcibiyle tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-

‘şırîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, Mahmûd Efendî bin Mevlûd, el-Hâc 

İbrahim bin Mehmed, İsmâ‘îl bin Bedl, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Mehmed, Ömer 

Çelebi bin Abdurrahman. 

75/1 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Sâlih mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kadri Beşe’nin verâseti ve zevcesi Atike binti Ahmed ve sulbî oğlu Mustafa 

Çelebi ve sulbiye kebîre kızları Aynî ve Aişe ve sağire kızları Kerime ve Marzıye ve 

Sâliha’ya münhasıra olub sekiz sehimden iki sehimi mezkûr Mustafa Çelebi’ye ve her 

bişrine birer sehimden yedi sehimi mezkûrât Atike ve Aynî ve Aişe ve Kerime ve 

Marzıye ve Sâliha’ya isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr 

Mustafa Çelebi meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb 

müteveffâ-yı merkûmun mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir 

tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan kal‘a duvarı ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd menzil alâ hâze’l-ân taksîm olunmayub yebzi’s-sûrete müşâ‘ ve müşterek 

olmağla hâlâ üzerine varılub nısf-ı mezbûretân Aynî ve Aişe ile benim hassam olub ve 

nısf-ı âharı mezkûretân Atike ve Kerime ve Marzıye ve Sâliha’nın hassaları olmak üzere 

ta‘yîn ve ifrâz olunmak matlûbumdur didikde hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri 
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menzil-i mezbûre varub kendi tarafından asîl ve mezbûretân Kerime ve Marzıye ve 

Sâliha nâm sağirlerin tesviye-i umurlarına savb-ı şer‘den mensûbe ve vasiyleri olan 

merkûme Atike ve mezbûr Mustafa Çelebi ve zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

Müslimîn ile ‘akd-i meclis ve menzil-i merkûme nazar olunduklarında ehl ve konuyu 

‘arz-ı Müslimîn tahmînleri üzere menzil-i mezbûrdan gıble cânibinde olan bir sofa ve 

bir tabhâne ve bir oda ve bir kilar ve bir samanlık ve bir örtme ve bir izbe ve oda 

duvarının köşesinden kal‘a duvarına dek sınur olub dâhilinde kalan havlı su kuyusu 

mezbûrât Atike ve Kerime ve Marzıye ve Sâliha’nın hassalarına ve şimâl tarafından 

olan üç oda ve bir ahur ve bir dezgâh evi ve havlı mezkûrun Mustafa Çelebi ve Aynî ve 

Aişe’nin hassalarına ta‘yîn olunub merkûmân Mustafa Çelebi ve Atike’nin her biri 

kabûl itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Fahrü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, Osmân Beg bir Abdullah, 

Hazar bin Ivaz, Mehmed bin Ahmed, Ahmed bin Bâlî, Mustafa bin Abdullah.  

75/2 Mehr Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Ömer bin 

Mehmed nâm kimesne tek zevcesi bâ‘isü’l-kitâb Şerife binti Mehmed nâm hâtûn 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Ömer’in vâlidesi Fâtî binti Arslan 

tarafından vech-i âtî üzere husûmete vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Osmân bin Kadri ve Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Seyyid Mustafa 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Mehmed Beşe ibn-i Kâsım mahzarında  

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûrenin oğlu olan zevcem ömer bin Mehmed 

nâm kimesne târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem belde-i Saydâde fevt olub terekesi 

mezbûrenin yedinde olmağla zimmetinde mütegarrer olan on dört bin akçe mehr-i 

mü’eccelimi taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl vekîl merkûm cevâbında 

mezkûr Ömer’in vefâtını inkâr idicek müdde‘i merkûmeden müdde‘âsını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn İbrahim 

bin Mustafa ve Ahmed Beşe ibn-i Abdullah nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Şerife’nin zevci olan Ömer nâm 

kimesne târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem belde-i Saydâda vefât idüb meyyiti ‘asl 

ve defn olundu biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a 
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olmağın mûcibiyle tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi Tezkerecizâde, Ali bin Mehmed, Ali Beg bin Halîl. 

75/3 Cariye Azadı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim ‘ızzetlü Esad 

Ağa ibnü’l-merhûm İsmâ‘îl Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kendüye 

ragbetini mu‘teref olan orta boylu alâ gözlü açuk kaşlu leyhiyi’l-asl bâ‘isü’l-kitâb 

Siyâvuş bin Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr benim ‘abd-i 

memlûkem olmağla hasbetallahü’l-‘azîm ve talibâ  limerzâti’r-rabbi’r-rahîm ve ‘amelâ 

‘âkâl elini sallallâhü te‘âlâ ‘aleyhi vesellem min i‘tak ragbet-i mü’minet i‘tekallâhü 

te‘âlâ bekl erb-i münhâ erbâmına nine’n-nâr mezkûr Siyâvuş’u cümle-i melımdan azâd 

ve i‘tâk ve rakabesini ret‘a-i rakabetden icrâc ve ıtlâk idüb ahrâr-ı aslîleriz zümresine 

ilhâk eyledim ba‘de’l-yevm mezbûr Siyâvuş sâir ahrâr-ı aslîyiz gibi har olun nefsine 

mâlik ve malından tasarrufuna kâdir olsun sâir mevâli içün sâbit olan hakk-ı velâdan 

‘ayzi üzerinde hakkım kalmadı didikde i‘tâk-ı merkûmun sıhhatına hükm-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc Receb bazarbaşı, Mehmed Çelebi bin Şa‘bân, Emrullah Beg bin 

Hüseyîn Beg, Abdülfettah Beşe bin el-Hâc Mustafa, Abdurrahman bin el-Hâc Receb. 

76/1 Emaneti Geri İsteme 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Sâlih mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kadri Beşe’nin sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Çelebi meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olub sulbiye sağire kızları Kerime ve 

Marzıye ve Sâliha’nın tesviye-i umurlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan Atike 

binti Mehmed mahzarında üzerine da‘zâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ babam 

mezbûrun hâl ve kemâl-i sıhhatında ben âhar diyâra gider olduğumda yedi enekrûs ve 

on üç yalduz altunlarımı ve yiğirmi guruş gıymetlü bir re’s irkek katır ve yiğirmi guruş 

gıymetlü bir re’s iğdiş barkir ve beş guruş gıymetlü bir cevherdar tüfengimi babam 

merkûme emânet virüb teslîm itmişidim ol dahî yedimden ahz ve kabz ve barkir ve 

katırı ve tüfengi âhara bey‘ ve kabz-ı semen idüb zimmetinde iken fevt olmağla 

mecmû‘unu muhallefâtından taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-
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inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hazar bin (     ) ve İbrahim bin Yûsuf Beg 

ve Mustafa bin Abdullah ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd olan mebûrân Hazar ve İbrahim fi’l-vâki‘ 

mezkûr Mustafa Çelebi mukaddemâ âhar diyâra gider oldukda bizim huzûrumuzda 

babası mezkûr Kadri Beşe hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında yedi inekrûsü’t-tevni ve 

on üç yalduz altunu ‘alâ vechi’l-emâne virüb teslîm idüb ol dahî yedinde ahz ve kabz 

eyledi deyüb ve tâniyâ mezkûrân Mustafa ve Mehmed fi’l-hakîka müdde‘i mezbûr 

mukaddemâ âhar diyâra gider oldukda bizim huzûrumuzda babası mezbûr Kadri 

Beşe’ye hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bir re’s siyâh irkek katır ve bir re’s doru 

barkirini ‘alâ vechi’l-emâne virüb teslîm idüb teslîm idüb ol dahî yedinden her birini 

ahz ve kabz eyledi deyüb ve sâlisâ mezkûrân Mehmed ve İbrahim fi’l-hakîka mezbûr 

Çelebi virdiği mâra’z-zikr katır ve barkirin her birini yiğirmişer guruşdan kırk guruşa ve 

mâra’z-zikr tüfengi beş guruşa babası mezbûr Kadri Beşe hâl-i hayâtında ve kemâl-i 

sıhhatında bizim huzûrumuzda âhar kimesnelere bâ tûbi‘ ve kabz-ı semen eyledi deyüb 

şuhûd-u mezbûrunun her biri biz bu husûslara şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde 

vâkı‘a oldukdan sonra zikrolunan altunlardan ve katır ve barkir ve tüfengin 

semenlerinden kelâ ve cezâen almayub ve hibe ve âhara havâle ve sâir bir vecihle 

zimmetini ibrâ itmediğine merkûm Mustafa Çelebi’ye yemîn tekâlif olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Hüdâviridi bin Ali, İbrahim bin Mehmed, Halîl bin Bektaş, Şa‘bân bin İbrahim.  

76/2 Vekil Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Osmân Beg’in sulbî sağir oğlu Seyyid Hasan’ın tesviye-i umuruna savb-ı 

şer‘den mensûbe vasiysi olan ceddesi Şerife Emî binti es-Seyyid Hüseyîn nâm hâtûn 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Ali 

Efendî mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun 

sâir veresesiyle sağir merkûmun muhallefâtdan hassasına müte‘allika de‘âvâ ve 

münâza‘ât vesâyetim hasebiyle tarafımdan mezbûr mezbûr Seyyid Mustafa Çelebi’yi 

vekîl nasb ve ta‘yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmât-ı 
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lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Es-Seyyid Süleuman Halîfe bin es-Seyyid Ahmed, Durmuş Çelebi bin el-Hâc 

Hamza, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd. 

76/3 Mehr Zabtı 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahavân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mehrî Hâtûnun verâset-i zevci İbrahim Beşe ve evlâd-ı sadriyesi olan oğlu Ali 

ve kızları Emine ve İsmihâna münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra 

mezbûre Emine asâleten ve merkûme İsmihân tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli 

olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Hüseyîn bin Ebûbekir ve 

Molla İbrahim bin Mustafa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan babası el-Hâc 

Mehmed bin Mehmed vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

mezbûr İbrahim Beşe mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı 

mezbûre Mehrî’nin mezkûr İbrahim zimmetinde sekiz bin akçe mehr-i mü’ecceli olub 

bi’l-asâle ve bi’l-vekâle her birimiz da‘vâ sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ 

tarîki’s-sulh mezbûr İbrahim yedinden muhâlefet-i merkûmeden da‘vâ-yı meşrûhamız 

mukâbelesinde üç bin akçe alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fârîğlar olub zimmetini 

ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d müteveffât-ı merkûmenin mehr-i mü’eccelinden bir akçe 

ve bir habbe hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs 

içün da‘vâ idersek mesmû‘a olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

(...). 

77/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Bürdebaşı mahallesi sâkinlerinden Seyyid Hazar Çelebi 

ibn-i Mustafa ve karındaşı Seyyid Kadri nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Emhâni binti Hamza mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mukaddemâ vefât iden ‘ammimiz kızı mevrisemiz Nisâ’nın muhallefâtından 

bir müş‘amil alaca kilim ve bir ilmeli kilim ve bir kalice seccâde ve bir mikdâr ketan 

ipliği ve buçuk top beyaz astar ve bişr kırmızılı alaca sâde ve bir çift beledi yasdık ve iki 

kıt‘a neybebizi ve bir kıırmızı atlas beğlik ve iki köhne döşek be bir mikdar bağası ve 

astarı mezbûre Emhânî kendi menzili içinde bâkî samanlığa defn itmişdir suâl olunsun 
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didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûre Emhânî cevâbında eşyâ-i mezkûre ben vasiysi 

olduğum eytâmın emlâkıdır sarka olunmak havfinden mülküm olan samanlığım içine 

defn eyledim mezkûre Nisâ’nın terekesinden değildir ben aslâ bir şeyini almadım 

deyücek müüde‘yân-ı merkûmândan müdde‘âlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda 

ityân-ı beyyine içün her biri istimhâl itmeleriyle on beş gün emhâl olunub müddet-i 

mezkûre tamamından sonra müüde‘yân-ı merkûmân gelüb ityân-ı beyyineden ızhâr-ı 

‘acz idüb ve yemîn dahî tekâlif itmameğin da‘vâ-yı mezbûreden merkûmânı men‘ birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 

li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin (   ), Seyyid Ebûbekir Çelebi bin el-Hâc Seyyid Yûsuf, 

Mehmed Çelebi bin Ali, Ali bin (   ). 

77/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Sâlih mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kadri Beşe’nin vârislerinden sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Çelebi meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı merkûmun zevcesi olub sulbiye sağire kızı 

Kerime ve Marzıya veSûliha’nın tesviye-i umurlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiysi 

olan Atike binti Ahmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim vâlidem 

olub sâbıkan vefât iden Fâtıma Hâtûn’un mahmiye-i mezbûre hâricinde Pîrâbî Sultân 

Zâviyesi kurbunda vâki‘ ma‘lûmu’l-hudûd bir kıt‘a bağı bana intikâl itmişiken babam 

mezbûr Kadri Beşe fuzûlen âhara bey‘ ve teslîm ve semeni ahz ve kendi masârıfına harc 

itmekle vefâtından on yedi sene mukaddem taleb eylediğimde ol dahî Merâm nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Nasuh mülkü ve bir 

tarafdan el-Hâc İbrahim mülkü ve bir tarafdan kendinin âhar mülkü ile mahdûd dört 

tahta bağını mukaddemâ fürûhat eylediği mâra’z-zikr bağım mukâbelesinde bana virüb 

temlîk ve teslîm idüb ben dahî kabûl itmişiken hâlâ mezbûre Atike benim zabtıma mâni‘ 

olub sâir muhallefât ile me‘an iktisâm murâd iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl 

ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Mustafa Çelebi ibn-i İbrahim 

ve Osmân Çelebi ibn-i el-Hâc Mehmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Kadri Beşe’nin vefâtından on yedi sene 

mukaddem mezbûr Mustafa Çelebi vâlidesinden kendüye müntekıl olub babası bey‘ 

eylediği bağının semenini taleb eyledikde babası merkûm Kadri Beşe bizim 

huzûrumuzda Merâm nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan 
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el-Hâc Nasuh mülkü ve bir tarafdan el-Hâc İbrahim mülkü ve bir tarafdan kendinin âhar 

mülkü ile mahdûd dört tahta bağını mukaddemâ bey‘ ve kabz-ı semen eylediği mâra’z-

zikr bağın semeni mukâbelesinde mezkûr Mustafa Çelebi’ye virüb temlîk ve teslîm idüb 

ol dahî kabûl ve kabz eyledi mülküdür biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

‘Imdetü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, Osmân Beg bin 

Abdullah, Hazar bin Ivaz, Ahmed bin Bâlî, Mustafa bin Abdullah, Mehmed Beşe bin 

Ahmed. 

77/3 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn bin 

Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Süleymân 

ve Abdüsselam ibni Receb mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mezbûrân mülkleri ve bir tarafdan karındaşım İsmâ‘îl 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne harâbelerini 

müştemil olub alâ hâze’l-ân sülk-i mülkkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi 

mezbûrân Süleymân ve Abdüsselâm’a on sekiz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüb anlar dahî ale’s-seviye şirket üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr on sekiz gurşu mezkûrân yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm ‘ale’l-iştirâk mülk-i müşterâlarıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selh min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ahmed Efendî, İsmâ‘îl Halîfe bin Derviş Hoca, İbrahim Çelebi 

bin el-Hâc Süleymân, el-Hâc Abdullah bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Süleymân bin Ali, 

el-Hâc Hamza bin Emrullah Efendî.  

78/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa ibn-i (    ) verâsti vâlidesi Marzıye ve zevcesi Rahime ve sulbiır kebîr 

oğulları Mehmed ve Süleymân ve sağir oğlu Yûsuf ve sulbiye sağire kızı Marzıye’ye 

münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra merkûme vâlide Marzıye 
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asâleten ve sağire merkûme Marzıye’nin tesviye-i umuruna savb-ı şer‘den mensûbe ve 

vasiysi olmağla vesâyet ve mezkûr Süleymân asâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun terekesine vâzı‘ü’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb mezkûr 

Mehmed mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı merkûmun ve 

kavbî garaz-ı Müslimîn takvimleri üzere yüz altmış yedi guruşluk muhallefâtı olmağla 

beynimizde rızâlarımız ile taksîm idüb asâletimiz ve vesâyetimiz hasebiyle kendimizin 

sağirân-ı merkûmân Yûsuf ve Marzıye’nin hassalarımıza isâbet iden bi’l-cümle eşyâyı 

merkûm Mehmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyledik min ba‘d bizim sağirân-ı 

merkûmân muhallefât-ı mezbûr içün mezkûr Mehmed ile da‘vâ ve nizâ‘ımız hak ve 

‘alâkamız kalmadı bu husûsa müte‘allika da‘vâdan asâletimiz hasebiyle zimmetini ibrâ 

eyledik ba‘de’l-yevm da‘vâ idersek mesmû‘a olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, Mehmed bin Ahmed, Halîl bin el-

Hâc Ebûbekir. 

78/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesi sâkinlerinden Abdülkerîm bin 

Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Abdurrahman 

ibn-i el-Hâc Halîl mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ iki tarafdan merkûm el-Hâc Abdurrahman mülkü ve bir tarafdan câmi‘-i şerîf ve 

bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir havlıyı müştemil olub alâ 

hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi merkûm el-Hâc 

Abdurrahman’a kırk dört guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk dört guruşu mezkûr el-Hâc 

Abdurrahman yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Osmân bin el-Hâc Süleymân, el-Hâc Hüseyîn bin el-Hâc Mahmûd, 

Hüseyîn bin Mustafa, el-Hâc Osmân bin Ömer, el-Hâc Yûsuf bin Hüseyîn. 
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78/3 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden Budak bin Abdî nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre zeylinde Hasanköyü 

nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Abdî mülkü ve iki tarafdan Şeyh Hasan mülkü 

ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-

ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir tahta bağımı oğlum  merkûm Mehmed on 

beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on beş guruşu mezkûr Mehmed yedinden bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid el-Hâc Süleymân bin Seyyid Şâhin, Mehmed bin Abdî, Abdî bin 

Abdurrahman, el-Hâc Seyyid Mustafa bin Seyyid Ömer. 

78/4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Zincirlikuyu mahallesi sâkinlerinden İbrahim Beşe ibn-i 

Hasan Beşe meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Nebî Beşe ibn-i 

Ahmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Dağlı Ahmed mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Yûsuf mülkü ve bir tarafdan el-Hâc 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir sefağser tabhâne 

ve kerum ve havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi mezkûr Mehmed Beşe’ye kırk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk guruşu 

Nebi Beşe yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin (…), Receb Beşe (…), el-Hâc Abdî bin (      ), Ömer bin 

(…), Halîl Beşe bin (…),  
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79/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Kasab Sinan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

tarîk-i hacc-ı şerîfde fevt olan kalaycı el-Hâc Mustafa’nın verâset-i zevcesi Fâtıma binti 

Hazar ve evlâd-ı sulbiyesi olan oğlu Mehmed Beşe ve kızları Marzıye ve Aişe’ye 

münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Fâtıma tarafından 

husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Mehmed bin Mustafa ve diğer Mehmed Çelebi ibn-i Ali Efendî şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Sefer Beg ibn-i Abdî vekâleten ve mezbûretân Marzıye ve 

Aişe tarafından zikr-i câ-i husûsu ikrâra vekîli olub merkûmetânın zâtlarını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan şâhid mezbûr Mehmed ve mezkûr Sefer Beg şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Sâlih vekâleten mezkûr 

Mehmed asâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun vasiy-i 

muhtârı olub terekesine vâzı‘ü’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Seyyid Mehmed ibn-i el-

Hâc Mahmûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr maraz 

mevtinde tarîk-i hacc-ı şerîfde mezbûr el-Hâc Mustafa mezbûr el-Hâc Seyyid Mehmed 

vasiyet idüb eğer ben bu marazdan fevt olursam sen benim vasiy-i muhtârım olub bi’l-

cümle emvâl ve erzâkımı ahz ve hıfz idüb vârislerime îsâl ve teslîm eyleyesin dimekle 

ol dahî ba‘de’l-vefât defter-i kısâm mûcibince bi’l-cümle terekesini bi’l-vesâye ahz idüb 

götürüb müvekkilât-ı mezbûreye ve bize teslîm itmekle her birimiz defter-i kısâmda 

mesdûr olan muhallefâtı mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyledik min ba‘d mezbûr ile bu husûs içün da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selh ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ali, el-Hâc Mehmed Beşe bin el-Hâc Hüseyîn, 

Hüseyîn bin Bâlî, Ali bin Receb, el-Hâc seyyid Osmân bin Seyyid Abdî, el-Hâc Halîl 

bin el-Hâc Seydi Ahmed, Abdurrahman Çelebi bin Mahmûd, zahrü’l-kuzât Ahmed 

Efendî bin Abdullah Efendî. 

79/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak mahallesi sâkinlerinden Hüdâvirdi bin Ya‘kûb 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mehmed ibn-

i el-Hâc Veli mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ 



 193 

Sarayini nâm karyede vâki‘ bir tarafdan Receb Beg mülkü ve bir tarafdan ‘ammim 

Mehmed Beşe mülkü ve bir tarafdan Yûsuf mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan dört tahta bağımı 

eşcârıyla me‘an mezkûr el-Hâc Mehmed’e beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr beş 

guruşu mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

İsmâ‘îl Çelebi ibn el-Hâc Ali, Sefer bin Hüseyîn, Seyyid Mustafa Çelebin bin 

Ali Efendî, Molla Muslî bin Mehmed, İbrahim Beşe bin Mehmed. 

79/3 Vekil Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Aklân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Bektaşzâde dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed Efendî’nin sulbî sağir oğlu Ali Çelebi 

ve sulbiye sağire kızları Râzıye ve Hatice’nin vâlideleri olub tesviye-i umûrlarına savb-ı 

şer‘den mensûbe vasiyleri iken hâlâ vefât iden Aişe binti el-Hâc Ahmed’in kız karındaşı 

ve tarafından safâr-ı merkûmun tesviye-i umûrlarına ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye vasiy-i 

muhtârası olan Emine binti el-Hâc Ahmed nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb vasiyleri olduğum merkûmun Ali 

Çelebi ve Râziye ve Hatice’nin ‘ammileri müteveffeyân Osmân Ağa’nın 

muhallefâtlarından hassalarını ve zemim nâsda olan hukûklarını da‘vâ ve taleb ve ahz 

ve kabz ve bana îsâle ve ahz ve kabz mütevekkaf olduğu bi’l-cümle umûra vesâyetim 

hasebiyle tarafımdan zevcem olub hâlâ İstanbul’da olan el-Hâc Mustafa bin Hasan nâm 

kimesneyi kabûlüne mevkûfe vekâletle vekîl eyledim dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Receb Efendî e’l-imâm, Mehmed Çelebi bin Ali Efendî, Seyyid Mustafa Çelebi 

bin Ali, Mûsa bin el-Hâc Pirlî, İbrahim Beşe bin Mustafa. 

80/1 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Aklân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Aişe binti el-Hâc Ahmed’in vasiy-i muhtâresi ve li-ebeveyn karındaşı olan 

bâ‘isü’l-kitâb Emine Hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı 
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mezbûrenin zevci ve vârisi olan zahrü’l-kuzât Osmân Efendî ibn-i Mehmed Efendî 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı mezbûre vefâtından iki 

gün mukaddem evlâd-ı sadriyesi olan Ali Çelebi ve Râziye ve Hatice nâm sağirlerin 

tesviye-i umûrlarına tarafından beni vasiy ve muhtâre nasb ve ihtiyâr idüb ben dahî ben 

dahî kabûl itmişidim hâlâ mezbûre ‘ale’l-esrâr fevt olmağla hâlâ müteveffât-ı 

mezbûrenin muhallefâtını taksîm ve safar-ı mezbûrenin hassalarını bi’l-vesâye ahz 

murâd eylediğimde merkûm Osmân Efendî mâni‘ olur suâl olunsun didikde gıbbe’s-

suâl mezbûr Osmân Efendî cevâbında vesâyet-i meşrûhayı inkâr idicek müdde‘i 

mezbûreden müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

mahalle-i mezbûrede sâkineyn Mehmed Çelebi ibn-i Ömer ve Veli Beg ibn-i Mehmed 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

mezkûre Aişe vefâtından iki gün mukaddem bizim huzûrumuzda evlâd-ı sadriyesi olan 

sağir oğlu Ali Çelebi ve sağire kızları Râziye ve Hatice’nin tesviye-i umûrlarına 

tarafından mezbûre Emine’yi vasiy-i muhtâre nasb ve ihtiyâr idüb ol dahî kabûl eyledi 

biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Receb Halîfe e’l-İmâm, Receb Çelebi Bazarbaşı, Abdurrahman Çelebi bin Ali, 

Mustafa Çelebi bin Ali, Seyyid Bâyezid bin Seyyid Mûsa, İbrahim Beşe bin Mustafa, 

Mûsa bin el-Hâc Pirlî. 

80/2 Hırsızlık Davası 

Mahmiye-i Konya’da Alaca Mescid mahallesi sâkinlerinden Râbi‘a binti 

Mehmed nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Pîrî Paşa mahallesi 

sâkinlerinden damladıoğlu dimekle ma‘rûf bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Beşe ibn-i Hüseyîn 

Beşe mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem 

ben müteveffâ zevcemin ‘abd-i memlûku olan hâzır-ı bi’l-meclis Hasan bin Abdullah 

kendi menzilinde iken mezbûr Mustafa Beşe dört nefer ve feykleriyle me‘an nısfü’l-

leyle gayreb vaktde zokâk kapumun kilidi açub içeriye girüb beni ve merkûm Hasan’ı 

işbu mu‘âyene olunan kebîr bıçağı ile boğazlamak kasd idüb ve her birimizin başımızı 

ve sâir a‘zâmızı darb-ı şedîd ile darb idüb altun ve incü ve mercân ve sîm kuşak ve sâir 

envâ‘-ı imte‘adan dört yüz guruşluk mülk eşyâmı serka ve kabz itmişdir suâl olunub 
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mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr 

müdde‘i mezbûreden müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin mezkûre Râbi‘anın vakt-i mezkûrde vech-i 

muharrer üzere menziline girmeyüb ve zikrolunan eşyâsını serka ve ahz ve kendüyü ve 

mezbûr Hasan’ı katl kasd ve darb itmediğine mezkûr Mustafa Beşe’ye yemîn tekâlîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin bi-lâ bünyet 

mu‘ârazadan müdde‘i merkûmeyi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Mustafa, Receb bin Ivaz, Mehmed bin Mahmûd, Mehmed 

Ağa bin Mustafa, Derviş Ağa bin Bahşâyeş, Ahmed bin Ebûbekir. 

80/3 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Sefer bin İsmâ‘îl nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Emine binti Mevlûd mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre benim zevcem olub lâkin beynimizde hüsn-i 

zindegâni ve musâfât olmağla zimmetimde mütekarrer olan dört bin akçe mehr-i 

mü’ecceli ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı üzerine merkûmeyi 

muhâla‘a ve esvâbını yedine teslîm idüb ve ben dahî esvâbımı ahz ve kabz idüb kat‘-i 

‘alâka eyledim ba‘de’l-yevm ‘adeti münkaziye oldukda nefsini dilediği kimesneye 

tezvîc eylesün didikde mezbûre Emine hal‘-i merkûmu kabûl ve hukûk-ı mezkûremden 

ferâğat ve esvâbımı tamâmen ahz eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkam da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı deyû tarafeyn biri birlerini tasdîk itmeğin mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zi’l-hicceti’ş şerîfe li-sene hamse ve tis‘în 

ve elf. 

Sefer Beg bin Cela Begzâde, Hacı Beg bin Ahmed, İbrahim Çelebi bin 

Mahmûd. 

81/1 Mehr Teslimi 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Süleymân’ın verâset-i babası Bektaş bin Hasan ve vâlidesi Ziyâde ve 

zevcesi Sâliha binti Sefer Hoca ve sulbiye sağire kızları Aişe ve Atike’ye münhasıra 

olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Sâliha tarafından husûs-ı âtiyü’l-

beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Receb bin 
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Mahmûd ve Ahmed Beg ibn-i Ca‘fer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Şa‘bân 

Beşe bin İbrahim meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb mezkûr Bektaş 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Sâliha 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde mütegarrer olan on bin akçe mehr-i mü’ecceli ve 

muhallefâtından semen-i hisse-i şâyi‘ası mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-tehârec 

mezkûr Bektaş yedinden müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından on beş guruş ve üç 

guruş gıymetlü bir sîm bıçak ve iki guruş gıymetlü bir dülbend örtüsü ve bir kırmızı 

kilim ve bir guruş gıymetlü bir sarmalı kise ve dört sahan alub kabûl ve kabz idüb 

mâ‘adâdan fâriğa olub zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim 

min ba‘d mehr-i mü’eccelinden ve semen-i hassasından bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkası ve da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a 

olmaya didi deyüb sağiretân-ı mezbûretânın hassaları bâkiyedir didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi Muharrem Efendizâde, Mustafa Efendî bin 

Emrullah, Ebûbekir Efendi bin Receb, el-Hâc İbrahim bin Ali, el-Hâc Mehmed bin 

Ebûbekir, Molla Hasan bin Hasan, Molla Mehmed bin Halîl. 

81/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden Kadri bin Muslî 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikr-i âtî menzile vâzı‘ü’l-yed olan 

bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mustafa Beşe ibn-i Ersin mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mahalle-i Keremdede’de vâki‘ şarken Bûlî mülkü ve garban Ivaz mülkü ve 

gıbleten ba‘zan Hazar mülkü ve ba‘zan mezbûr el-Hâc Mustafa mülkü ve ba‘zan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd iki bâb beyt ve bir havlıyı müştemil menzil-i sâbıkâ benim emmü’l-

emcidem Şemsî Hâtûn’un mülkü olub ba‘de vefâtühâ vâlidem Marzıye Hâtûn’a intikâl 

idüb ol dahî fevt oldukda bana intikâl itmişiken menzil-i mezkûru bi-gayr-i hakk-ı 

mezbûr el-Hâc Mustafa ahz ve kabz idüb hâlâ yedinde olmağla taleb iderin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hâc Mustafa cevâbında menzil-i mezbûru merkûme 

Şemsî vefâtından dört sene mukaddem hâzır-ı bi’l-meclis Hazar bin derviş nâm 

kimesneye on altı guruşa bey‘-i bât ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüb ol dahî 

ba‘de’l-iştirâ ve’l-kabz bin yetmiş üç senesinde menzil-i merkûmu mezkûr Hazar on üç 

guruşa bana bâ-tâbi‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüb mülküm olmağla yiğirmi üç sene 
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ben ve dört sene mezbûr Hazar zabt eyledik hâlâ yedimdedir eyücek ba‘de’l-istindâk 

mezbûr Hazar ikrâr idüb mezkûr Kadri inkâr idicek mezbûr el-Hâc Mustafa’dan def‘-i 

meşrûhunu mübeyyine beyyibe taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Emrullah bin 

Budak ve Hüdâlî bin Receb nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-vâki mezbûre Şemsî mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i 

sıhhatında menzil-i mezbûru on altı guruşa mezkûr Hazar’a bizim huzûrumuzda bâ-tâbi‘ 

ve teslîm ve kabz-ı semen idüb ol dahî ba‘de’l-iştirâ ve kabz mezbûr el-Hâc Mustafa’ya 

bey‘ ve teslîm idüb mülk-i müşterâsı oldu biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle olmağın da‘vâ-yı mezbûreden mezkûr Kadri’yi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Mûsa Beşe bin Osmân, Abdullah bin Ali, Hasan bin Veli, Mehmed bin Ömer. 

81/3 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da İynedâr mahallesi sâkinlerinden Aişe binti e’l-Hac 

Mehmed tarafından hibe-i âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan e’l-Hac Kemâl ibn-i e’l-Hac Hasan ve Şeyh Ali Efendî ibn-i 

Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan e’l-Hac Abdurrahman ibn-i İbrahim 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin zevci bâ‘isü’l-kitâb el-

Hâc Mustafa ibn-i Abdurrahman mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûre Aişe mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan ba‘zan Kadı İzzeddin 

Câmi‘ ve ba‘zan tarîk-i ‘âmm ve bir tarafdan Osmân mülkü ve bir tarafdan mezbûre 

Aişe’nin âhar mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd mülk menzili içinden bir 

yazlık ve bir ahur ve bir kaçhânî oda ve ardında ve önünde eşcâr ve havlıyı müştemil 

mülk menzilini zevci mezkûr el-Hâc Mustafa’ya hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve 

temlîk idüb ol dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min min Recebi’l-

ferd li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 

Molla İdris bin Mustafa, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Halîl, Ömer Çelebi bin 

İsmâ‘îl, Edib bni İsa. 
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82/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Şahbaz binti 

Abdullah tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan zevci Mahmûd Beşe 

ibn-i Osmân meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin mevlâsı 

olan mukaddemâ vefât iden Sâkine Hâtûn’un kız karındaşı ve vârisesi olan bâ‘isü’l-

kitâb Aişe binti el-Hâc Mehmed tarafından vech-i câ’ üzere husûmete vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Kablan bin Süleymân ve el-Hâc 

Hasan bin Satî Baba şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Osmân Efendî ibn-i el-

Hâc Hasan mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkile-i 

mezbûre Şahbaz mukaddemâ mezkûre Sâkine’nin câriye-i memlûkesi olub hâl-i 

hayâtında mezbûreyi i‘tâk eyledikde mezkûre Sâkine kendi emlâkından mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ garban ve şimâlen mezbûre Aişe mülkü ve gıbleten ve şarken tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir fevkani-i oda ve bir izbe ve bir havlıyı müştemil menzilini ve bir 

orta kâlicesi ve iki sahan ve bir tencere ve bir kilim ve bir atlas arkabe ve bir alâca ve 

bir beldî döşek ve bir siyah bağası yekdasını mezkûre Şahbaz’a hibe ve temlîk ve teslîm 

idüb ol dahî ethâb ve kabz idüb menzil-i mezbûr içinde mezkûre Sâkine ile me‘an 

temkin idüb eşyâları dahî mahlûda iken mezbûre Sâkine fevt oldukda mezbûre Aişe 

zikrolunan döşek ve alâcayı mezbûre Şahbaz’a virüb sâir eşyâyı ve menzil-i mezkûru 

muhallefâtdanolmak za‘miyle bi’l-verâse bi-gayr-i hak kabz itmişdir suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl vekîl mezbûr Osmân Efendî cevâbında menzil-i mezbûru mezkûre 

Sâkine  merkûme Şahbaz’a hibe ve temlîk idüb ba‘de mezbûre Şahbaz târîh-i kitâbdan 

altı sene mukaddem menzil-i mezbûru mezkûre Aişe’ye yiğirmi guruş bâ tâbi‘ ve teslîm 

ve yedinden tamâmen kabz-ı semen idüb huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişdir ve 

eşyâ-i merkûmeyi almadı deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezbûr Osmân Efendî 

yedinden takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Ahî Baba el-Hâc Mehmed Çelebi ibn-i el-Hâc Yûsuf ve Derviş Mehmed bin 

Abdurrahman nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Şahbaz menzil-i mezkûru mezkûre Aişe’ye yiğirmi guruşa 

mukaddemâ bâ-tâbi‘ ve teslîm ve yedinden tamâmen kabz-ı semen eyledim deyû bizim 

huzûrumuzda ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan 

sonra eşyâ-i mezbûre içün merkûm Mahmûd Beşe’den beyyine taleb olundukda ityân-ı 
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beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin mezkûre Aişe meclis-i şer‘a ihsar ve esbâ-i 

merkûmeyi almayub hâlâ zimmetinde müdde‘i mezbûrenin hakkı olmadığına tekâlif-i 

yemîn olundukda ol dahî ‘alâ vefkı’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-âazîm itmeğin mûcibleriyle 

hükm-i da‘vâyı mezbûreden vekîl mezbûr Mahmûd Beşe’yi me‘-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Mehmed Beşe bin Receb, Hüdâvirdi bin Ali, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

83/1 Mehr Alacağı 

Mahmiye-i Konya’da Kasab Sinan mahallesi sâkinlerinden olub tarîk-i hacc-i 

şerîfde fevt olan el-Hâc Mustafa’nın verâset-i zevcesi Fâtıma binti Hazar ve sulbiye 

oğlu Mehmed Beşe ve sulbiye kızları Marzıye ve Aişe’ye münhasıra olub otuz iki 

sehimden dört sehimi mezbûre Fâtıma’ya ve on dört sehimi mezbûr Mehmed Beşe’ye 

ve yedişer sehimi merkûmân Marzıye ve Aişe’nin her birine isâbet eylediği şer‘an 

mütehhakkik oldukdan sonra merkûme Fâtıma tarafından vech-i âtî üzere ikrâra vekîli 

olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed Çelebi ibn-i Mustafa 

ve diğer Mehmed Çelebi ibn-i Ali Efendî şehâdetleriyle şer‘n vekâleti sâbite olan Sefer 

Beg ibn-i Abdî meclis-i şer‘-i şerîfde eshâb-ı hâze’l-kitâb merkûm Mehmed Beşe ve 

mezbûretân Marzıye ve Aişe taraflarından tasdîke vekîlleri olub mezbûretânı ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-

Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Sâlih mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem mezbûre Fâtıma müteveffâ-yı merkûmun zimmetinde 

mütegarrer olan iki bin akçe mehr-i mü’eccelini ve esâs beyt ve hardivathâne ve ka‘be-i 

mütte‘î ve menzil ve bağı bi’l-cümle muhallefâtdan hassa-i şer‘iyesinden mecmû‘-u 

terekede bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası ve da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selh min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Ali, el-Hâc Mehmed Beşe bin el-Hâc Hüseyîn, Hüseyîn 

beşe bin Bâlî, Ali bin Receb, el-Hâc Seyyid Osmân bin el-Hâc Abdî, Abdurrahman bin 

Mahmûd, el-Hâc Halîl bin el-Hâc Seydi Ahmed, zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin 

Abdullah Efendî.  
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83/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn Beşe ibn-i 

Yahyâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ vefât iden 

Eşmi nâm hâtûnun kızları bâ‘isete’l-kitâb Alime ve Mü’mine binti İbrahim mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Alminus nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafdan ba‘zan Mustafa mülkü ve ba‘zan Hüseyîn mülkü ve bir tarafdan 

Seyyid Abdî yedinde olan vakf tarla ve iki tarafdan mezbûretân Alime ve Mü’mine 

mülkleri ile mahdûd bir bâb harâbe beyt ‘arsasını eşcârı müştemil olub alâ hıyn 

sudûrü’l-bey‘ silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan irkek ta‘bîr olunur üç hark bağımı 

târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mezbûre 

Eşmi’ye on beş guruş ve yüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr onbeş esedî guruş ve 

yüz akçeyi mezkûre Eşmi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledim hayyiz-i  ‘akdde mülk-i müşterâlerıdır vârisleri keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesünler didikde mezbûretân dahî tasdîk eyledikden sonra mezbûr Hüseyîn 

Beşe er karındaşı Abdî asâleten ve kız karındaşları Râbi‘a ve Havvâ taraflarından ibrâ-i 

âtîyü’l-beyâna vekîlleri olub mebûretânın zâtlarını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Mustafa bin Receb ve Osmân bin Osmân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-

Hâc Sâlih bin el-Hâc Satılmış vekâleten meclis-i şer‘de mezkûretân Alime ve Mü’mine 

mahzarlarında bâğ-ı mezbûrda olan hassalarımıza ve semenine müte‘allika da‘vâdan her 

birimiz mezkûr Hüseyîn Beşe’nin ve mezzbûretân Alime ve Mü’mine’nin zimmetlerini 

ibrâ’ ve iskâd idüb bey‘-i mezkûru kabûl eyledik min ba‘d bâğ-ı merkûmda semeninde 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm bu 

husûs içün da‘vâ idersek mesmû‘a olmaya deyû her biri bi’l-vekâle ve bi’l-asâle ikrâr ve 

i‘tirâf itmeğin gıbbe’l-kabûl mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ömer, Hasan Çelebi bin Mehmed, Sefer bin Ömer, Mustafa 

bin Receb. 

84/1 Arazi Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Seydi nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde babası bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Ramazân 
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mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûme’l-

hudûd bezirhânenin on iki sehimden benim mülküm olub mezbûr zabt itmekle hâlâ 

da‘vâya şer‘ eylediğimde babam inkâr eylediğinden mâ‘adâ sâbıkan âhar diyâra gitmek 

murâd eylediğimde Karaçiğan kulağı dimekle mevzi‘de vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd on 

dokuz dönüm tarlayı eğer sâcî fürûhat murâd iderse benim içün iştirâ idi virüb semenini 

menzilimde eşyâdan edâ idesin deyû sana emretmişidim hâlâ tarlayı sen zabt idersin ve 

senin bağın içinden benim mülk-i bağımın tarîki ve hakk-ı mürûrum vardır deyû ol dahî 

benim ile da‘vâ sadedinde olub mezbûr tarla müstekal benim mülküm olduğuna 

yedimde hüccetim olmağıla beynimize mesâhûn tevessut idüb benim bezirhâneden bir 

sehim hassama müte‘allika da‘vâm mukâbelesinde babam mezbûr Mehmed mâra’z-zikr 

tarlaya müte‘allika da‘vâsından ferâğat ve zimmetini ibrâ itmek üzere ‘akd-i sulh inşâ 

idüb mezkûr Mehmed benim zimmetimi da‘vâ-yı meşrûhasından ibrâ ve iskâd itmekle 

ben dahî sulh-i mezbûru kabûl idüb bağım içinden mezkûrun hakk-ı mürûruna ve 

tarîkine ve bezirhâneden bir sehim hassama müte‘allika da‘vâmdan fâriğ olub zimmetini 

ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bu husûs içün da‘vâ ve nizâ‘ım hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba‘de’l-yevm bağım içinden mürûr iden bezirhâneyi mülkiyet üzere zabt eylesün da‘vâ 

idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâmin min Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ebûbekir Halîfe bin Mehmed Çelebi, el-Hâc Mehmed bin Dilâver, Mehmed 

Çelebi bin İsa, Nurullah bin Mehmed, el-Hâc Mustafa bin Mehmed. 

84/2 Köle Azadı  

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Abdî bin İbrahim nâm kimesne sâbıkan rakbetini mu‘teref olan orta 

boylu sarı alâ gözlü ruûsü’l-asl bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî sağir oğlu Abdülkerîm’in tesviye-i 

umûruna savb-ı şer‘den mensûb vasiysi olan Süleymân Çelebi ibn-i Mustafa 

mahzarında üzerine da‘‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben merkûm el-Hâc Abdî’nin ‘abd-i 

memlûkü olmam ile mezbûr el-Hâc Abdî târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem 

maraz mevtinde beni mülkünden ihrâc idüb azâd ve i‘tâk itmişiken hâlâ vasiy-i merkûm 

beni rukbet üzere istihdâm ve sâir tereke ile me‘an iktisâm murâd ider suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden el-Hâc 

Osmân bin el-Hâc Süleymân ve Mustafa bin Mahmûd nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 
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meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr el-Hâc Abdî târîh-i 

kitâbdan bir buçuk sene mukaddem maraz mevtinde bizim huzûrumuzda ‘abd-i 

memlûkü olan mezbûr Yûsuf’u mülkünden ihrâc ve azâd ve i‘tâk eyledi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın mezkûr Yûsuf’un ‘atkına 

hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

İsmâ‘îl bin Mustafa, el-Hâc Hazar bin Mûsa, Mehmed bin İbrahim, Ali Beşe 

bin Ivaz. 

84/3 Darb Davası 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sudirhemi nâhiyesinde Hatîb nâm karye 

sâkinlerinden Mevlûd ibn-i el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb  karye-i merkûmede târîh-i kitâbdan iki gün vakt-i münhâde 

Köseoğlu dimekle ma‘rûf Süleymân bin Mehmed Beşe nâm kimesne koyuna müte‘allik 

bir husûs içün nizâ‘ iderken karındaşım oğlu Himmet bin Yûsuf nâm kimesneyi sağ 

kulağından ve başından değnek ile darb ve mecrûh itmekle cânib-i şer‘den üzerine 

varılub keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Mustafa 

Efendî ibn-i İsa Efendî irsâl olunub ol dahî zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

Müslimîn ile karye-i mezbûrede mezkûr Himmet’in menziline varub ba‘de’l-keşf ve 

a‘zâ ve civarhana nazar olundukda başında eser-i cerâhat ve ensesinde kara bere 

olduğunu mu‘âyene ve müşâhede itdiklerinden sonra ba‘de’l-istindâk mezkûr Himmet 

husûs-ı merkûme müte‘allika da‘vâm mezkûr Süleymân’dan gayri kimesnenin san‘ ve 

ta‘dîsi olmamağla âhar kimesne ile ve nizâ‘ım bu kadar didiğini Mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde ketb ve tahrîr idüb ba‘de me‘an irsâl olunan (  ) ile meclis-i şer‘a gelüb ‘alâ 

vukû‘a …  

85/1 Kardeşlerinin Vesayatini Alma İsteği 

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‘den bu fakir mahmiye-i Konya’da Aklan mahallesinde vâki‘ bundan akdem fevt 

olan Aişe binti el-Hâc Ahmed’in menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

Müslimîn ile ‘kd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda müteveffât-ı merkûmenin Sadriye kızı 

bâ‘isü’l-kitâb Hatice binti Ahmed Efendî maclîs-i ma‘kûd mezbûrede lieb kız karındaşı 
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Aişe ve müteveffât-ı merkûmenin tarafından vasiy-i muhtâr olan Emine binti el-Hâc 

Ahmed mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben hâlâ on dört yaşımda 

olub ‘âkıle ve bâliğa ve reşîde olmam ile emvâl ve erzâkımın  zabt ve rabtına ve li-

ebeveyn karındaşım Ali Çelebi ve Râzıye nâm sağirlerin hacerimde hıfz ve terbiyelerine 

kâdire olub hatt-ı hazâne benim iken merkûme Emine bi’l-vesâye benim emvâl ve 

erzâkımı ve mezkûre Aişe bi’l-hazâne sağirân merkûmânı ahz ve hıfz iderler suâl 

olunub her biri men‘ ve def‘ olunmaları matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûmetân 

cevâyelerinde mezbûre Hatice’nin ‘âkıl ve bâliğa olduğunu inkâr idicek mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden ehl-i vukûf bî garaz-ı Müslimîn mezkûre Hatice’nin on dört 

yaşında olduğunu ihbâr idüb ve habse ve sünenin bülûğuna tahmili olub ve hatt-ı hazâne 

dahî mezkûre Hatice’nin olduğu muhakkak olmağın kendi eşyâsının zabt ve rabtına ve 

sağirân mezbûrânı hacerinde bi’l-hazâne terbiyeye mezbûre Hatice’ye izin birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Receb Halîfe e’l-İmâm, el-Hâc Receb bazarbaşı, Mehmed Çelebi bin Şa‘bân, 

Abdurrahman Çelebi bin Ali, Mustafa Çelebi bin Ali, Seyyid Barind bin Seyyid Mûsa, 

İbrahim Beşe bin Mustafa. 

85/2 Nikah 

Husûs-ı âtîye’l beyânın mahallinde istimâ‘ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‘den bu fakîr mahmiye-i Konya’da Aklan mahallesi sâkinlerinden bundan akdem 

vefât iden Bektaşzâde dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed Efendî’nin zevcesi olub hâlâ vefât 

iden Aişe binti el-Hâc Ahmed’in menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

mesdûr ile ‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîfde olundukda müteveffeyân-ı mezbûrânın kızı olan 

Hatice nâm bekar bâliğa tarafından vech-i âtî üzere ‘akd-i nikâha vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Abdurrahman Çelebi bin Ali ve 

Mehmed Çelebi ibn-i Ömer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Receb ibn-i 

el-Hâc Abdurrahman meclis-i ma‘kûd mezbûrede Süleymân Çelebi ibn-i el-Hâc 

Mustafa tarafından ‘akd-i mezbûru kabûle vekîli olub şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Çelebi ibn-i Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

idüb müvekkilem mezbûre Hatice’yi râyic-i fi’l-vakt olunmuş bin akçe mehr-i mü’eccel 

ve yiğirmi meşkâl bir çift altun bilâzik ve bir sîm tamâm kuşak ve bir zincirli hâra 

kaftân ve âl ve çubuğu iki frengi atlas kaftan ve üç kemhâzebûn ve bir mükmel hamâm 
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esbâbı ve iki beyt sanduk ve bir çatma yorgan ve bir çatma döşek ve iki çatma yasdık ve 

bir beledi yorgan ve bir yorgan ve bir beledi döşek ve iki beledi yasdık ve bir çift ferâce 

mehr-i mü’eccel olmak üzere mezkûr Süleymân Çelebi’ye vekâletim hasebiyle tezvîc ve 

‘akd-i nikâh eyledim didikde vekîl mezbûr Mehmed Çelebi müvekkilem mezkûr 

Süleymân Çelebi dahî mezbûre Hatice’yi zikrolunan alınmış bin akçe mehr-i mü’eccel 

ve eşyâ-i mezkûre mehr-i mü‘cel ile tezvic ve ‘akd-i nikâh ve kabûl eyledi dimeğin 

‘akd-i nikâh-ı merkûmun sathına hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Receb Halîfe e’l-İmâm, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali, Mûsa bin el-Hâc 

Bâyezid, İbrahim Beşe bin Mustafa, Seyyid Bâyezid bin Seyyid Mûsa, Mahmûd Çelebi 

bin Şa‘bân. 

86/1 Miras Davası 

İnsuyu kazâsına tâbi‘ Akbayındır nâm karye sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mevlûd nâm kimesnenin oğlu ve vârisi Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin Yûsuf mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mukaddemâ babam fevt oldukda muhallefâtından bir re’s kırmızı bisrik 

deveyi merkûm Yûsuf ahz ve âhara fürûhat itmişdir suâl olunsun semen-i misli 

alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Yûsuf cevâbında târîh-i 

kitâbdan yiğirmi beş sene mukaddem mezkûr Mevlûd maraz mevtinde zikrolunan 

devesi ba‘de’l-vefât bey‘ olunub semeninden techîz ve tekfîni ve sâir masârıf-ı 

mu‘tâdesi itmâm olunub ve fazlasından Araboğlu Câmi‘ şerîfine bir cerâğ ebkâd olunub 

ziyâdesi karye-i mezbûrenin ‘avârızına meşrûd vakfolunmağa vasiyet idüb tenfîzine 

beni vasiy-i muhtâr itmekle ben dahî ba‘de’l-kabûl mezkûrun vefâtından sonra mâra’z-

zikr deveyi bi’l-vesâye otuz beş guruşa bey‘ ve kabz-ı semen idüb on altı guruşunu 

techîz ve tekfînine ve sâir masârıf-ı mu‘tâdesine ve çırâğ-ı eykâdına harc idüb ve on 

dokuz guruşunu karye-i mezbûrenin ‘avârızına meşrût vakf ve mütevellîsine teslîm 

eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezkûr Yûsuf’dan takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Hasan Beşe ibn-i Halîl ve 

Durmuş bin Ham‘a nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan yiğirmibeş sene mukaddem mezbûr Mevlûd bizim 

huzûrumuzda maraz mevtinde zikrolunan devesi ba‘de’l-vefât bey‘ olunub tecvîz ve 

tekfîni masârıf-ı mu‘tâdesi görülüb fazlasından Araboğlu Câmi‘inde bir çırâğ eykâd 
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olunub ziyâdesi karye-i mezbûrenin ‘avârızına vakfolunmağa vasiyet idüb tenfîzine 

tarafından mezbûr Yûsuf’u vasiy muhtâr nasb eyledi ol dahî kabûl eyledi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın da‘vâ-yı mezbûreden müdde‘i merkûmu men‘ 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin el-Hâc Ali, fahrü’l-müderrisîn Ömer Efendî 

bin Yahyâ Efendî, Abdullah Beşe bin Fazlı. 

86/2 Mühâla‘a  

Mahmiye-i Konya’da Seydîvirî mahallesi sâkinlerinden Râzıye binti Mûsa 

tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rişfet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Kadri bin Üveys ve Mustafa bin Osmân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan babası Mûsa bin Mûsa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkilemiz 

mezbûrenin bundan akdem zevci olan bâ‘isü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn-i Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb kızım müvekkile-i merkûme mukaddemâ 

merkûm Ahmed Çelebi’nin zevci olub beynlerinde hüsn-i zindegâni ve müsâfât 

olmamağla zimmetinde mütegarrer olan otuz bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i 

‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı üzerine mezbûr Ahmed Çelebi mezkûre 

Râzıye’yi muhâla‘a itmekle ol dahî hal‘-i meşrûhu kabûl ve hukûk-ı mezkûresinden 

bi’l-muhâla‘a ferâğat idüb kat‘-i ‘alâka eyledi ba‘de’l-yevm mehr-i mü’eccelinden ve 

nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsından mezbûr Ahmed çelebi zimmetinde 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası ve da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mûsa Çelebi bin Ömer, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, Mustafa Beşe kethüdâ-yı kal‘a, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‘bân. 

86/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Receb nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı bâ‘isü’l-kitâb Hasan 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki tarafdan 
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merkûm Hasan mülkü ve bir tarafdan İbrahim mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir izbe ve bir tabhâne ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezkûr Hasan’a dokuz esedî guruşa bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr dokuz guruşu mezkûr Hasan yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün ve babamın ve vâlidelerimin terekelerinden ve mezbûr 

yedinde aslâ bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Nasuh bin Sinan, Ramazân Çelebi bin el-Hâc Osmân, Mehmed Çelebi 

bin Ömer, el-Hâc Seyyid Ali bin el-Hâc Abdî, Mustafa bin Mehmed, Mustafa bin …… 

87/1 Vakıf Alacağı 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesinde vâki‘ Göçek Ahmed çeşmesi 

evkâfının mütevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb Hazar Beşe ibn-i el-Hâc Hüseyîn meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem veft olan Mehmed’in vârislerinden oğulları 

Hüseyîn ve Ahmed ve kızları Alime ve Neslî mahzarlarında üzerine bi’t-tevliye da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde mütevellîsi olduğum vakf-ı 

mezbûr mâlından kırk esedî guruş alub meblağ-ı mezbûrdan on guruşu âhar kimesneden 

havâle olunub bâkî otuz guruşu zimmetinde iken taleb eylediğimde mezbûr Mehmed 

huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişiken kable’l-edâ fevt olmağla vakf içün taleb iderin 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hüseyîn cevâbında babası merkûmun vakf-ı 

merkûme otuz guruş deynini ikrâr idüb sâirleri inkâr idicek müdde‘i mezbûrdan 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Osmân bin 

Receb ve Mustafa bin Ömer nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm Mehmed hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında 

bizim huzûrumuzda vakf-ı mezbûr mâlından zimmetimde otuz guruş vâcibü’l-edâ 

deynim vardır deyû ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde 

vâkı‘a olmağın müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden meblağ-ı mezbûr otuz guruşu 

edâya mezkûrûna tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Zi’l-ka‘de li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, el-Hâc Hamza bin Mehmed, Abdullah bin Ali. 

87/2 Davadan Ferâğat 

Belde-i Lârende’de merhûm Valide Sultân mahallesi sâkinlerinden Mehmed 

Beşe ibn-i Hüseyîn mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

yeniçeri serdengeçtilerinin yüzbaşısı olan bâ‘isü’l-kitâb Ali Ağa ibn-i Ahmed 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb ben belde-i Lârende’de yüzbaşı olan diğer 

el-Hâc Ali Ağa’nın bayrağına bundan akdem serdengeçdi yazılub mezbûr ile me‘an 

taraf-ı saltanat-ı ‘âliyeye giderken Konya sahrâsına geldiğimde mezbûrdan firâr idüb 

Konya’da mezkûr Ali Ağa’nın bayrağı altına gelüb serdengeçdi neferi yazıldığımda 

mezkûr el-Hâc Ali Ağa gelüb beni ahz idüb eyâlet-i Karaman’ın mütesellimine teslîm 

itmekle benim bir kara kılıc bir boylu tüfenk bir yeşîl velinçe ve iki gömlek ve iki don 

ve bir kırmızı cizme ve bir siyah ‘abâyefimderlik ve bir re’s siyah iğdiş barkirim mezkûr 

Ali Ağa’nın menzilinde kalmışidi hâlâ ben taleb eylediğimde mezkûr Ali Ağa mâra’z-

zikr barkiri merkûm el-Hâc Ali Ağa alub kabz eyledi diyüb sâir eşyâ-i mezbûreyi bana 

virüb teslîm itmekle ben dahî tefhas eylediğimde barkirimi merkûm el-Hâc Ali Ağa 

aldığı ma‘lûmum olmağla barkire müte‘allik da‘vâm mezkûr el-Hâc Ali Ağa’ya 

münhasıra olub mezbûr Ali Ağa ile barkir da‘vâsından fâriğ olub sâir eşyâ-i mezkûremi 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyledim min ba‘d mezkûr Ali Ağa ile barkîr ve eşyâya 

müte‘allik aslâ davâ ve nizâ‘ım yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâbnî min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Yûsuf Ağa bin Nasuh, el-Hâc Mehmed Ağa bin Nebî, Fethullah Beşe bin 

Nasûh, Mûsa Beşe bin İbrahim. 

87/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bağdî mahallesi sâkinlerinden Sefer Beşe ibn-i İsmâ‘îl 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Mahmûd tarafından 

tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan sulbî oğlu Ali Beşe ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

mahmiye-i mezbûre hâricinde Pîr Hasanlu mahallesinde vâki‘ bir tarafdan mezbûr 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan Ömer mülkü ve iki tarafdan Osmân mülkü ile mahdûd 

bir kızılcık ağacını ve bir üzüm çubuğunu müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olan iki oluk tarlamı mezbûr Mehmed’e yiğirmi bir esedî guruşa bey‘-

i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 
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meblağ-ı mezbûr yiğirmi bir guruşu mezkûr Ahmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Halîl bin Seydî Ahmed, Şa‘bân bin Sefer, Süleymân bin İsmâ‘îl, Seyyid 

Mehmed Çelebi el-Hâc Halîl, Hasan bin Abdüsselam. 

88/1 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Abdülvâhid mahallesi sâkinlerinden Mustaf bin 

Abdullah İsmâ‘îl meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb 

İbrahim Beşe mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

bir tarafdan Mustafa Beg mülkü ve bir tarafdan Hâcer zımmî mülkü ve bir tarafdan 

Nâriklî nâm nasrâniye mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir 

örtme ve bir izbe ve bir ahur ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olub menzilimi ve hâlâ içinde mevcûd olan bi’l-cümle eşyâmı mezbûr 

İbrahim’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî meclis-i 

hibede kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr ve eşyâ-i mezkûre emlâk-ı 

mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Ağa bin Mehmed, Yûsuf Beşe bin Ahmed, Süleymân bin Cem‘a 

bölükbaşı, Muharrem bin Kâsım, Mehmed bin Mustafa, Delâlbaşı Mehmed bin 

Süleymân. 

88/2 Vesayet Davası 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Yarma nâm karye sâkinlerinden olub bundan 

akdem fevt olan Osmân’ın sulbiye sağire kızı Fâtıma’nın ‘ammisi bâ‘isü’l-kitâb Râzıye 

binti Mehmed nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûre Fâtıma’nın 

zevci es-Seyyid Mustafa nâm sağirin babası es-Seyyid Veli ibn-i es-Seyyid İdris 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben sağire-i merkûmenin ‘ammisi 

olmâm ile hakk-ı hazâne benim olduğuna yedimde fetvâ-yı şer‘iye olub ve sağire 

mezkûr sağir mezkûrun menkûhası olmak benim hakk-ı hasâneme olmamağla sağire-i 

mezkûreyi hacerimde terbiye murâd iderin suâl olunub alıvirilmesi matlûbumdur alub 



 209 

fetvâ-yı şerîfe ibrâz eyledikde gıbbe’s-suâl mezkûr Seyyid Veli cevâbında sağire-i 

mezbûre benim sağir oğlum Seyyid Mustafa’nın menkûhası olmağla hâlâ benim hacer 

ve terbiyemdedir deyücek ber mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mezbûre Fâtıma’yı bi’l-hazâne 

hacerinde terbiyeye mezkûre Râzıye’ye izin ve merkûm Seyyid Veli’ye mezbûre 

Fâtıma’yı mezkûre Râzıye’ye teslîme tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî 

gurre min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Efendî bin Mûsa, Derviş Beşe bin Abbas, Seyyid Ebûbekir Çelebi bin 

Seyyid Yûsuf, Ali Beşe bin İsa, Seyyid Halîl bin Seyyid İdris., 

88/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Cemal mahallesi sâkinlerinden Abdullah bin Pîr 

Veli nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb İsmâ‘îl Çelebi 

ibn-i el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Sadırlar 

mahallesinde Yenice bağları nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Murtazâ mülkü ve bir 

tarafdan el-Hâc İbrahim mülkü ve bir tarafdan benim âhar mülküm ve bir tarafdan tarîk-

i ‘âmm ile mahdûd eşcâr ve kerümü müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve 

taht-ı yedimde olan bir dönüm bağımı merkûm İsmâ‘îl Çelebi’ye doksan esedî guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr doksan guruşu mezkûr İsmâ‘îl Çelebi yedinden bi’t-tamâm 

ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Receb bin Mustafa, Süleymân bin Nebî, Mevlûd bin Mehmed, Mûsa 

bin İsmâ‘îl, İsmâ‘îl bin Hüseyîn. 

89/1 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden İsmihân binti Nurullah 

tarafından hibe-i âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Ahmed bin Mustafa ve Mahmûd bin Nasuh şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Veled meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müvekkile-i mezbûrenin zevci bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn-i el-Hâc Sefer 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre İsmihân 
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mahmiye-i mezbûre hâricinde Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Abdullah 

mülkü ve iki tarafdan Veli ve Receb mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir kıt‘a çayırlığı ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan bağını ve mülkü olan dokuz re’s koyununu zevci mezbûr Mehmed 

Çelebi’ye kaftân-ı ‘avaz şartıyla hibe ve temlîk ve teslîm idüb ba‘de mâra’z-zikr kaftân 

mukâbelesinde yedinden iki firengi altun alub kabûl ve kabz eyledi ve mezkûr Mehmed 

Çelebi dahî meclis-i hibede her birini kabûl ve kabz idüb her biri mülk-i mevhûbu 

olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-

âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hüseyîn bin el-Hâc Mustafa, Hüseyîn Çelebi bin Ali, Durmuş Çelebi bin el-

Hâc Hamza. 

89/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Abdal Ağa ibn-i Arif Beg meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde İbrahim Beg ibn-i 

Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûr İbrahim 

Beg mirmîrân-ı Karaman olan ‘izzetlü ve sa‘âdetlü Şeyhzâde Ahmed Paşa hazretlerinin 

hıdmetinde olmağla bi-gayr-i hakk-ı hıdmet nâmıyla benim on üç guruşumu almışdır 

suâl olunub alıvirilmesi matlâbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm İbrahim Beg 

cevâbında paşâ-yı müşârün ileyh hazretleri beni merkûm Abdal Ağa’ya irsâl idüb bana 

yiğirmi guruş verecekdir getürüvir dimekle ben dahî varub söylediğimde mezkûr Abdal 

Ağa bana on bir guruş virüb paşâ-yı mûmâ-ileyh hazretlerine vir dimekle alub teslîm 

eyledim hıdmet nâmıyla almadım deyû inkâr idicek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Celb Abdurrahman Beg ibn-i 

Abdî ve Osmân Beg ibn-i Arif Beg nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr İbrahim Beg bi-gayr-i hak hıdmet 

nâmıyla bizim huzûrumuzda mezkûr Abdal Ağa’dan on üç guruş alub kabz eyledi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Zi’l-ka‘de e’ş-şerîf li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 
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Hasan Beşe bin Mustafa, Hasan Beg bin Ahmed Ağa, Mehmed Beg bin Halîl. 

89/3 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Durak Fakîh mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Mehmed bin Dilâver meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Seydi bin Mehmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr zimmetinde karz cihetinden bir 

keyl azkîn ve on üç esedî guruşum olmağla taleb iderin suâl olunub alıvirilmesi 

maklûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Seydi cevâbında benim mezkûr el-Hâc 

Mehmed’e vech-i muharrer üzere bir keyl azkîn ve on bir guruş ve dört semen-i deynim 

vadır deyüb mâ‘adâyı inkâr itmekle müdde‘i mezbûrdan inkâr olunan mablağ içün 

beyyine taleb olundukda ol dahî istimhâl itmeğin ba‘de’l-emhâl ikrâr olunan meblağ-ı 

mezbûru ve bir keyl azkînı edâya mezbûr Seydi’ye tenbih-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ebûbekir Çelebi el-Hâc Mehmed, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa Çelebi 

bin el-Hâc Mahmûd. 

90/1 İftira Davası 

Halğahisarı kazâsına tâbi‘ Emir nâm karye sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Osmân 

bin Ömer nâm kimesne mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan sulbiye kızım Meryem alâ 

hâze’l-ân bekar olub kimesneye tezvîc olmayub benim hacer ve terbiyemde ehl-i ‘arz-ı 

müstekîm aslâ icânib-i nâ-mahrem ile mu‘âmelesi yoğiken hâlâ eshâb-ı ağrazdan ba‘z 

kimesneler mezbûre Meryem rızâ‘an karındaşı olan ğâib-i ‘ani’l-meclis Abdullah ile 

hilâf-ı şer‘ mu‘âmele üzeredir deyû hilâf-ı vâki‘ iftirâ eylediği mesmû‘um olmağla 

karyem eyâlisinden mezbûrenin keyfiyet-i ahvâli istihbâr olunub ihbârları tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde karye-i mezbûre ahâlisinden Hatıb Nurullah Halîfe ibn-i 

el-Hâc Pîrî ve Receb bin İbrahim ve Ramazân bin Receb nâm kimesneler li-eceli’l-ihbâr 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istihbâr fi’l-vâki‘ mezkûre Meryem ehl-i ‘arz kendi 

hâlinde müstekîme kimesnedir bu mu‘karle kelâm mezkûre Meryem’in hakkında iftirâ-

yı mahz ve kezebsarıhıdır deyû hüsn-i hâlini haber virmeğin vâki‘ü’l-hâ‘l hafzâ li’l-

makâl bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 
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Zahrü’l-kuzât İsmâ‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, Mehmed Çelebi bin Memiş 

Dayı, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

90/2 Köle Azadı 

Mahmiye-i Konya’da Alâca Mescid mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan el-Hâc Hasan’a mukaddemâ rakyetini mu‘teref olan orta boylu sarışın (     

) gözlü (     ) e’l-asl bâ‘isü’l-kitâb Hasan bin Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi ve vûrisesi olan Râbi‘a binti Mehmed nâm 

hâtûn mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben müteveffâ-yı mezbûrun 

‘abd-i memlûkü olub Mollam mezbûr el-Hâc Hüseyîn târîh-i kitâbdan iki sene 

mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında cümle mâlından beni ihrâc ve âzâd 

idüb ben sâir ahrâr-ı asliyyin gibi harr olmuşiken hâlâ mezbûre Râbi‘a beni esterkâk ve 

sâir muhallefâtla me‘an iktisâm murâd ider suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûre 

Râbi‘a cevâbında i‘tâk-ı meşrûhu inkâr idicek müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Mustafa bin Mehmed 

ve Ahmed bin Ivaz nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm e’lHâc Hüseyîn târîrh-i kitâbdan iki sene mukaddem hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda ‘abd-i memlûku iken mezkûr 

Hasan’ı cümle mâlından ihrâc ve âzâd idüb sâir ahrâr-ı asliyyin zümresine ilhâk eyledi 

biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın mezkûr 

Hasan’ın ‘atkına hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min 

şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Mustafa, Mehmed Ağa bin Mustafa, Derviş Ağa bin 

Abbas. 

90/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Akbaş mahallesi sâkinlerinden Mehmed ibn-i el-Hâc 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid 

Mehmed ibn-i es-Seyyid İbrahim mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-

i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan Abdullah mülkü ve bir 

tarafdan Külahcı Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve 

bir sofa ve bir ahur ve bir samanlık ve bir kilar ve bir oda ve bir bağçe ve bir havlıyı 
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müştemil olub alâ hâze’l-ân sülk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr 

Seyyid Mehmed’e yiğirmi altı esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi altı guruşu mezkûr Seyyid Mehmed yedinden bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Yûsuf Beşe bin Ahmed, Seyyid Yûsuf Çelebi bin Mevlûd, Ahmed bin Hacı, 

İbrahim bin Mustafa. 

91/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Şerife Aişe Hâtûn binti Şeyh Ahmed Efendî 

tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan Mustafa Efendî ibn-i İsa Efendî 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin li-eb karındaşları 

bâ‘isü’l-kitâb eş-Şeyh Ali Efendî ve Mustafa Efendî mahzarlarında üzerlerine bi’l-

vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Aişe Hâtûn’un vâlidesi 

sâbıkan fevt oladukda muhallefâtından bir bekar câriyesini ve Atbazarı kapusu dâhilinde 

vâki‘ bir bâb burgucu dükkanı ve bir altun hatim ve iki çatma döşek ve iki ve iki çatma 

yorgan ve dört sahanını mezkûr Şeyh Ahmed Efendî ahz ve kabz idüb ve bundan 

mâ‘adâ kırk bin akçe mehr-i mü’eccelinden ba‘de’l-hibe yiğirmi bin akçesi mezkûr 

Şeyh Ahmed Efendî’nin zimmetinde bâkî olub her birinden mezkûre Aişe’nin hassasını 

virmeden fevt olub terekesi mezkûrânın yedlerinde kalmağla bi’l-vekâle taleb iderin 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûmân cevâblarında mezbûre Aişe babamızın 

vefâtından sonra eşyâ-i mezkûreden hassasını bizden da‘vâya meşrâ‘ idüb inkâr 

sadedinde olduğumuzda mezkûre Aişe ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz itdiğinden sonra 

tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîk-i da‘vâ-yı meşrûhası mukâbelesinde bizim yedimizden 

babamızın terekesinden yeşil çuka kablu bir deliğü nâfesi körüğü alub kabûl ve kabz 

idüb da‘vâ-yı meşrûhadan fâriğa olub bizim ve sâir veresenin zimmetlerimizi ibrâ ve 

iskâd itmişdir deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr merkûmândan takrîr-i meşrûhlarını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Karakurd me‘senekdir 

mahallesinde sâkin ‘atâr el-Hâc İsmâ‘îl Halîfe ibn-i İsa ve İbn-i Sâlih mahallesinde 

sâkin Seyyid Mehmed Çelebi bin Bahtâyiş Efendî fevt oldukdan sonra mezbûre Aişe 

Hâtûn bizim huzûrumuzda da‘vâ-yı meşrûhası mukâbelesinde mezkûr Şeyh Ahmed 
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Efendî’nin terekesinden mezbûrân Şeyh Ali Efendî ve Mustafa Efendî yedlerinden ‘alâ 

tarîki’s-sulh yeşil çuka kablu bir deliği nâfesi körük alub kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı 

mezkûresinden fâriğa olub mezbûrânın ve sâir veresenin zimmetlerini ibrâ ve iskâd 

eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın da‘vâ-yı 

mezbûreden müdde‘i mezbûru men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-müşâlih Seyyid Mehmed Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, fahrü’l-

kuzât Ca‘fer Efendî bin Sâret, Molla İdris bin Kâsım, Molla Mahmûd bin Molla 

Mehmed. 

91/2 Vakıf Alacağı 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksaray mescidinin evfâfı mütevellîsi olan 

bâ‘isü’l-kitâb Ahmed ibn-i e’l-Hâc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc 

Mehmed Halîfe ibn-i Mûsa’nın sulbî kebîr oğulları ve vârisleri Ahmed Çelebi ve 

İsmâ‘îl Çelebi mahzarlarında üzerlerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

müyevellîsi olduğum mescid-i mezbûr vakfından müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde 

oyuz beş guruşumuz olub merkûm el-Hâc Ahmed Halîfe’den hâl-i hayâtında cânib-i 

vakfdan taleb olundukda meblağ-ı mezbûr bi’t-tevliye yedimde iken yedi guruşu âhar 

kimesne zimmetinde zâyi‘ olub yiğirmi sekiz guruşu benim zimmetinde vâcibü’l-edâ 

deynimdir deyû huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişiken kable’l-edâ fevt olmağla bi’t-

tevliye taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafa bin Derviş ve Hüseyîn bin el-Hâc Pîrî nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

mezkûr el-Hâc Ahmed Halîfe hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda 

ikrâr idüb mescid-i merkûm vakfından yedimde otuz beş guruş olub bi’t-tevliye i‘mâl 

iderken meblağ-ı mezbûrdan yedi guruşu âhar kimesnede zâyi‘ olub yiğirmi sekiz 

guruşu benim zimmetimde vâcibü’l-edâ deynimdir didi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın meblağ-ı mezbûr yiğirmi sekiz guruşu müteveffâ-yı 

merkûmun terekesinden edâya mezbûrâna tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 
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Hamza bin Şa‘bân, Mehmed bin Ömer, Yûsuf bin Oğuz. 

92/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Veli bin 

Mustafa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde eshâb-ı hâze’l-kitâb Süleymân Beşe 

ibn-i Hasan müteveffâ Seyyid Ahmed’in karındaşları ve vârisleri Seyyid Osmân Çelebi 

ve Seyyid Ömer Çelebi ibn-i Mehmed mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

müteveffâ mezbûr Seyyid Ahmed hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mezkûr 

Süleymân Beşe ile me‘âbından otuz üç buçuk guruşluk bağası ve çevîd iştirâ ve kabz 

idüb semeni zimmetlerinde iken mezbûr Seyyid Ahmed fevt olmağla mezlağ-ı 

mezbûrun nısfı olan on altı guruş ve üç rub‘ını vârisleri olan mezkûr ibn-i Seyyid 

Osmân Çelebi ve Seyyid Ömer Çelebi yedlerinden alub ne nısf-ı âharını dahî mezbûr 

Süleymân Beşe âhar diyârda iken tarafından karındaşı hâzır-ı bi’l-meclis Ali yedinden 

alub kabz itmişidim hâlâ mezbûr Süleymân Beşe gelüb mukaddemâ eşyâ-i mezkûreyi 

müstekalâ mezkûr Seyyid Ahmed iştirâ ve kabz idüb ba‘de benim ile ‘akd-i şirket 

itmekle ben meblağ-ı mezbûrun nısfı olan on altı guruş ve üç rub‘ mezbûr Seyyid 

Ahmed’e bi’t-tamâm edâ ve teslîm idüb ve ol dahî maraz mevtinde el-Hâc Veli’den 

otuz üç buçuk guruşluk eşyâ iştirâ itmişidim meblağ-ı mezbûrun mecmû‘u benim 

deynimdir deyû huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî eylediğini ben isbât itmâm ile benim 

deynim kalmışdır deyüb ve mezkûr Ali bana virdiği meblağ-ı mezbûru yedimde istirdâd 

ve bi’t-tamâm ahz ve kabz itmekle ben meblağ-ı mezbûru merkûm Süleymân Beşe ile 

vârisân-ı merkûmândan da‘vâ sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh 

meblağ-ı mezbûr on altı guruş ve üç rub‘a müte‘allika da‘vâm mukâbelesinde dört guruş 

vârisân-ı mezbûrân yedlerinden ve altı guruş mezkûr Süleymân Beşe yedinden alub min 

habsi’l-mecmû‘ on gurşu kabz idüb zikrolunan on altı guruş ve on rub‘a müte‘allika 

da‘vâdan fâriğâ olub mezbûrunun her birinin zimmetlerini ibrâ ve iskâd eyledim min 

ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm bu 

husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde mezbûrunun her biri biz dahî bedel-i 

sulh olmak üzere virdiğimiz meblağ-ı mezbûr içün mezkûr el-Hâc Veli ile da‘vâ ve 

nizâ‘ımız yokdur deyüb tarafeyn biri birlerini tahkîk ve tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ahmed Efendî, el-Hâc Süleymân bin Ali, Derviş Beşe bin 

Abbas, Ali Beşe bin Ahmed.   
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92/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü mahallesi sâkinlerinden olub mukaddemâ vefât 

iden Mehmed’in zevcesi olub mezbûrdan sonra fevt olan Sâbiha’nın oğulları olan 

Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘ammisi bâ‘isü’l-kitâb 

ömer bin Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb sâbıkan vâlidem Sâbiha 

fevt oldukda ben sağir olmâm ile mezbûr benim vasiym olub hassama isâbet iden bi’l-

cümle eşyâmı zabt itmişidi ba‘de’l-bülûğ yedimde olan defterde mesdûr olan eşyâmı 

bana teslîm itmekle alub kabz eyledim ba‘de seliyfârda vâki‘ hudûdu beynimizde 

ma‘lûm bir dönüm tarlanın altı sehimden bir sehimi benim hassam iken sen zabt eyledik 

ve defterden hâric ma‘lûmü’l-levn ve’l-cins eşyâmı ihfâ eyledik da‘vâya meşrû‘ 

eylediğimde tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı meşrûham mukâbelesinde 

mezbûr Ömer yedinden bir kara kılıc ve bir tüfenk ve ikibuçuk guruş alub kabûl ve kabz 

idüb da‘vâ-yı meşrûhadan fâriğa olub zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve 

iskâd eyledim min ba‘d mezbûr Ömer’de bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ 

ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm muhallefât-ı mezbûreye müte‘allik da‘vâ idersem 

mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâlis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Ali Çelebi bin Seyyid Ahmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Ali, 

Hacı bin Muslî, Hasan Çelebi bin Hüseyîn. 

93/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Sâhib Yakası mahallesi sâkinlerinden Dilâver bin Yûsuf 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde erbâb-ı tîmârdan Türkmân oğlu 

dimekle ma‘rûf Hasan Beg ibn-i Veled nâm kimesnenin mu‘tekî ve tarafından husûs-ı 

âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan Ahmed Beşe ibn-i Abdullah mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ mezbûr Hasan Beg ve ben ve sâir beş nefer kimesne 

cem‘an yedi nefer kimesne bir kâfire esîr olub ba‘de her birimiz kıymetlerimizi ta‘yîn 

itdirdiğimizden sonra ben ve sâir beş nefer cem‘an altı nefer kimesne mezkûr Hasan 

Beg’in emri ile kıymetine kefîl bi’l-mâl olub kendinin ve bizim kıymetlerimizi 

mallarımızdan müttesîl ve tedârik idüb getirüb bize teslîm itmek içün mezbûru kâfirin 

yedinden ihrâc ve diyâr-ı İslâm’a irsâl itmişidik merkûm Hasan Beg gelmeyüb kendinin 

ve bizim kıymetlerimizi getürmemekle mezbûr Hasan Beg’in kıymetini kefâletimiz 
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hasebiyle kâfir merkûm bana ve beş nefer-i refîklerime takdîm idüb her birimize 

seksaner guruş düşmekle kendi kıymetlerimizden mâ‘adâ merkûm Hasan Beg’in 

kıymetinden seksan guruşunu ben malımdan edâ itmişidim hâlâ taleb eylediğimde vekîl 

mezkûr kendi ihtiyârıyla vekâletini i‘tirâf idüb meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde bana 

tebessudü’l-müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh bir re’s doru iğdiş barkir ve bir cevherdâr tüfengi 

ve bir cedîd kilim ve bir şereke ve iki yalduz altunu virüb teslîm itmekle ben dahî sulh-u 

merkûmu kabûl ve bedel-i sulh olan altun ve eşyâyı yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb meblağ-ı mezbûr seksan guruşa müte‘allika da‘vâdan fâriğ olub mezbûr Hasan 

Beg’in zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam 

ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ali Beşe bin Ahmed, el-Hâc İbrahim Halîfe bin İbrahim Hoca, Mustafa Halîfe 

ıhve, Ömer Beg bin Mûsa, Fethullah Beşe bin Nasuh, Davud Beg bin Davud, Osmân 

bin Receb, Ali bin Mehmed. 

93/2 Dükkan Basma / Şetm Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çinioğlu mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf 

Beşe ibn-i Nasuh ve kasablık san‘atında şeriki olan Mehmed Beşe ibn-i Mustafa nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Mehmed Beşe ibn-i Abdî mahzarında 

her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb evvelâ mezbûr Yûsuf Beşe târîh-i kitâb günü 

merkûm Mehmed Beşe benim kasab dükkanımı sekrânen basub sükkanımda olan 

atlarımı dağıdub enva‘-i eziyet itmişdir deyüb ve sâfiyâ şeriki olan mezkûr Mehmed 

Beşe tarîh-i kitâb günü mezbûr Mehmed Beşe ibn-i Abdî sekrânen benim dükkanımı 

basub beni boğazlamak kasdidüb hançer ile üzerime hücûm idüb dîn ve îmânıma ve 

ağız ve ‘avretime zinâ lafzıyla şetm itmişdir ve bu husûs içün meclis-i şer‘a ıhzâr 

kasdıyla yeniçeri serdârı olan hâzır-ı bi’l-meclis el-Hâc Süleymân Beşe merkûmu ahz 

murâd eyledikde anın dahî ağzına ve ‘avretine şetm itmişdir suâl olunub mûcib-i şer‘îsi 

icrâ olunması matlûbumuzdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden Ömer bin Sefer ve Abdî Beşe ibn-i Ahmed nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr mMehmed 

Beşe târîh-i kitâb günü bizim huzûrumuzda mezkûr Yûsuf Beşe’nin kasab dükkanına 

gelüb sekrân olduğu halde atını dağıdub ve şeriki olan mezkûr Mehmed Beşe’nin dahî 
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hancer ile üzerine hücûm idüb ve boğazlamak kasd idüb ağzına ve ‘avretine zinâ 

kasdıyla şetm eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 

Osmân Beşe bin Yûsuf, Mûsa Beşe bin İsmâ‘îl, Ali Beşe bin Halîl, Mehmed 

Beşe bin Mustafa Beşe, Halîl Beşe bin Şa‘bân, Seyyid Hüseyîn Beşe bin el-Hâc 

Mehmed, Seyyid Mehmed bin Mustafa, Seyyid Ali bin Seyyid Mehmed. 

94/1 Mehr 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden Emine binti Sefer 

nâm hâtûn tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Derviş Mustafa bin Abdullah ve Hüseyîn bin Ca‘fer 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyîn bin Ebûbekir meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin zevci bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mahmûd ibn-i el-

Hâc Seydi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb merkûm el-Hâc Mahmûd mezbûre 

Emine’yi ve ahde-i beyyine ile tadlîk itmekle zimmetinde mütegarrer olan dört bin akçe 

mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı mukâbelesinde 

tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezkûre zimmetinde küpe semenine virdiği bir 

guruşumdan mezkûr el-Hâc Mahmûd fâriğ olduğundan mâ‘adâ mezbûreye bir atlas 

kaftan ve bir terbüş virüb teslîm itmekle ol dahî sulh-u mezbûru kabûl ve bedel-i sulh 

olan eşyâ-i mezkûreyi yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb hukûk-ı mezkûresine 

müte‘allika de‘âvâ ve münâza‘âtdan fâriğa olub mezbûr el-Hâc Mahmûd’un ibrâ-i 

‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i 

‘adet-i ma‘lûme ve sükenâsından bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası ve da‘vâ ve 

nizâ‘ı kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Sefer bin (    ), Abdullah bin el-Hâc İbrahim, Abdullah bin Receb, 

İbrahim bin el-Hâc Abdülcelil, Mustafa bin Şeyh Mehmed. 
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94/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çinioğlu mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc 

Mustafa ibn-i el-Hâc Pîr Ali meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kasab el-Hâc 

Süleymân Beşe ibn-i el-Hâc Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

ğâib-i ‘ani’l-meclis Hüseyîn Çelebi’nin malı olub benim deynimde emânet olan 

mablağdan ben bin doksan dört senesi Şevvâlinde vilâyet-i Rûm ilinde Nec Kal‘ası 

altında erbâb-ı tîmârdır Ali Beg nâm kimesneye yetmiş guruşluk altun virüb karaz 

cihetiyle teslîm idüb ol dahî vech-i muharrer üzere ahz ve kabz idüb hayyiz-i  edâda 

onsekiz guruş rıbh virmek üzere cem‘an seksan sekiz guruş deyni olduğuna yedime 

memzû ve mahtûm-u temessük virüb meblağ-ı mezbûr seksan sekiz guruşa tarafeynden 

emr ve kabûlü hâviye kefâletle mezkûr el-Hâc Süleymân Beşe kefîl-i bi’l-mâl olmuşidi 

hâlâ taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-iştişhâd 

‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkin Mehmed Beşe ibn-i Mustafa ve Sarı 

Ya‘kûb mahallesinde sâkin Abdurrahman Beşe ibn-i Osmân nâm nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i merkûmda 

Nec kal‘ası altında mezbûr el-Hâc Mustafa bizim huzûrumuzda mezkûr Ali Beg’e 

yetmiş guruşluk altun karz virüb teslîm idüb ol dahî alub kabz idüb hayyiz-i  edâda on 

sekiz guruş renh virmek üzere seksan sekiz guruş deyni olduğuna memzî ve mahtûm 

deyn-i temessüğü virüb ve meblağ-ı merkûm seksan sekiz guruşa yine bizim 

huzûrumuzda mezkûr el-Hâc Süleymân tarafından emr ve kabûlü hâviye kefâletle kefîl-i 

bi’l-mâl oldu biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın renh nâmeşrû‘ 

olmağla i‘tibâr olunmayub asl-ı mâl olan yetmiş guruşluk altunu bi’l-kefâle edâya 

mezbûr el-Hâc Süleymân Beşe’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Nebi, Halîl bin Ramazân, İsmet Beşe bin Ali, Ali bin el-

Hâc Hüseyîn. 

94/3 Vasî ve Nâzır Tayini 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Karaarslan nâm karye sâkinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan Mustafa ibn-i el-Hâc Kalender’in sulbiye sağire kızları Fâtıma 

ve Emine’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından irsâ intikâl emvâl ve 
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erzâklarını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy ve bir 

nâzır lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb tevâbiyle ve hüsn-i meâb 

hazretleri hazretleri sağiretân mezbûretânın vâlideleri Râziye binti Ali mukaddeme ve 

müstekîme olmağla vasiy ve Receb Çelebi ibn-i Mahmûd nâm kimesneyi vasiy-i 

mezbûre üzerine nâzır nasb ve ta‘yîn eyledikde anlar dahî vesâyet ve nezâret-i 

mezbûretânı kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya her biri ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Ali Beşe bin Mahmûd, Mehmed bin Ali, Ahmed Beşe bin Abdurrahman. 

95/1 Mülk (Hayvan) Satışı 

Mekârî tâifesinden el-Hâc Yûsuf bin Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Beşe bin İbrahim 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan iki re’s sarı irkek ve iki re’s siyah irkek ve bir re’s kır irkek ve bir re’s kır 

dişi ve bir re’s siyah dişi min habsi’l-mecmû‘ yedi re’s katır ve bir re’s doru iğdiş 

barkirimi mezkûr Ahmed Beşe’ye yüz guruşa bey‘ bi’ş-şart ile bey‘ idüb ol dahî semen-

i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüz guruşu mezkûr Ahmed 

Beşe yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mâra’l-irsân olan sekiz re’s katır ve barkir merkûm Mehmed Beşe’nin vech-i meşrûh 

üzere mülk-i müşterâsıdır didikde mezbûr Mehmed Beşe tasdîk itdikden sonra yine 

mezbûr Mehmed Beşe i‘âde-i kelâm idüb mezkûr el-Hâc Yûsuf medine-i Üskidâr’da 

meblağ-ı mezbûr yüz guruşu bana red ve teslîm iderse ben dahî hayvanât-ı mezkûresini 

yedine teslîm ve temlîk ideyim dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Beşe bin Osmân, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Receb, Hüseyîn Beşe 

bin Osmân, el-Hâc Mehmed bin Mustafa, Abdullah bin el-Hâc İsmâ‘îl, Eyüb Çelebi bin 

Hasan. 

95/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Akbaş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan cem‘a bölükbaşının oğlu ve hasran vârisi olan bâ‘isü’l-kitâb Süleymân nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Çoban Abdî bin Mustafa mahzarında 
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üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb babam cem‘a bölükbaşı târîh-i kitâbdan yedi sene 

mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bir re’s doru irkek ikibuçuk yaşında 

mülk tayını re‘û içün merkûm Çoban Abdî’ye virüb teslîm idüb ol dahî ahz ve kabz 

itmişidi babam kubeli’l-ahz fevt olub bana intikâl itmekle mülk-i mevrûsum olmağın 

taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdî cevâbında mezkûr 

Süleymân müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğlu ve vech-i muharrer üzere vârisi olduğunu 

ikrâr idüb lâkin mâra’z-zikr tayı inkâr itmeğin müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkin 

Mehmed bin Halîl ve Hoca Beg mahallesinde sâkin Mehmed bin Ali nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan yedi 

sene mukaddem merkûm cem‘a bölükbaşı hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim 

huzûrumuzda bir re’s doru irkek iki yaşında mülk tayı merkûm Abdî’ye rü‘û içün virüb 

teslîm idüb ol dahî yedinden ahz ve kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbû kabûlde vâkı‘a olmağın mevcûd ise ‘aynını müstehlik ise ba‘de’s-sübût kıymet 

mislini redd ve teslîme merkûm Abdî’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Yûsuf Beşe bin Ahmed, Mustafa Beşe Serserdengeçtiyân, Kâtib Derviş Çelebi 

bin Receb Çelebi. 

95/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bîkârî mahallesi sâkinlerinden Hasan Beg ibn-i Sefer 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi bâ‘isü’l-kitâb İsmihân binti 

Abdurrahman tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan Mustafa Halîfe bin Abdülkâdir 

mahzarında ikrâr-ıtâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde iki çay arası 

nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Zeyni Hâtûn mülkü ve bir tarafdan ba‘zan İmâm mülkü 

ve ba‘zan Derviş mülkü ve bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir bâb beytin divarlarını ve sakefini ve bir kıt‘a arsa-i hâliye ve eşcârı ve 

karındaşım Mehmed’in hassası köşesinde vâki‘ ceddem Zeyni hâtûnun muhallefâtından 

bana müntekal bir çöğür ağacını müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan beş tahta bağımı zevcem mezkûre İsmihân’a yetmiş esedî guruşa bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

mablağ-ı mezbûr yetmiş guruşu mezkûre İsmihân yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 



 222 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

Seyyid Şa‘bân Çelebi bin Seyyid Mustafa, Kalender bin Abdullah, el-Hâc 

Mehmed bin el-Hâc Ahmed, Mehmed bin Halîl, Halîl bin Ahmed, Receb bin Ali Beşe. 

96/1 Alacak Davası 

Hasan Beşe – Meşnû be-havân Şeyh Mehmed Efendî 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden Derviş bin Şîkâdî 

nâm kimesne tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya ‘alâ vechi’l-hasm vekîl-i müsecceli 

olan sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Hasan Beşe meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde meşnû 

be-havân Şeyh Mehmed Efendî ibn-i Hâbil Efendî mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Marzıye’nin babası Şa‘bân ve benim babamın babası Şîkâdî ve mezbûr Şîkâdî’nin 

babası Bedl ve merkûmân Şa‘bân ve Bedl li-ebeven karındaşlar olub ikisinin babaları 

Karaseydi ve vâlideleri Mü’mine nâm kimesneler olub bi’l-cümle muhallefâtı mezkûr 

Derviş’e intikâl itmişiken mahalle-i mezbûrede vâki‘ menzilimi ve yedimde olan 

defterde esâmîdi mesdûre olan sâir terekesini merkûm Mehmed Efendî bi-gayri ahz ve 

kabz idüb hâlâ vâzı‘ü’l-yed olmağla bi’l-vekâle taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûr Mehmed Efendî cevâbında müvekkil mezbûrun verâset-i meşrûhası 

ma‘lûmum olmadığından mâ‘adâ mezkûre Marzıye mukaddemâ hâl-i hayâtında ve 

kemâl-i sıhhatında menzilini ve bi’l-cümle eşyasını bana hibe ve taslîm idüb ben dahî 

kabûl ve kabz idüb ve ba‘de maraz mevtinde dahî husûs-ı merkûmu huzûr-u 

Müslimînde ikrâr itmişdir deyücek vekîl-i mezbûrdan evvelâ verâset-i meşrûha içün 

beyt taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn Habib bin Sarı 

ve Muslî bin Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ müvekkil mezbûr Derviş’in babası Şîkâdî ve mezbûr 

Şikûdî’nin babası Bedl ve mezkûre Marzıye’nin babası Şa‘bân ve mezbûrân Bedl ve 

Şa‘bân li-ebeveyn karındaşlardır ikisinin babaları Kara Seydi ve vâlideleri Mü’mine 

Hâtûndur bu vecihle müvekkil merkûm Derviş müteveffât-ı Marzıye’nin li-ebeveyn 

‘ammisi oğlunun oğludur müteveffât-ı mezbûrenin verâseti mezkûr Derviş’e münhasıra 
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ve bi’l-cümle terekesi mezbûre müntekıledir bundan gayri vâris ma‘rûfu ve terekesine 

âhar müstahkî olduğu ma‘lûmumuz değildir mezbûrenin bi’l-cümle muhallefâtını 

mezbûr Derviş içün bi’l-verâse hak taleb ve ahz vardır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olub müvekkile merkûmun vech-i muharrer üzere verâsetine 

ba‘de’l-hâkim vekîl mezbûr hibe-i meşrûha içün istindâk olundukda hibe-i meşrûha 

ma‘lûmum olmadığından gayri bin doksan (    ) senesinde mahmiye-i merkûmede 

hâkimi’ş-şer‘i’ş-şerîf olan ‘ımdetü’l-mevâlîyi’l-‘azîm  fazîletli Mevlânâ Ahmed Efendî 

huzûrunda husûs-ı mezbûr içün merkûm Mehmed Efendî ile mürâfe‘a olduğumda 

mezbûr Mehmed Efendî hibe-i da‘vâsı itmeyüb mezbûrenin bi’l-cümle eşyâsı benim 

yedimdedir babasın verâsetini isbât idersek sana teslîm ideyim dimişidi hâlâ hibe-i 

da‘vâsı tenâkaz olmağla mesmû‘a olmadığına yedimde fetvâ-yı şerîfe vardır deyüb 

merkûm Mehmed Efendî mukaddemâ hâkim-i mümâ ileyh huzûrunda mürâfa‘ayı ikrâr 

idüb lâkin kelâm-ı meşrûhu inkâr itmekle vekîl mezbûrdan takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezkûrede 

sâkineyn Receb bin Mahmûd ve Şa‘bân Beşe bin Sarhân İbrahim nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr Mehmed 

Efendî bizim huzûrumuzda hâkim-i mümâ ileyh huzûrunda husûs-ı mezbûr içün vekîl 

mezkûr ile mürâfe‘a esnâsında vekîl merkûme cevâb virüb müteveffât-ı mezbûrenin 

eşyâsı benim yedimdedir müvekkil mezbûr müteveffât-ı merkûmenin vârisi olduğunu 

isbât idersek eşyâsını sana teslîm ideyim didi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle oldukdan sonra müteveffâ-yı şerîfenin mazmûnudur ribârında fevt olan Hind 

şu mikdâr eşyâve metrûkesini Zeyd fuzûlen ahz idüb Hind li-ebeveyn ‘ammisi olub 

hasran vârisi olan Ömer ve Zeyd’den eşyâ-i merkûmeyi taleb eyledikde Zeyd Ömer ve 

Hind ol mikdâr eşyâ-i metrûkesini fuzûlen kabz eyledim lâkin sen Hind vârisi idüğünü 

isbât eyle de sana vireyim dise hâlâ Ömer ve Hind li-ebeveyn ‘ammisi olub hasran 

vârisi idüğünü isbât eyledikde Zeyd ol eşyâyı Hind sathında bana hibe eyledi idi deyû 

da‘vâ eylese mesmû‘a olur mu e’l-cevâb olmaz deyû buyurulmağın hibe-i da‘vâsı 

mesmû‘a olmayub muhallefât-ı mezbûreyi vekîl-i merkûme teslîme mezkûr Mehmed 

Efendî’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Ali Halîfe bin el-Hâc Ahmed, Ahmed bin Abdurrahman, Halîl bin Kıbâd, 

Mehmed bin Şa‘bân, Kıbâd bin Hamza, Molla İsa bin Mustafa, Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Siyâvuş Ağa. 

97/1 Darb Davası 

Mahmiye-i Konya’da İynedâr mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Mecrûh 

Mehmed bin Mustafa tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya ‘alâ vechi’l-hasm vekîl 

müsceli olan sulbî oğlu İbrahim vekâleten Muslî Efendî ibn-i Mehmed asâleten meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ yeniçeri serdengeçtisi olan Ali bin Şekrullah ve 

Mûsa bin İbrahim mahzarlarında üzerlerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb evvelâ 

mezbûr İbrahim târîh-i kitâb gicesi yatsu vaktinde mezbûrân Ali ve Mûsa gâibân ‘ani’l-

meclis iki nefer refîkleriyle me‘an mahalle-i mezbûre ahâlisinden bir zımmînin evini 

basub feryâd ve istifâse olurken babam müvekkil mezbûr Mehmed merkûm Muslî 

Efendî sâir cemâ‘at-i Müslimîn ile feryâd mahalline vardıklarında mezbûr Mûsa selle 

seyf idüb merkûm Ali ile ve sâir refîkleriyle me‘an babam mezbûrun üzerine hücûm 

idüb mezkûr Ali bıçak ile babamın sol kâlicesini darb ve cerh idüb cânib-i şer‘den 

cerâhati keşf ve mu‘âyene olmuşdur deyüb ve sâniyâ merkûm Muslî Efendî vakt-i 

mezkûrda mezbûr Mûsa selle seyf idüb mezkûr Ali ile ve refîkleriyle me‘an beni katl 

kasdıyla üzerime her biri hücûm idüb ben dahî firâr iderek menzilime düşüb halâs 

oldum deyüb her biri suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumuzdur deyüb 

fetvâ-yı şerîfe ibrâz eyledi,klerinde gıbbe’s-suâl merkûm Ali cevâbında inkâr ve mezbûr 

Mûsa timâraz ile sükût idicek med‘iyân-ı mezbûrândan müdde‘âlarını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn Ebûbekir 

bin Timur ve Şa‘bân bin Üveys ve Sâdık bin Sâdık kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr ibn-i Mehmed ve Muslî Efendî 

târîh-i kitâb gicesi yatsu vaktinde mahalle-i mezbûrede sâkin zımmî evinden feryâd ve 

istifâse-i istimâ‘ itmeleriyle cemâ‘at-i Müslimîn ile mahal-i feryâda vardıklarında bizim 

huzûrumuzda mezkûr Mûsa selle seyf idüb mezkûr Alşi ile ve gâibân ‘ani’l-meclis iki 

nefer refîkleriyle me‘an mezbûr ibn-i Mehmed ve Muslî Efendî’nin katl kasdıyla 

üzerlerine her biri hücûm idüb mezbûr Ali bıçak ile mezkûr Mehmed’i sol kâlicesinden 

darb ve cerh idüb ve mezkûr Muslî Efendî firâr iderek menziline düşüb halâs oldu biz 

‘ayânen gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a oldukdan 
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sonra oldukdan sonra fetvâ-yı şerîfenin mazmûndurur yarında Müslimîn üzerine selle 

seyf idüb kimesnenin katli vâcib olur mu e’l-cevâb olur deyû buyurulmağın ber mûcib-i 

fetvâ-yı şerîfe mezbûrân Mûsa ve Ali’nin katline hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

‘Imdetü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendî bin es-Seyyid Mehmed Beg, 

zîdetü’l-kuzât İsmâ‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, kıdvetü’l-kuzât el-Hâc Mustafa 

Efendî bin Receb Efendî, iftihârü’l-meşâyih eş-Şeyh Ali efendi bin Oruc, zehra’l-

meşâyih eş-Şeyh Abdullah Efendî bin Hasan, zehra’l-meşâyih es-Seyyid Şeyh Mehmed 

Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, fahrü’l-meşâyih eş-Şeyh Ali Efendî bin İsmet, 

fahrü’l-müderrisîn İbâdullah Efendî, zahrü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Hüseyîn 

Efendî, zahrü’l-edât Seyyid Abdülehad Çelebi bin Magmud Efendî, Osmân Efendî bin 

Veli, Molla Ahmed bin Ömer, el-Hâc İbrahim Beg, Molla Abdullah bin Veli, Molla Ali 

bin Hazar, Hasan bin Süleymân, Serhad-ı serdengeçtiyât sipâhiyâd. 

97/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çıralu Mescid mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Halîl bin Hüseyîn 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i merkûme hâricinde Altunyâ 

nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan babam mülkü ve bir tarafdan Çolak Ahmed mülkü ve 

bir tarafdan Altun nâm nasrâniye mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd üç 

örtme ve bir havlı ve bir kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil ve ‘attar İbrahim’in bağı 

içinden su yolu ve hakk-ı mecrâsı olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde 

olan bir tahta bağımı ve mâra’z-zikr örtmelerin kıble cânibinde olan iki puştemi ve 

Altun hâtûnun bağı içinde bir erik ve iki zerdali ağaçlarımı safka-i vâhidede mezbûr 

Halîl’e mecmû‘unu on yedi guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yadi guruşu mezkûr Halîl 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mustafa bin el-Hâc Seydi, Ali Efendî bin Hüseyîn, Sertan Şa‘bân bin 

Mehmed. 
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98/1 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bunda akdem 

âhar diyârda fevt olan Mustafa bin el-Hâc Şa‘bân’ın li-ebeveyn karındaşı Hüseyîn nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi Rahime 

binti (    ) vr sulbî oğlu Mehmed mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

Yekçe nâm mahalde vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd menzilin rub‘-i şâyi‘i ve Araböldüren nâm 

mevzi‘de vâki‘  ma‘lûme’l-hudûd bağın nısf-ı şâyi‘ı benim mülküm olub alâ hâze’l-ân 

karındaşım Mustafa benim ile müşâ‘yet üzere mutasarrıf iken mezbûr Mustafa fevt olub 

mâra’z-zikr menzil ve bâğ-ı mekûrânın yedlerinde olmağla her birinden hassa-i 

meşrûhalarımı ifrâz ve kabz murâd eylediğimde muhâlefet ider suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûrân cevâblarında bâğ-ı merkûmun nısf-ı şâyi‘ı mezbûr Hasan’ın 

mülkü olduğunu ikrâr idüb lâkin rubi menzili mezkûr Mustafa’nın vefâtını inkâr idicek 

müdde‘i merkûmdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Ahmeddede mahallasinde sâkineyn Nurullah Beşe bin ıvaz ve Ali Beşe 

ibn-i Ivaz nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‘ mezbûre Rahime’nin zevci olub müdde‘i merkûmun karındaşı olan mezkûr 

Mustafa Beg doksan dört senesi Zi’l-ka‘desinde vilâyet-i Rûm ilinde medîne-i 

Belgrad’da bâmerâllâhü ta‘âlâ vefât idüb meyyiti ğasl ve defn olundu biz gördük bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın rub‘-u menzil içün beyyineye emhâl 

olunub nısf-ı bâğı teslîme mezbûrâna tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Halîfe bin Bayram Halîfe ‘an mahalle-i Medrese, nalband Ahmed bin 

Hüseyîn ‘an mahalle-i Pîrî Paşa, dellâl Ali bin Ivaz ‘an mahalle-i Bürdebaşı. 

98/2 Yeniçeri Taifesine Kayd 

El-Hâc Mehmed 

Mahmiye-i Konya’da yebiçeri serdengeçtilerinin yüzbaşısı olan el-Hâc Receb 

Beşe ibn (     ) meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye mahallesi 

sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc Derviş mahzarında takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb sâbıkan mezbûrun babası el-Hâc Derviş yeniçeri 

tâifesinden olub mezkûr el-Hâc Mehmed kul oğlu olmağla bayrağım altına serdengeçdi 
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tahrîr itmek murâd iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm el-Hâc Mehmed 

cevâbında banim babam aslâ yeniçeri tarîkine sülük itmeyüb ve sâir bir vecihle ‘askerî 

olmamışdır ve ben dahî alâ hâze’l-ân ‘askeri tarîkine sülük itmeyüb mahallem ahâlisiyle 

vâkı‘a olan tekâlifi me‘an edâ iderin deyû yeniçeri tâifesinden el-Hâc Receb Beşe ibn-i 

Mahmûd ve Kasab Ali Beşe ibn-i Hüseyîn ve Hüseyîn Beşe ibn-i el-Hâc Ebûbekir 

mahalle-i mezbûre ahâlisinden Ali Halîfe ibn-i el-Hâc Halîl ve Receb Beşe bin Mahmûd 

ve Osmân Çelebi ibn-i Mehmed ve el-Hâc Süleymân ibn-i el-Hâc Durmuş ve Mehmed 

Çelebi bin Mehmed nâm kimesneler li-eceli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istihbâr fi’l-hakîka mezkûr el-Hâc Mehmed’in babası el-Hâc Derviş ve kendi alâ hâze’l-

ân yeniçeri tarîkine sülük itmeyüb ve sâir bir vechle ‘askerî zümresine dâhil 

olmamışlardır bu ana gelince mahalle ahâlîsinden me‘an tekâlîflerin viregelmişlerdir 

deyû her biri haber virmeğin husûs-ı mezbûr içün mu‘ârazadan mezkûr el-Hâc Receb 

Beşe’yi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hüseyîn bin Mustafa, Ahmed bin Ömer, Süleymân bin Durmuş. 

98/3 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Sadreddin mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin 

Sinan meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb İbrahim Çelebi ibn-i 

Mustafa tarafından tasdîke vekîl-işer‘îsi olan İsmâ‘îl bin Abdullah mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan fark çeşme dimekle 

ma‘rûf bağçe ve bir tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan Emir mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir kilar ve bir ahur ve bir havlıyı 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezkûr 

İbrahim Çelebi’ye on yedi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-iğ merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yadi guruşu mezkûr 

İbrahim Çelebi yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa (…), Abdurrahman Efendî bin (…). 



 228 

99/1 Ulûfe Eksikliği     

 Husûs-ı âtîye’l beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-

ı şer‘den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî ibn-i Mahmûd Efendî irsâl olunub ol dahî 

mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesinde çâşınkir Ali Ağa nâm kimesnenin 

menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan Müslimîn ile ‘akd-i meclis-i şer‘-i 

şerîf olundukda işbu sene-i mübârekede Şâm-ı şerîfden sefer-i hümâyûna ma’mûr 

olanlardan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Serdar Derviş Ağa ibn-i Ebûbekir ve yabâbaşı 

İbrahim Ağa ibn-i Mahmûd ve Ca‘fer Ağa ve Ali Ağa ibn-i Mehmed ve kethüdâyeri 

İsmâ‘îl Ağa ve konakcı Ali Ağa ve Halîl çorbacı ibn-i Mehmed Ağa ve yabacu riyâcıları 

olan ser bölük Ali Ağa ibn-i Abdullah ve görücü Abdullah Ağa ve ser bölük Mehmed 

nân Dilâver ve ser bölük kerd İbrahim bin Hasan ve ser bölük Ali bin Osmân ve ser 

bölük kâtib Mahmûd bin Ali nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-u mezbûrda yine tâife-i 

mezbûreden helvacı Yûsuf Ağa ibn-i Abdullah mahzarında her biri takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb Şâm-ı şerîfde iken kul kethüdâsı Hasan Beg nâm kimesneden 

bin doksan altı Muharremi’l-harâmı ibtidâsından sefer-i hümâyûna ma’mûr olduğumuz 

zamâna dek gezişte ulâfemizi taleb eylediğimizde şimdi tedârik idemedim inşâ Allahü 

te‘âlâ siz sefer-i hümâyûna ‘azîmet itdikde yol üzerinde iken size irsâl ve îsâl ideyim 

dimekle biz dahî sefer-i hümâyûna tevce ve ‘azîmet idüb kadife nâm menzilde birkaç 

gün müntad olub ba‘de mezkûr Yûsuf Ağa gelib bize yetişüb mezbûr Hasan Ağa 

ulûfenizi benim ile irsâl idüb ve bana mektûb virmişdir deyüb mektûbunu bize teslîm 

eyledikde mektûbunun mazmûnunda sizin içün mühürülü kiseler ve sanduk ile on bin 

guruş irsâl eyledim lâkin lâkin ‘acele ile açmayasız merâhal-i keşîre ba‘îd oldukdan 

sonra açasız deyû tahrîr itmekle biz dahî mahmiye-i Konya’ya gelüb mezbûr Ali 

Ağa’nın menziline nuzûl eylediğimizde mezkûr helvacı Yûsuf Ağa’nın ve sâir sefer-i 

hümâyûna ma’mûr olanlar cümlemiz ve zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan Müslimîn 

müvâcehelerinde sandukları götürüb hâm günler ve urğanlar ile Şâm-ı şerîfde şedde 

olunduğu hi’yet üzere bulub her birimiz mu‘âyene eylediğimizden sonra açılub içinden 

kiseler ihrâc olunub her birini Şâm-ı şerîfde olan mühürleriyle bulub mühürleri kesilüb 

hıfz olunub içinde olan meblağa nazar olunub nısf-ı mikdârı harde ve zuyûn-u pâre 

olduğundan gayri beynimizde ma‘rûf-u mu‘tâd-ı kadîm üzere bütün hesâbla kırk dört 

pâre bir guruş olmak üzere ‘add olundukda sekiz yüz alymış üç guruş noksanı zuhûr 

itmişdir hakîkat hâl-i mezbûr Yûsuf Ağa’dan suâl olunub takrîri tahrîr olunması 
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matlûbumuzdur didikdlerinde gıbbe’s-suâl mezbûr Yûsuf Ağa fi’l-hakîka Şâm-ı şerîfde 

mezkûr Hasan Beg sandukları ve mektubu bana teslîm itdiği üslûb üzere ben dahî 

götürüb mezbûrlara teslîm eylediğimde vech-i meşrûh üzere cümlemiz müvâcehesinde 

feth ve ‘add olundukda sekiz yüz altmış üç guruş noksan üzere olduğunu müşâhede ve 

mu‘âyene eyledim deyüb mezbûrlar ile me‘an sefer-i hümâyuna ma’mûr olanlar 

bâserhim husûs-ı mezbûr menvâl-i mesfûr üzere olmuşdur deyû haber virdiklerini 

Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr idüb ve ba‘de me‘a irsâl olunan Osmân 

bin Kadri ve Yûsuf bin İbrahim ile meclis-i şer‘a gelüb ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Şâtır Mehmed bin Ahmed, Ali ibn-i Çâşinkir, Şâhin bin Abdullah, Kenan bin 

Abdullah, Ali Beşe ibşerî, solak Mehmed Beşe bin , Yûsuf bin Abdullah görücü, 

Abdurrahman bin Halîl.  

99/2 Nafaka Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Furkan Dede mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Marzıye binti Mehmed’in sulbî sağir oğlu İsmâ‘îl’in ammü’l-âmm ceddesi 

olub hâzıne ve mürebbiyesi olan bâ‘isü’l-kitâb Eşmi binti Hüseyîn nâm hâtûn meclis-i 

şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb sağire mezbûre bi-hasbi’l-

hazâne benim hacer ve terbiyemde olmağla babası Receb bin Mahmûd mâlından nafaka 

ve kisve takdîr olunmak taleb iderin didikde hâki-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri târîh-i 

kitâb gününden sağire merkûme yevmî beşer akçe maraz takdîr idüb be-her yevm 

meblağ-ı ma‘zûz mezbûru sağir merkûmun nafaka ve kisvesine ve sâir harâc-ı 

huzûriyesine harc ve sarfa ve ‘ınde’l-ihtiyâc estedâneye ve zafer vaktinde sağir mezbûr 

üzerine ve yâhud babası mezkûr Receb üzerine rücû‘a izin virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Beşe bin Ahmed, el-Hâc Ali Beşe bin Hüseyîn, Hasan Çelebi bin Hüseyîn 

Beg, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafa. 

100/1 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan mühtedi Mehmed bin Abdullah’ın li-ebevey ‘ammisi oğlu ve karan vârisi olan 

diğer mühtedi Mehmed bin Abdullah meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-
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yı mezbûrun vâlidesi olub muhallefâtına vâzı‘atü’l-yed olan hâmileten hâze’l-kitâb 

Sûfiye binti Hacı nâm nasrâniye müvâcehesinde ikrâr-ı tâm takrîr-i kelâm idüb 

müteveffâ-yı mezbûrun vâlidesi mezbûre Sûfiye karındaşı hâzır-ı bi’l-meclis Alyaz nâm 

kimesnelerin her biri nasrânî olmalarıyla vâris olmayub bi’l-cümle terekesi bana intikâl 

itmekle mahmiye-i mezkûre hâricinde vadi-yi merâmda Çandıroğlu Irmağı kurbunda 

vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Ali mülkü bir tarafdan Ivaz zımmî mülkü ve bir tarafdan 

Murâd zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki örtme ve bir bâb beyt 

ve bir havlı ve eşcârı müştemil bağın on altı sehimden yedi sehimi müteveffâ merkûmun 

mülkü olub arsâ bana intikâl itmekle ben dahî merkûme Sûfiye’ye sehm-i mezkûru 

yiğirmi guruşa bâ tâbi‘ ve teslîm ve yedinden tamâmen kabz-ı semen eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır ve sâir mecmû‘-u terekesi mukâbelesinde tebessudü’l-

Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezbûre Sûfiye yedinden on sekiz tob ketan bizi ve bir mâi-

yi köhne çuka serhadi ve bir tâbe ve iki sahan ve altı vakbe bir leğen ve bi’l-cümle 

babuccu alâtını alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğ olub mezbûrenin mezkûr 

Alyaz’ın zimmetini müteveffâ-yı merkûmun ma‘lûme ve mechûle ile bi’l-cümle 

muhallefâtına müte‘allika da‘vâdan ibrâ-i ‘âm kâti‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim 

min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-

yevm bu husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Abdullah bin İsmâ‘îl, Hüsam Çelebi bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-Hâc 

Ali, Hüseyîn bin Hüsam, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Ahmed. 

100/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ibn-i Sâlih mahallesi sâkinlerinden Yûsuf Beg ibn-i 

Yûsuf meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mustafa 

Çelebi ibn-i Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûre 

hâricinde Sahib Yakası mahallesi kurbunda vâki‘ bir tarafdan Halîl mülkü ve bir 

tarafdan İbrahim mülkü ve bir tarafdan cebâl ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

bâb beyt ve bir örtme ve bir havlı ve dört kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir kıt‘a 

bağın nısf-ı şâyi‘î alâ hâze’l-ân mülküm olub ve taht-ı tasarrufumda olmağla hâlâ 

mezbûr Mustafa Çelebi’ye yiğirmi üç buçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

mâra’z-zikr nısf bağımı bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 



 231 

meblağ-ı mezbûr yiğirmi üç buçuk guruşu mezkûr Mustafa Çelebi yedinden bi’t-tamam 

ahz ve kabz eyleyüb zabtına merkûmu teslîd ve ben kadrîd eyledim ba‘de’l-yevm 

mülküm olan nısf-ı bâğı tevâbi‘ ve hukûkuyla mezkûr Mustafa Çelebi’nin mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Süleymân Çelebi bin Ebûbekir, Molla Mehmed bin Abdüsselam 

Efendî, Ömer bin Veli, Ebûbekir Çelebi bin Mehmed, Süleymân Beşe bin Hasan, Ivaz 

bin İsmâ‘îl. 

100/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sarı Ya‘kûb mahallesi sâkinlerinden Sâlih Beşe ibn-i 

Muharrem meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Aişe binti Üveys 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb kerşhâne kurbunda vâki‘ bir tarafdan el-

Hâc İsmâ‘îl mülkü ve bir tarafdan nehir ve bir tarafdan Kadı Mürsel Câmi‘ vakfı olan 

tarla ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-

ı yedimde olan iki tahta bağımı merkûme Aişe yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc İsmâ‘îl, Halîl bin Ramazân, Ali bin el-Hâc 

Abdülkerîm. 

101/1 Veraset Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Havvâ binti Mustafa’nın ‘ammisi oğlunun oğlu ve vârisi olmak ed‘â 

iden bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin Hasan meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffât-ı merkûmenin kız karındaşı kızı Aişe binti Süleymân tarafından vech-i âtî 

üzere husûmete vekîl olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hasan bin 

Abdullah ve Mustafa bin Ömer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed 

bin el-Hâc İbrahim mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı 

merkûme Havvâ’nın babası Mustafa ve benim babam Hasan mezkûr Hasan’ın babası 
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Hüseyîn olub mezbûrân Mustafa ve Hüseyîn li-eb karındaşlar olub ikisinin babaları 

Ahmad nâm kimesne olmağla ben müteveffât-ı merkûmenin ‘ammisi oğlunun oğlu ve 

hasran vârisi olub bi’l-cümle muhallefâtı bana intikâl idüb benden gayri vâris-i ma‘rûfu 

yoğiken mezkûr Mehmed bi’l-vekâle terekesini kabz murâd idüb benim zabtıma mâni‘ 

olmuşdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mehmed cevâbında müvekkilem 

mezbûre Aişe müteveffât-ı merkûme Havvâ’nın kız karındaşı Hatice’nin kızı ve 

zeviye’l-erhâm cihetinden vârisi olmağla terekesini bi’l-vekâle ahz murâd eyledim 

deyüb müdde‘i merkûmun verâset-i meşrûhasını inkâr müdde‘i mezbûrdan müdde‘âsını 

bübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Kıymet Ahmed mahallesinde 

sâkin Ali bin Muharrem ve Aksinle mahallesinde sâkin Süleymân Halîfe ibn-i Mehmed 

nâm kimesneler li-eceli’şşehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

müteveffât-ı mezbûre Havvâ’nın babası Mustafa ve Hüseyîn li-eb karındaşlardır 

babaları Ahmed nâm kimesnedir bu vecih üzere müdde‘i mezbûr mütyeveffât-ı 

merkûme Havvâ’nın ‘ammisi oğlunun sulbî oğlu ve hasran vârisidir bi’l-cümle 

muhallefâtı müdde‘i mezbûr Mustafa’ya müntekıledir bundan gayri vâris-i ma‘rûfu ve 

terekesine âhar müstahkî olduğu ma‘lûmumuz değildir mezbûr Mustafa içün 

muhallefât-ı mezbûrenin mecmû‘unu bi’l-verâse hak taleb idüb ve ahz vardır biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm olunub husûs-ı mezbûr 

içün mu‘ârazadan vekîl merkûmu men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Abdullah, Seyyid Mehmed bin Seyyid Mustafa, Hasan bin Osmân, 

Mehmed Beg bin Oruc, Receb bin İsa, Hasan bin Sefer, Hazar bin Eyvad, Bâyezid bin 

Külâbi, Ömer bin Osmân, Receb bin Ahmed. 

101/2 Darp Davasından Vazgeçme 

Mahmiye-i Konya’da İynedâr mahallesi sâkinlerinden Mecrûh Mehmed bin 

Mustafa tarafından ibrâ-i âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîl-i müsceli olan Muslî oğlu İbrahim 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mûsa bin İbrahim ve Ali bin 

Şükrân tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îleri olan yeniçeri serdengecdilerinin yüzbaşıları 

Ali Beşe ibn-i ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i 

kitâbdan yedi gün mukaddem teysü ve katında merkûmân Mûsa ve Ali iki nefer 

refîkleriyle me‘an mahalle-i mezbûrede bir zımmî evi basub feryâd ve isteğâse olmağla 
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babam müvekkil mezbûr sâir cemâ‘at-i Müslimîn ile mahal-i feryâda vadıklarında 

mezkûr Mûsa sille setf idüb ve mezkûr Ali bıçak çıkarub iki nefer refîkleriyle me‘an 

babamın ve sâir Müslimînin üzerlerine hücûm idüb merkûm Ali babamı sol 

kâlicesinden bışağıyla darb ve cerh itmekle bundan akdem meclis-i şer‘de isbât idüb 

yedime hüccet-i şer‘iye almışidim e’l-hâle hâze babam müvekkil mezbûr cerâhatine ve 

ol cerâhatden fevt olursa dem ve diyetine müte‘allika da‘vâdan fâriğ olub min ba‘d bu 

husûslar içün mezkûrân ile da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didi mezbûr Ali Beşe merhem 

bahâ nâmıyla bana kırk pâre virüb teslîm itmekle ben dahî vekâletim hasebiyle 

yedimden alub kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendî, Mustafa Efendî bin İsa Efendî, Hacı Beg 

bin Ahmed, el-Hâc Mustafa bin Abdurrahman, Ali Beşe bin Ramazân, Molla 

Abdülhalîm bin Mûsa, Yûsuf bin Abdullah, Muslî Halîfe bin Mehmed. 

102/1 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Sarı Mustafa’nın 

verâseti Sulbî oğulları Ali Ağa ve Mahmûd Ağa’ya mühasıra olub kable’l-kısme 

mezbûr Ali Ağa dahî fevt olub verâseti zevcesi Ümmü ve ve sulbiye kızı Hatice ve li-

ebeveyn karındaşı Mahmûd Ağa’ya münhasıra olub mezkûre Ümmü ‘alâ tarîki’s-sulh 

ve’t-tehârec hassa-i şer‘iyesini ahz eyledikden sonra kable’t-taksîm mezkûr Mahmûd 

Ağa dahî fevt olub verâseti zevcesi Cânân’a ve sulbî oğlu Ahmad’e münhasıra olub 

mezkûre Cânân’a dahî ‘alâ tarîki’s-sulh hassasını ahz eylediğinden sonra kable’t-taksîm 

mezbûr Ahmed dahî fevt olub verâseti validesi mezkûre Cânân’a ve li-âmm karındaşları 

Hasan ve Hüseyîn ibni Dilâver nâm kimesnelere münhasıra olub doksan sekiz sehimden 

yiğirmi sekiz sehimi mezkûre Hatice’ye her birine otuz beşden yetmiş sehimi 

merkûmân Hasan ve Hüseyîn’e isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra 

mezbûr Hasan meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde değeri âtî menzile vâzı‘ü’l-yed 

olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn-i el-Hâc Ali mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb Çerkâb mahallesinde vâki‘ bir tarafdan İsmâ‘îl Ağa mülkü ve bir tarafdan 

Aslan zımmî mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dâhiliye ve hâriciyesi 

beyût-u ‘adîde ve havlı ve bağçeyi müştemil menzil müteveffâ-yı evvel Sarı 

Mustafa’nın muhallefâtından olub münâsaha-i meşrûha üzere hassa-i mezkûrem alâ 

hâze’l-ân bâkiyedir deyû da‘vâya şürû‘ eylediğimde mezkûr Mehmed Çelebi dahî 
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mukaddemâ sen menzil-i merkûmdan hassa-i şer‘iyen ve sâir ba‘z husûs içün ‘alâ 

tarîki’s-sulh mahmiye-i mezbûre hâricinde Karaüyük mahallesinde vâki‘ çiftelik ve 

tevâi‘îahz ve kabûl ve kabz idüb menzil-i mezbûrdan kat‘-i ‘alâka idüb menzil-i 

merkûmun mecmû‘û mezbûre Hatice’nin hassasına isâbet idüb ol dahî fevt oldukda 

menzil-i mezkûr bi’l-cümle zevci el-Hâc İbrahim Beşe ibn-i İsa nâm kimesnenin 

hassasına isâbet idüb müstekil mülküm olmağla ol dahî semen-i me‘lûm ile bana bâ 

tâbi‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüb yedime hüccet-i şer‘iye virmişdir ve hayyiz-i  

mübâ‘ade sen dahî hâzır olub menzil-i merkûmdan ben hassamı Karaüyük’de çiftelik 

tevâbe‘sinden ‘alâ tarîki’s-sulh aldım menzil-i merkûmda aslâ hak ve ‘alâkam kalmadı 

dimişidik deyû cevâba müttasdî olmağla mezkûr Mehmed Çelebi’yi cümle-i kelimât-ı 

meşrûhasında tasdîk ve tahkîk idüb menzil-i mezbûre müte‘allika bi’l-cümle de‘âvâ ve 

münâza‘âtımdan fâriğ olub merkûm Mehmed Çelebi’nin zimmetini ibrâ ve iskâd 

eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ 

idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin el-Hâc Ali, fahra’s-sâdât es-Seyyid 

Abdülhayy Efendî şenvihavânzâde, fa‘hara’sâdât es-Seyyid Abdülehad Çelebi ıhve, 

‘ımdetü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, Mehmed Efendî bin Mevlüdzâde, 

Ahmed Beg bin Emir Ağa, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed 

Çelebi bin Seyyid İbrahim.  

102/2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîh Dede mahallesi sâkinlerinden Mahmûd Beşe ibn-i 

Ali meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Sefer bin Ömer ve İsa bin 

Bayram mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan benim âhar mülkü ve bir tarafdan mezbûr Sefer mülkü ve bir tarafdan merkûm 

İsa mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Süleymân mülkü ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan tûlâ yetmiş bir ayak ve ‘arzan yetmiş ayak ‘arsa-i 

hâliyemi mezkûrân Sefer ve İsa’ya on guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb anlar 

dahî ‘ale’s-sevâ şirket üzere semen-i merkûm ve iştirâ ile kabûl eylemeğin mablağ-ı 

mezbûr on guruşu mezkûrân yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ’-i ân ve yahtârân zabt ve 
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tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ömer, el-Hâc Ömer bin el-Hâc İsa, Mûsa Hoca bin, Mustafa 

bin Receb, Receb bin Müstecâb. 

103/1 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Yarma nâm karye sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Osmân’ın sulbiye sağire kızı Fâtıma’ya babası müteveffâ merkûmun 

muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâkı‘a olan 

umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb 

hazretleri sağire-i mezbûrenin ‘ammesi bâ‘isü’l-kitâb Râzıye binti Mehmed nâm hâtûnu 

mukaddime ve müstekîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra 

vasiy-i mezbûre Râzıye vesâyet-i mezkâreye müte‘allik umûre tarafından Ahmed Çelebi 

ibn-i Hüseyîn nâm kimesneyi bi’l-müvâcehe vekîl nasb idüb ol dahî vekâlet-i 

merkûmeyi kabûl itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin el-Hâc Gâzî, Ahmed bin Mustafa Beşe, el-Hâc Hasan bin 

el-Hâc Ramazân. 

103/2 Nafaka Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Seydiveri mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Marzıye 

binti Mehmed tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı Osmân 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i mezbûrenin zevci Ali Beşe’nin kız 

karındaşı Emine binti el-Hâc Ahmed mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb müvekkile-i mezbûrenin zevci Ali Beşe nâm kimesne mukaddemâ gazâya gider 

oldukda mezbûrenin nafaka ve kisvesine mezkûre Emine kefîl olmağla hâlâ taleb 

eylediğimde muhâlefet ider suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Emine 

cevâbında mukaddemâ ben husûs-ı mezbûre kefîl olmuşidim lâkin merkûm Ali Beşe 

târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem şehr-i Ramazâni’l-mübârekde Bec kal‘ası 

altında mecrûhan fevt olmağla nafakasını virmekden imtina‘ iderin deyücek ba‘de’l-

istindâk ve’l-inkâr merkûme Emine’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Tobraklık mahallesinde sâkin Mustafa Beşe ibn-i Oruc 
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ve Mustafa Beşe ibn-i Hasan nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem şehr-i 

Ramazâni’l-mübârekde merkûme Marzıye’nin zevci olan mezbûr Ali Beşe Bec kal‘ası 

altında mecrûhan vefât idüb meyyiti ğasl ve defn olundu biz gördük bu husûsa her 

birimiz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

Zahrü’l-müderrisîn Ömer Efendi bin Yahyâ Efendî, Mehmed Çelebi bin el-Hâc 

Ali, Kadri Efendî bin Mahmûd Efendî.  

103/3 Mülk (Ev-Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya hâricinde Üyük mahallesi sâkinlerinden Veli bin Mustafa 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Beşe ibn-i Receb ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Hüseyîn mülkü ve bir 

tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda 

ve bir ahur ve bir fevkûnî samanlık ve bir örtme ve bir havlıyı ve bağçeyi müştemil olub 

alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi ve yine mahalle-i 

mezbûre kurbunda vâki‘ bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd beş oluk mülk tarlamı 

merkûm Mehmed Beşe’ye safka-i vâhide de elli guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr elli guruşu 

mezkûr Mehmed Beşe yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr ve tarlayı merkûme tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mustafa bin el-Hâc Veled, Ahmed Çelebi bin Mustafa, Receb bin Ivaz, 

Mevlûd bin Mahmûd. 

104/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bürdebaşı mahallesi sâkinlerinden Süleymân Beşe ibn-i 

Mahmûd Halîfe meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi bâ‘isü’l-kitâb Râbi‘a 

binti İbrahim tarafından tasdîke vekîl olub mezkûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile 
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‘ârifân olan Pîr Ahmed bin Mehmed ve Veli bin Pîrî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan babası İbrahim bin Osmân mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

mahmiye-i mezbûr hâricinde buzhâne kurbunda vâki‘ bir tarafdan babam Mahmûd 

Halîfe mülkü ve bir tarafdan karındaşım Mehmed mülkü ve bir tarafdan Kapucu Yûsuf 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı ve arz-ı hâliyeyi müştemil olub alâ 

hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan on iki puşte bağımı mezbûreye on iki 

guruşa ve üç semene bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on iki guruş ve üç semeni mezkûre Râbi‘a 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ 

ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, Yûsuf Beşe bin Nasuh, Yûsuf Beşe 

bin İsmâ‘îl, Mustafa bin Yahyâ, Osmân bin Hasan. 

104/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Şa‘bân 

tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub el-Hâc İbrahim bin Mehmed ve 

Molla Abdullah bin Ali şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı el-Hâc 

Raceb meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Beşe bin 

Ali mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûr Hasan 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan benim mülküm ve bir tarafdan nehir ve iki 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir fevkani-i oda ve bir 

örtme ve bir havlıyı müştemil olub alâ hıoyn-i sudûrü’l-bey‘ silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan menzilini târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem mezbûr Muatafa Beşe’ye 

yiğirmi guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi guruşu mezbûr Mustafa Beşe yedinden 

bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim hayyiz-i  bey‘den mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 
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Bâlî Beşe bin İsa, Mehmed bin Keyvan, Ahmed bin Osmân, Ahmed bin 

Süleymân, Ali bin Mehmed. 

104/3 Vasîden Ayrılma 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emrullah bin Ömer’in sulbiye kızı Safiye tarafından husûs-ı âtiyü’l-

beyânı ikrâra vekîli olub merkûmenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Abdurrahman bin Abdülehad ve Ömer bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan kayın babası el-Hâc Halîl bin Mûsa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müvekkile-i mezbûrenin vasiysi olan bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd bin Handan mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ mezbûr Emrullah fevt oldukda 

müvekkile-i mezbûre Sâime sağire olmağla mezkûr Mahmûd vasiysi olub emvâl ve 

erzâkını ahz ve kabz itmişidi ba‘de mezkûre Sâime ‘âkile ve bâliğe ve reşîde oldukdan 

sonra mezbûr Mahmûd’un yedinde olan bi’l-cümle ism-i mâl ıtlâk olunur eşyâsını 

mezkûr Mahmûd yedinden alub kabz eyledi min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkası ve da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin el-Hâc Gâzî, zîdetü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendî bin 

Muharrem Efendizâde, el-Hâc Mehmed bin Emrullah, Musli bin Ahmed, Ahmed bin 

Mustafa, Mehmed bin Hasan. 

105/1 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da Meskli mahallesi sâkinlerinden Nurullah bin Osmân 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbiye oğlu bâ‘sü’l-kitâb Ömer mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb oğlum mezbûr Ömer’e ben ölünce kendi mâlından 

beslemek üzere alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan emlâkımdan bir 

re’s siyah öküzümü ve bir re’s boz dişi merkebimi ve bir kaskili ve iki sayçe ve 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ hudûdu beynimizde ma‘lûm menzilimden bir samanlık ve 

bir ahurumu ve havlıdan nısf ma‘neyni hâliyâ ‘ani’ş-şevâğal fâriğâ ‘ani’l-mevâni‘ hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki‘-i hibede kabûl ve 

her birini kabz eyledi ba‘de’l-yevm her biri mezbûr Ömer’in mülk-i mevhûbudur keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 
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ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Şa‘bân bin el-Hâc Ömer, Seyyid Satılmış bin Mehmed, Hüdâvirdi bin Pîr Ali. 

105/2 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da Meskli mahallesi sâkinlerinden Nurullah bin Osmân nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbiye oğlu bâ‘sü’l-kitâb Şa‘bân 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb oğlum merkûm Şa‘bân Beşe’ye ben 

ölünce beni kendi mâlından beslemek üzere alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan emlâkımdan bir re’s gök inek ve bir re’s dana ve bir re’s kavkûr öküzümü 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd menzilimden bir tabhâne ve bir odamı ve 

havlıdan nısf ma‘neyni fâriğa ‘ani’ş-şevâğa hâliyâ ‘ani’l-mevâni‘hibe-i sahîha-i şer‘iye 

ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki‘-i hibede kabûl ve her birini kabz 

eyledi ba‘de’l-yevm emlâk-ı mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şa‘bân bin el-Hâc Ömer, Seyyid Satılmış bin Mehmed, Hüdâvirdi bin Pîr Ali. 

105/3 Kayyum Tayini 

Kayyum 

Mahmiye-i Konya’da Sarı Ya‘kûb mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Mustafa 

Beşe nâm kimesne âhar diyârda olub bu tarafda olan emvûl ve erzûkını zabt ve rabta 

tarafından vekîli olmamağla bir kayyum nasb olunmak lâzım ve mühim olmağın hâkim-

i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri ğâib-i mezkûrun karındaşı bâ‘isü’l-kitâb Ahmed nâm 

kimesneyi mukaddem ve müstakîm olmağla zarar esâyetinden hıfz içün ğâib-i 

mezkûrun emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza kayyum nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî 

kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mûsa bin Hüseyîn, Dede bin Mehmed, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

105/4 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da civâr-ı Mevlânâ mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn nâm 

kimesne âhar diyârda olub emvâl ve erzâkını zabta ve rabta trarafından vekîli 
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olmamağla hıdır isâbetinden hıfz içün bir kayyum lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevki‘ü’l-kitâb hazretleri ğâib mezbûrun sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Abdurrahman nâm 

kimesneyi mukaddem ve müstekîm olmağla babası mezbûrun emvâl ve erzâkını zabt ve 

hıfza kayyum nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra merkûm kayyum Abdurrahman meclis-i şer‘de 

meşnevihavân Şeyh Mehmed Efenedi mahzarında da‘vâ idüb sâbıkan babam âhar 

diyâra gittikde ba‘zı eşyâsı zevcesi Marzıye’nin yedinde kalub ba‘de mezbûre dahî fevt 

olmağla eşyâ-i mezkûreyi merkûm Mehmed Efendî zabt itmişdir babam içün ahz ve 

kabz murâd iderin didikde mezkûr Şeyh Mehmed Efendî cevâbında yedimde olan 

defterimde esâmîsi mesdûre olan eşyâsını zabt eyledim hâlâ yedimdedir deyû ikrâr 

itmekle eşyâsını teslîme mezkûr Şeyh Mehmed Efendî’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Dilâver, Molla Mustafa bin İbrahim, el-Hâc Mehmed 

Beşe Sersad serdengecdiyân yeniçeriyân, Derviş Mehmed bin. 

106/1 Alacak Davası 

Sâbıkan Halebi’ş-şehbâ kadısı olub mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh 

Şemseddin-i Tebrîzî mahallesinde sâkin iken fevt olan Mahmûd Efendî’nin verâset-i 

zevcesi Afife ve sulbiye kızları Kaya ve Aişe ve li-ebeveyn karındaşı el-Hâc Ahmed’e 

münhasıra olub kable’t-taksîm mezbûre Kaya dahî fevt olub verâseti vâlidesi mezkûre 

Afife ve zevci Ömer ve li-ebeveyn karındaşı mezkûre Aişe’ye münhasıra olub yiğirmi 

dört sehimden beş sehimi mezkûre Afife’ye ve on bir sehimi merkûme Aişe’ye ve üç 

sehimi mezkûr Ömer’e ve beş sehimi mezbûr el-Hâc Ahmed’e isâbet eylediği şer‘an 

mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Aişe tarafından ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye 

vekîl-i mutlağı olan Mehmed Beşe ibn-i İbrahim meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Beg ibn-i Halîl mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb müteveffâ-yı evvel mezbûr Mahmûd Efendî’nin mezkûr Mehmed Beg zimmetinde 

cihet-i garazdan yüz elli guruşu olub hâlâ vekâletim hasebiyle meblağ-ı mezbûrdan 

müvekkile-i mezkûrenin hassa-i şer‘iyesini taleb eylediğimde ol dahî meblağ-ı 

mezbûrdan yüz guruşunu ikrâr idüb bâkî elli guruşunu inkâr itmekle tebessudü’l-

Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh meblağ-ı mezbûr yüz elli guruşdan müvekkile-i mezbûrenin 

hassasına müte‘allika da‘vâsı mukâbelesinde merkûm Mehmed Beg yedinden bir re’s 
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doru iğdiş barkir ve dört guruş alub zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve 

iskâd eyledim min ba‘d müvekkilem mezbûrenin merkûm Mehmed Beg zimmetinde 

husûs-ı merkûmdan bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası ve da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûs içün bi’l-asâle ve bi’l-vekâle da‘vâ südûr iderse mesmû‘a 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Mehmed bin Mümâ, Seyyid Ömer bin Mehmed, Mûsa Çelebi bin el-Hâc 

Ömer, Davud Beg bin Davud, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Ali, Seyyid Mehmed Çelebi 

Pulcuzâde. 

106/2 Vasîden Mallarını Alma  

Mahmiye-i Konya’da Nehrikâfir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa Beşe’nin sulbî kebîr oğlu Ahmed asâleten ve sulbiye kızı Sâime 

tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub merkûmenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc Gâzî ve diğer Mehmed bin Hasan 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Mehmed bin Emrullah vekâleten 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Hasan ibn-i el-Hâc 

Ramazân mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ mezbûr Mustafa 

Beşe fevt oldukda mezkûr Ahmed ve mezbûre Sâime sağirân olmalarıyla mezkûr el-Hâc 

Hasan bi’l-vesâye mezbûrânın eşyâlarını ahz ve kabz idüb ba‘de merkûmânın her biri 

‘âkil ve bâliğ ve reşîd olduklarından sonra eşyâ-i mezkûreden levni ve cinsi beynlerinde 

ma‘lûm ba‘zısını alub bâkîsi yedinde kalmağla hâlâ asâletimiz ve vekâletimiz hasebiyle 

merkûmdan da‘vâya şer‘ idüb ol dahî inkâr ve sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn 

‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı meşrûhamız mukâbelesinde mezbûr el-Hâc Hasan yedinden 

yiğirmi guruş ve bir kara kılıc alub kabûl ve kabz idüb bi’l-asâle ve bi’l-vekâle mecmû‘-

u eşyâmıza müte‘allika de‘âvâ ve münâza‘âtdan fâriğ olub zimmetini ibrâ-i ‘âmm ve 

kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız 

ve da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün da‘vâ idersek mesmû‘a 

olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Mahmûd bin Mehmed, el-Hâc Osmân bin Mustafa, Mehmed bin 

Mevlûd, diğer Mehmed bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Ahmed Efendî. 
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107/1 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ali bin Yostan’ın sulbî sağir oğulları Mehmed ve Ahmed’e babaları 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve 

hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim 

olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirân-ı merkûmânın vâlideleri bâ‘isete’l-

kitâb Aişe binti Ömer nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzimesini edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Sinan Beşe bin İbrahim, Mehmed Beg bin Halîl, Mustafa bin Hüseyîn. 

107/2 Alacak Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Ferhuniye mahallesi sâkinlerinden Arzı binti Mehmed 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Bâlî bin Mehmed nâm kimesnenin 

zevcesi Râbi‘a binti Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre 

Râbi‘a’nın zevci Bâlî bin Mehmed nâm kimesne zimmetinde ceht-i garazdan beş 

guruşum olub mezbûr Bâlî vilâyet-i Rûm ilinde Mustafa Paşa köprüsü kurbunda fevt 

olmağla meblağ-ı mezbûru terekesinden taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl 

mezbûre Râbi‘a cevâbında deyn-i mezkûru merkûm Bâlî’nin vefâtını inkâr idicek 

müdde‘i mezbûreden müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udû-i 

Müslimînden Karakurd mahallesinde sâkin Ebûbekir Beşe ibn-i Mustafa ve Terhâne 

mahallesinde sâkin Hasan Beşe ibn-i Bâyezid nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûr Râbi‘a’nın zevci mezkûr Bâlî Beg 

doksan dört Zi’l-hiccesinin yiğirmi ikinci günü vilâyet-i Rûm ilinde Mustafa Paşa 

köprüsü gabında vâki‘ hânda vefât idüb meyyiti ğasl ve defn olundu biz gördük bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûr içün 

ityân-ı beyyineye emhâl-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Metherci Receb Beşe bin Mehmed ‘an mahalle-i Ferhuniye, Mehmed bin 

Hüseyîn ‘an mahalle-i Mü’min, Mahmûd Çelebi bin Mehmed Efendî ‘an mahalle-i 
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Ahmed Fakîh, Ahmed bin Ali ‘an mahalle-i Vâdîmerâm, İsmat bin Mehmed ‘an 

mahalle-i el-Hâc Emir. 

107/3 Seferden Dönüş Kaydı 

Şâm-ı şerîfden bin doksan altı senesinde sefer-i hümâyûna ma’mûr olanların 

serdârı olan fahrü’l-akrân Derviş Ağa ibn-i Ebûbekir tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyânı 

ikrâra vekîli olan kâtib Zülfikâr Efendî mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd Beşe bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mehmed Beşe Şâm-ı şerîfde yedinci cemâ‘at 

neferâtından olub bir sene mukaddem tarîk-i hacc-ı şerîfde Kerk kal‘ası muhâfazasında 

olmağla hâlâ sefer-i nevbeti olmayub odası Şâm-ı şerîfde olduğu ecilden sefer-i 

hümâyûna götürmeyüb bundan kalmağa müvekkilem serdâr merkûm izin virüb âhardan 

kimesne müdâhale itmemek içün yedine tarafından memzî ve mahtûm temessük 

virmişdir didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa bin Hüseyîn, Abdullah bin Receb. 

108/1 Şikâyet Davası 

Fi’l-asl-ı vilâyet-i Rûm ilinde Ruscuk kazâsında olub hâlâ hacc-ı şerîfden 

gelürken mahmiye-i Konya’da Pörçüklü mahallesinde misâfiran sâkin iken hâlâfevt 

olan el-Hâc Mustafa bin Ali’nin tenfîz ve vasiyetine vasiy-i muhtârı olan diğer el-Hâc 

Mustafa bin Kurdoğlu nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

mezbûrede emîn-i beytü’l-mâl olan Abdülfettah Beşe ibn-i el-Hâc Mustafa mahzarında 

üzerine bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mustafa 

maraz mevtinde bana vasiyet idüb eğer bu marazdan ben vefât idersem sen benim vasiy-

i muhtârım olub bi’l-cümle muhallefâtımı kabz idüb techîz ve tekfîni ve masârıf-ı 

mu‘tâdemi itmâm idüb ziyâdesini kasbe-i mezbûrede zevcem Hatice ve kızlarım Fâtıma 

ve Aişe’ye îsâl ve teslîm eyleyesin deyüb ben dahî kabûl itmişidim hâlâ mezbûr masran 

fevt olmağla eşyâsını bi’l-vesâye ahz murâd eylediğimde emîn mezbûr mâni‘ olur suâl 

olunub men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl emîn mezbûr 

cevâbında vasıyet-i meşrûhayı inkâr idicek vasiy-i merkûmdan müdde‘âsını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Mahmed Efendî ibn-i Ali ve el-

Hâc Receb bin Hasan nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub 
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eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mustafa maraz mevtinde bizim 

huzûrumuzda mezkûr diğer el-Hâc Mustafa’ya vasiyet idüb eğer bu marazdan ben fevt 

olursan sen benim vasiy-i muhtârım olub bi’l-cümle muhallefâtımı kabz idüb techîz ve 

tekfînimi ve sâir masârıf-ı mu‘tâdemi itmâm idüb ziyâdesini kasye-i mezbûrede 

vâriselerim olan zevcem Hatice ve sulbiye kızlarım Fâtıma ve Aişe’ye îsâl ve teslîm 

eyleyesin deyüb ol dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın husûs-ı mezbûr içün mu‘ârazadan emîn merkûmu men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Kadri Efendî bin Mahmûd Efendî, Hasan Beşe menzilci, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‘bân. 

108/2 Yıkılan Köprünün Tamiri İsteği 

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimas savb-ı 

şer‘den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî ibn-i Mahmûd Efendî irsâl olunub ol dahî 

mahmiye-i Konya’da Nehrikâfir mahallesine varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

Müslimîn ile ‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîf oldukda mahalle-i mezbûre ahâlisindeneshâb-ı 

hâze’l-kitâb Ahmed Beşe ibn-i Mustafa ve Abdurrahman ibn-i Hamza ve el-Hâc Davud 

bin Hüseyîn nâm kimesneler meclis-i şer‘ (     ) mezbûrda yine mahalle-i merkûme 

ahâlisinden Mahmûd Halîfe ibn-i Mehmed ve İbrahim Halîfe ibn-i Mustafa ve el-Hâc 

Mehmed bin Emrullah ve Hüseyîn bin el-Hâc Mehmed ve es-Seyyid İsmâ‘îl bin el-Hâc 

Hüseyîn ve Hasan bin Mehmed ve el-Hâc Davud bin Himmet ve İbrahim bin Ali ve el-

Hâc Yûsuf bin Hüseyîn ve el-Hâc Hasan ibn-i el-Hâc Ramazân mahzarlarında 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu mu‘âyene ve müşâhede olunan zokağın kar 

ve yağmur suyu dağyân eyledikde Bayram Ağa’nın kapusu önünde vâki‘ odabaşı 

köprüsü dimekle ma‘rûf köprünün gabından ceryân ide gelmişken hâlâ mezbûrlar mâni‘ 

olub menzillerimize hazar tertib itdirmek murâd iderler suâl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-suâl merkûmun Mahmûd Halîfe ve İbrahim Halîfe ve el-Hâc Mehmed ve 

Hüseyîn ve es-Seyyid İsmâ‘îl ve Hasan ve el-Hâc Davud ve İbrahim ve el-Hâc Yûsuf ve 

el-Hâc Hasan cevâblarında zikrolunan zokağın suyu mevzı‘-i mezbûrdan ceryân 

idegelmişdir hâlâ dahî tadhîr ve icrâ idüb mezbûrlara hazar tertib itdirmeyelim deyû bi-

tar‘him ikrâr ve i‘tirâf eylediklerini melânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve 
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ba‘de me‘an irsâl olunan Osmân bin Kadri ile meclis-i şer‘a gelüb ‘alâ vukû‘a haber 

virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Veli bin Ömer, Bayram bin Mehmed, Hasan bin el-Hâc Hasan, Hüsâm bin 

Mustafa, Ahmed bin Kaya, Hüseyîn bin Şa‘bân, Mahmûd bin. 

109/1 Mutasarrıf Anlaşmazlığı 

Kazâ-i Ilgun sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Abdullah Ağa ibn-i Fazlı Efendî nâm 

kimesne mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı oğlu 

Ya‘kûb Ağa mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ecdâdımdan sâhibü’l-

hayrât mîr-i mükerrem İshak Beg hazretleri vakfiye-i ma‘mûl bahasında mahmiye-i 

Konya’da vâki‘ merhûm Şeyh Şemseddin-i Tebrîzî kuddise sırruhû zâviyesinde vaz‘ 

eylediği icrâ-i şer‘iye ve yine zâviye-i merkûmda binâ eylediği mu‘allimhânenin ve 

evlâdiye şart eylediği ve sâir bi’l-cümle evkâfının tevelliyetini badnan ba‘d bed ve 

neslan ba‘d nesl kaydıyla tertib-i budûn üzere evlâdını ve evlâd-ı evlâdının ıslahına şart 

ve ta‘yîn itmekle alâ hâze’l-ân şart-ı meşrûh üzere ‘amel olunagelüb evlâddan mütevellî 

olan Mehmed fevt oldukda nöbet-i tevliyet bana intikâl itmekle şart ve âkını mûcibince 

mezbûrun mahlûlünden ben berât-ı hümâyûnla mütevellî olub mutasarrıf iken mezkûr 

Ya‘kûb Ağa benim karındaşım Ömer Ağa’nın oğlu olub badn-ı sânîde olmağla benden 

mü’har iken tevliyet-i mezkûreye berât itdirmekle yedimde olan berât-ı şerîf ve vakfiye-

i ma‘mûl bahâ ve emr-i ‘âlişân mûcibince ref‘ olunub mezkûrun kasrına tenbîh 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Ya‘kûb Ağa cevâbında müdde‘i 

merkûm Abdullah Ağa babası Ömer Ağa’nın karındaşı olub kendinin ‘ammisi olduğunu 

beddu‘a ikrâr idüb müdde‘i merkûm badn-ı evvelde olduğu mütehhakkik oldukdan 

sonra vakfiye-i ma‘mûl bahaya nazar olunub evkâf-ı merkûmenin tevelliti badnen ba‘d 

badn kaydıyla tertib-i büdûn üzere ıslahı evlâda meşrûd olduğu mesdûr ve masruh olub 

ve üzerinde olduğu berât-ı hümâyûn ile mukadder olub ve emr-i şerîfin mazmûn-u 

hümâyûnunda vakfiye-i ma‘mûl bahaya nazar idüb göresin vâkıf-ı evkâfının tevliyet ve 

ğallesin evlâdına ve evlâd-ı evlâdına ‘ale’s-sevâ şart itmiş olmayub fi’l-vâki‘ ıslahı 

evlâdına şart ve ta‘yîn itmiş ise vakf-ı merkûmu meşrûtiyet üzere buna zabt itdirüb 

bununla derecede müsâvî olmayanı mezbûr Ya‘kûb’u hilâf-ı şart-ı vâkıf-ı dahl 

itdirmeyüb men‘ ve def‘ eyleyesin deyû buyurulmağın her birinin mûcibince tevliyet-i 

mezbûreyi zabta müdde‘i merkûme izin virilüb merkûm Ya‘kûb Ağa’yı müdâhale’den 
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men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Efendî bin Pîr Hüseyîn Beg, Mehmed Ağa bin Mustafa, Mustafa bin. 

109/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Fakîh Dede mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Aişe 

binti Bedl nâm bekr-i bâliğa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde İsmâ‘îl Beşe bin 

Seydi mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bu ana gelince mezbûr İsmâ‘îl 

Beşe bana aslâ namzed ve ‘akd-i nikâh itdirmeyüb aslâ kimesnenin menkûhası değil 

iken hâlâ bana mu‘âraza ve müdâlaheden hâlî değildir suâl olunub men‘ ve defn 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr İsmâ‘îl Beşe cevâbında mezkûre 

Aişe benim akrabamdan olub hâlâ bir âhar kimesneye namzed olunmağla husûs-ı 

mezbûre râzî olmadığım ecilden mezbûre benim menkûhamdır deyû da‘vâya meşrû‘ 

itmişidim lâkin aslı ve hakîkati yokdur menkûham değildir ve aslâ mezbûreye hidye ve 

masârıf nâmıyla bir şey irsâl itmedim hâlâ mezbûrede bir akçe ve bir habbem yokdur 

deyû beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdülkâdir Efendî bin Mahmûd Efendî, Hacı Beg bin Ahmed, Mehmed Beşe 

bin Mevlûd. 

109/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sahrâ nâhiyesinde Afe nâm karye 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Hasan’ın zevcesi olub kendiden sonra fevt 

olan Marzıye’nin sulbî sağir oğulları Ahmed ve sulbiye sağire kızları Asya’nın emvûl 

ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy 

lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri mezbûre Marzıye’nin kız 

karındaşı bâ‘isete’l-kitâb Sâliha binti himmet nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme 

olmağın vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 

lâzımesini ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-

râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ibaz Efendî, Ömer Çelebi bin el-Hâc 

Abdüsselam Efendî, Seyyid Şa‘bân Ağa bin Şeyh Çavuş, Hasan Beşe menzilci. 
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110/1 İhtida 

 Mahmiye-i Konya’da Şerefşirin mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Melkün nâm Ermeni zımmînin sulbiye kızı olub hâlâ tahmînen on yaşında 

olan Sâra nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb ben şeref-i İslâm ile müşerref olmak 

murâd iderin deyû lisân-ı fasîh ile eşhedüenlâilâheilllallah ve eşhedüenne Muhammeden 

abdühû ve rasûlüh bâtıl dînden çıkub hak dîne girüb İslâm’ı kabûl eyledim dimeğin 

hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri mezbûreyi Aişe İsmâ‘îl’e tesmiye idüb İslâm’ın 

sathına hükm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Halîfe bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin Süleymân, Mustafa Çelebi 

bin Hüseyîn Beg, Halîl bin Hüseyîn. 

110/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden Sâlih Ağa ibn-i Mehmed 

Ağa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Şeref Ağa ibn-i Abdal mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb bin seksen dokuz senesinde Kütahya eyâletinin mütesellinliği 

beher şehr-i beşer kise guruşa maktûhan benim taht-ı iltizâmımda iken ben bahsebi’l-

iktizâ bir âhar maslahata gitmek murâd eylediğimde mezbûr Şeref Ağa’yı mütesellimin 

umûruna alâ vechi’l-emâne tarafımdan vekîl itmam ile merkûm Şeref Ağa mütesellimin 

umûrunu bir ay mutasarrıf olub ‘avâid ve rüsûmunu kabz idüb makbûzâtını bana 

virmeyüb ve sene-i mezbûrede umûr-u mezkûreye ben mutasarrıf iken yilâkiye ve yağ 

hıdmetini mezbûr Şeref Ağa sekiz yüz elli guruşa maktû‘an bundan ta‘niz ve iltizâm 

idüb avâid ve rüsûmunu kabz idüb meblağ-ı maktû‘-u mezbûrdan yüz yiğirmi guruşunu 

bana virüb mâ‘adâsını alâ hâze’l-ân yedinde kalub ve sene-i sâniyede zikrolunan 

yilâkıye ve yağ hıdmetini ‘Acem bolükbaşı nâm kimesne yedinden dokuz yüz elli 

guruşa maktû‘an iltizâm idüb meblağ-ı maktû‘-u mezbûre mezbûr Şeref Ağa kefîl-i bi’l-

mâl olub mezbûr Acem bölükbaşı hıdmet-i mezbûreyi tasarruf ve ‘avâid-i rüsûmunu 

kabz idüb meblağ-ı maktû‘u bana virmeyüb alâ hâze’l-ân bâkî olub ve dahî benim silk-i 

mülkümde olan emvâlimden bir katarluk ve bir katar dolu bisrak cem‘an iki katar 

devemi kethüdam olan balıkcıoğlu dimekle ma‘rûf Mehmed Ağa yedinden alub bi-gayr-

i hak kabz idüb yedinde olmağla hâlâ her birini mezbûr Şeref Ağa’dan da‘vâ ve taleb 

eylediğimde ol dahî emânet vechi ile mütesellimlik umûrunu merkûmun tarafından on 
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beş gün mutasarrıf olub ba‘de defterim ile makbûzum olan ‘avâid ve rüsûmu sana teslîm 

eyledim ve yilâkıye ve yağ hıdmetini yedi yüz elli guruşa maktû‘an iltizâm idüb lâkin 

bi’l-cümle kadılıklara varmayub ancak birkaç kadılığa vardığımda sen bana mektûb 

gönderüb bir mühim maslahat düşdüşdür ol hıdmeti bırakub benim yanıma gelesin 

didiğin ecilden ben dahî ferâğat idüb dört yüz yetmiş guruş makbûzum olmağla sana 

teslîm eyledim ve Acem bölükbaşıya kefîl olmadım sana aslâ bir akçe ve bir habbe 

deynim olmadığından mâ‘adâ senin zimmetinde karz cihetinden benim iki bin üç yüz 

guruşum olmağla zikrolunan iki katar deveyi mezbûr Mehmed Beg yedinden dört yüz 

yiğirmi guruşa iştirâ idüb semenini meblağ-ı mezbûrdan dört yüz yiğirmi guruşa takas 

eyledim bâkî bin sekiz yüz seksen guruşum zimmetinde bâkîdir ve bir re’s kır aygır 

atımı ve bir re’s katırımı bi-gayr-i hak ahz eyledik deyû cevâba şürû‘ idüb ben ‘an asl-ı 

mezbûre iki bin guruş deynimi ikrâr ve mâ‘adâyı inkâr eylediğimden sonra merkûm 

Şeref Ağa tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh benim de‘âvâ-yı meşrûham 

mukâbelesinde meblağ-ı mezbûre ve at ve katıra ve târîh-i kitâb gününe gelince 

beynimizde vâkı‘a olan ma‘lûme ve mechûle bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âtdan fâriğ 

olub benim zimmetimi ibrâ itmekle ben dahî zikrolunan bi’l-cümle de‘âvâlarımdan ve 

bu ana gelince beynimizde vâkı‘a olan ma‘lûme ve mechûle bi’l-cümle de‘âvâ ve 

mühâsamâtımdan vech-i muharrer üzere fâriğ olub merkûm Şeref Ağa’nın zimmetini 

ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d mezbûrun benim ile ve 

benim mezbûr ile aslâ da‘âvam ve nizâ‘ım ve biri birimize bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm her birimizden bu husûslar içün da‘vâ südûr iderse 

mesmû‘a olmaya didikde merkûm Şeref Ağa mukarrer merkûmu bi’l-cümle kelimât-ı 

meşrûhasında tahkîk ve tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zîdetü’s-sedât Abdülhay Efendî meşnûyahvanzâde, ‘ımdetü’s-sedât Seyyid 

Abdülehad Çelebi ıhve, fahrü’l-akrân Mahmûd Ağa bin Ali Efendî, zahrü’l-emsâlet 

abdülfettah Ağa kethüdâyeri, Abdal Ağa bin Arif Beg, Osmân Ağa bin Arif Beg, 

Abdurrahman Ağa celb, Kadri Beg bin Mahmûd Ağa, Ahmed Beg solak. 

111/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Pîrî Paşa mahallesi sâkinlerinden Şeref Ağa ibn-i Abdal 

Ağa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Sâlih Ağa ibn-i Mehmet 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb benim mezbûr Sâlih Ağa’nın zimmetinde 
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cihet-i garazdan iki bin üç yüz guruşum olub bundan akdem bir katarluk ve bir katarluk 

besrek cem‘an iki katar devesini kethüdâsı balıkcıoğlu dimekle ma‘rûf Mehmed Beg 

yedinden dört yüz yiğirmi guruşa iştirâ ve kabz idüb semenini deyn-i mezkûrdan dört 

yüz yiğirmi guruşa takas idüb bin sekiz yüz seksen guruşum alâ hâze’l-ân zimmetinde 

bâkî olub ve bundan mâ‘adâ mezbûr Sâlih Ağa benim bir re’s kır aygır atımı ve bir re’s 

katırımı mukaddemâ bi-gayr-i hakk yedimden ahz ve kabz itmekle hâlâ her birini 

da‘vâya şerû‘ eylediğimde mezbûr Sâlih Ağa dahî ben bin seksen dokuz senesinde 

beher şehr-i beş kise guruşa maktû‘an iltizâmımda olan eyâlet-i Kütahya 

mütesellimliğini sana emânet vechi ile tağviz eylediğimde sen bir ay mutasarrıf olub 

‘avâid ve rüsûmunu bana virmeyüb ve yilâkıye ve yağ hıdmetini sekiz yüz elli guruşa 

benden sen iltizâm idüb ‘avâid ve rüsûmunu kabz idüb yüz yiğirmi guruşdan mâ‘adâsını 

bana virmeyüb ve sene-i sâniyede yilâkıye ve yağ hıdmetini Acem bölükbaşı dokuz yüz 

elli guruşa benden iltizâm eyledikde sen kefîl bi’l-mâl olub merkûm Acem bölükbaşı 

meblağ-ı maktû‘-u mezbûru bana virmeyüb ve iki katar develerimi merkûm Mehmed 

Beg’in yedinden bi-gayr-i hakk ahz ve kabz eyledik ve benim sana deynim iki bin 

guruşdur ziyâde değildir deyû üç yüz guruşumu inkâr ve zikrolunan husûsları benden 

da‘vâ sadedinde olmağla ben eyâlet-i merkûme mütesellimini tarafından bir ay zabt 

idüb makbûzum olan ‘avâid ve rüsûmunu defterim ile sana teslîm eyledim ve yilâkıye 

ve yağ hıdmetini yedi yüz elli guruşa iltizâm idüb lâkin tamâmen zabt itmeyüb ancak 

birkac kazâsına vardığımda sen bana mektûb gönderüb bir mühim maslahat vâki‘ 

olmuşdur hıdmetini bırakub ‘ale’l-‘acele yanıma gelesin didiğin ecilden makbûzum olan 

dört yüz yetmiş guruşu sana teslîm eyledim ve Acem bölükbaşıya kefîl olmadım 

didiğimden sonra tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezkûr Sâlih Ağa zikrolunan 

husûslara târîh-i kitâb gününe gelince beynimizde vâki‘ olan ma‘lûm ve mechûl bi’l-

cümle husûslara müte‘allika cemi‘ de‘âvâ ve münâza‘âtdan fâriğ olub zimmetini ibrâ-i 

‘âmm kâti‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd itmekle ben dahî cihet-i garazdan bâkî meblağ-ı 

merkûme ve at ve katır ve târîh-i kitâb gününe gelince beynimizde vâki‘ olan ma‘lûm ve 

mechûl bi’l-cümle husûslara müte‘allika cemi‘ de‘âvâ ve münâza‘âtdan fâriğ olub 

mezbûrun zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâtı‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir 

vecihle merkûm Sâlih Ağa’da bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım 

kalmadı ba‘de’l-yevm târîh-i kitâba gelince bir husûs içün benden da‘vâ sudûr iderse 
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mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-

râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şuhûd-u sâbıkûn. 

111/2 Vasî Değişikliği 

Mahmiye-i Konya’da Yenice mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem hâlik 

olan (boş) nâm zımmînin sulbiye sağire kızı olub şeref-i İslâm ile müşerrefe olan 

Aişe’nin hâlâ vasiysi olan Fâtıma binti Yûsuf nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde sağire mezbûrenin mukaddemâ vasiysi hâmil-i hâze’s-sefer Kirkor veled 

Murâd nâm zımmî muvâcehesinde bi’l-vesâye ikrâr ve tahrîr-i kelâm idüb mezbûr 

Kirkor vesâyetden def‘ olunub yerine ben vasiy olmam ile sağire mezbûrenin mezkûr 

yedinde olan bi’l-cümle eşyâsını defter mûcibince yedinden bi’t-tamam alub kabz 

eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Ömer Halîfe bin İbrahim, Mehmed bin Bâlî, Molla Ca‘fer bin Molla Nûh, 

Mustafa bin Hasan, Ali bin Tobcu Hamza, Mûsa Beşe bin. 

112/1 Mülk (Tarla)  Satışı  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hatice binti Ahmed paşa tarafından husûs-ı 

âtiyü’l-beyâna vekîl-i müsecceli olan el-Hâc hamza ibn-i el-Hâc Emrullah Efendî 

müvekkile-i merkûmenin kız karındaşı Aişe tarafından kezâlik husûs-ı câi’z-zikre vekîl-

i müsecceli olan Ali Çelebi bin-i Ahmed Efendî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb İsa bin Sefer mahzarında her biri bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkiletân merkûmetânın Yediler mahallesiyle Şerefşirin 

mahallesi arasında vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafdan Baryam 

zımmî mülkü ve bir tarafdan Bâru ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zirâ‘-i kirbâs 

ile ‘arzan on zirâ‘ ve tolan kırk sekiz zirâ‘ mülk-i ‘arsa-i hâliyelerini mukaddemâ 

mezbûretân sağiretân iken ‘ammileri Sinan Çelebi ve Satı hasebiyle merkûm İsa’ya beş 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemekle meblağ-ı mezbûrdan iki guruş ve bir rub‘ını vasiy-i mezbûr mezkûr yedinden 

alub bâkîsi zimmetinde kalmışidi hâlâ müvekkiletân-ı merkûmetân bey‘-i meşrûhu 

kabûl ve meblağ-ı bâkî iki guruş ve üç rub‘ı mezkûr İsa yedinden ahz ve kabz eylediler 
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min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkaları kalmayub ‘arsa-i mezbûre hayyiz-i  

bey‘den mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Yûsuf, el-Hâc Ömer bin Derviş Ebûbekir, Derviş Ali ıhve. 

112/2 Mülk (Ahır-Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden Aişe binti el-Hâc 

Mehmed tarafından zikr-i âtî bey‘ ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Seyyid Mehmed Çlelebi ibn-i el-Hâc İsmâ‘îl ve 

Hüseyîn Beşe ibn-i Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed 

bin Ebûbekir meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-i merkûmenin karındaşı 

bâ‘isü’l-kitâb Osmân Çelebi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûre Aişe mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan mezbûr Osmân 

mülkü ve bir tarafdan ba‘zan Kara Mehmed mülkü ve ba‘zan Baba Sultan havlısı ve iki 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir ahur ve bir ahur sekisini ve bir havlıyı müştemil 

olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilini mezbûr Osmân 

Çelebi’ye on yedi guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yedi guruşu mezkûr Osmân Çelebi 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eylemeğin teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Süleymân Çelebi bin Yûsuf, Abdullah Çelebi bin Receb, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‘bân. 

112/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Marzıye binti (    ) nâm hâtûnun ‘ammisi oğlunun oğlu ve hasran vârisi 

olan Derviş bin Şikaldı nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-

kitâb mütendihavân Şeyh Mehmed Efendî ibn-i Hâbil Efendî tarafından tasdîke vekîl-i 

şer‘îsi olan el-Hâc Mahmûd bin Mevlûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mevrüsem müteveffât-ı merkûmenin mahalle-i mezbûrede vâki‘ kıbleten mezbûr 
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Mehmed Efendî mülkü ve şarken ba‘zan Emine Hâtûn ve ba‘zan merkûm Mehmed 

Efendî mülkleri ve şimâlen tarîk-i hâs ve garban tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve 

bir örtme ve bir oda ve bir havlıyı müştemil olub bi’l-verâse silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan menzilimi mezbûr Mehmed Efendî’ye otuz iki guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr otuz iki guruşu mezkûr Mehmed Efendî yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ve müteveffât-ı merkûmenin sâir terekesini dahî mezbûr 

yedinden bi’t-tamam alub kabz eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam 

ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

(…). 

113/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Aişe binti el-Hâc Mehmed’in sulbî oğlu Abdurrahman bin Süleymân 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikri âtî ‘akâra ve vâzı‘ü’l-yed olan 

bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Abdurrahman bin Mahmûd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb Debbağhâne’de vâki‘ bir tarafdan el-Hâc İdris dükkanı ve bir tarafdan 

ba‘zan el-Hâc Ahmed Beşe mülkü ve ba‘zan diğer Ahmed mülkü ve bir tarafdan Seyyid 

Mehmed Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd el-Hâc Hüseyîn dükkanı 

dimekle ma‘rûf on iki gerecliği hâvî dükkanın içinde müstecâb ile el-Hâc Abdurrahman 

gereclikleri arasında olan iki gereclik ve yine mevzı‘-i mezbûrda vâki‘ bir tarafdan 

dükkan-ı merkûm ve bir tarafdan el-Hâc Ahmed Beşe mülkü  ve bir tarafdan el-Hâc 

İdris mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Abdurrahman mülkü ile mahdûd bir bâb oda vâliden 

Aişe Hâtûn’un babasından müntekal mülk-i mevrusu olub ale’l-vefât tasarruf idüb 

ba‘de’l-vefât bana intikâl itmişiken merkûm el-Hâc Abdurrahman bi-gayr-i hak alub 

hâlâ vâzı‘ü’l-yed olmağla yaleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm el-Hâc 

Abdurrahman cevâbında zikrolunan iki gereclik ve bir oda mezbûrun vâlidesi merkûme 

Aişe’nin babasından müntekal mülk-i mevrûsu olub hâl-i hayâtında ve kemâl-i 

sıhhatında hâzır-ı bi’l-meclis Süleymân Çelebi ibn-i Mustafa nâm kimesneye mâra’z-

zikr iki gereclik ve bir odasını kîli nâ ma‘lûm bir mikdâr buğday ile yüz on yedi esedî 
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guruşa bey‘ ve teslîm ve yedinden tamâmen kabz-ı semen idüb zevci Seyyid Hüseyîn 

ibn-i Seyyid Zülfikâr ve Ali bin Himmet şehâdetleriyle tarafından zahrü’l-kuzât el-Hâc 

Mustafa Efendî ibn-i Receb Efendî e‘tâ-i hüccete vekîl itmekle ol dahî yedine bi’l-

vekâle hüccet-i şer‘iye virmekle mülk-i müşterâsı oldukdan sonra ba‘de’l-kabz mâra’z-

zikr iki gereclik ve bir odayı semen-i ma‘lûm ile bana bâ tâbi‘ ve taslîm ve kabz-ı semen 

idüb ben dahî iştirâ ve temlik itmâm ile mülküm olmuşdur deyüb mazmûnu bi-takrîr-i 

meşrûhuna muvaffak bin seksen yedi senesi Şa‘bân’ının selh günü târîhiyle mecrûh 

mahmiye-i Konya’da nâibi’ş-şer‘i’ş-şerîf olan el-Hâc Ömer Efendî’nin imzâ ve 

hatmiyle memzî ve mahtûm hüccet-i şer‘iye ibrâz idicek ba‘de’l-istindâk mazmûn-u 

hücceti mezbûr Süleymân Çelebi ikrâr idüb müdde‘i merkûm inkâr itmekle mezbûr el-

Hâc Abdurrahman’dan mazmûn-u hüccete yine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-

Hâc Osmân bin el-Hâc Süleymân ve Receb bin Mustafa nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i mezbûrda mezkûr el-

Hâc Mustafa Efendî meclis-i şer‘de nâib mümâ ileyh meclisinde bizim huzûrumuzda 

Aişe binti el-Hâc Mehmed nâm hâtûn hudûd-u mezkûre ile mahdûd iki gereclik ve bir 

odasını mezbûr Süleymân Çelebi’ye keyl nâma‘lûm bir mikdâr buğday ile yüz on yedi 

esedî guruşa bâ tâbi‘ ve teslîm ve tamâmen kabz-ı semen idüb tarafından ikrâra beni 

vekîl eyledi deyüb vekâletine zevci Seyyid Hüseyîn ibn-i Seyyid Zülfikâr ve Ali bin 

Himmet nâm kimesneler bizim huzûrumuzda şehâdet idüb hâkim-i mûmâ ileyh 

şehâdetleri kabûl idüb işbu hücceti bi’l-müvâcehe tahrîr eyledi üzerinde olan imzâ ve 

hatm hâkim-i mûmâ ileyhindir biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle hükm olunub müdde‘i merkûmu da‘vâ-yı meşrûhadan men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

El-Hâc Mehmed bin Emrullah, el-Hâc Mevlûd bin Abdurrahman, Ivaz bin 

Mehmed, el-Hâc Receb bin el-Hâc Ramazân, el-Hâc ahmed bin el-Hâc İbrahim. 

113/2 Nafaka (Arapça) 

114/1 Alacak Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Hasan ibn-i el-Hâc Şa‘bân’ın verâseti zevcesi Ümmü ve li-eb karındaşı 
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Abdurrahman’a münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra merkûm 

Abdurrahman meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı merkûmun vasiy-i 

muhtârı olan bâ‘isü’l-kitâb Emrullah Efendî ibn-i Ahmed mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb mevresem müteveffâ-yı mezbûrun terekesini mezbûr zabt idüb 

yedinde olan defter-i kısâmda mesdâr olan muhallefâtından ma‘lûme’l-hudûd bir menzil 

ve bir beşik örtüsü ve bir döşek ve üç peyçe ve bir yorğan ve iki kilim ve üç yelâs ve 

yedi çuval ve üç torba ve bir şalvar ve bir döşek yüzü ve üç minder ve iki keçe ve bir 

değirmen ve dört küb ve iki orak ve bir beyl ve bir sac ayak ve bir tenür demürü ve bir 

sârık ve dört makreme ve bir yüz yasdığı ve bir mathara ve bir dârâ-yı boğça ve bir el 

dârâ-yı zebûn ve bir nezkeb ve bir kabur ve iki yaştahta ve iki köhne beyt sanduk ve iki 

‘asâ ve bir sahan ve bir atlas kafdân ve bir dârâ-yı kafdân alub kabz idüb mâ‘adâsından 

hassam alâ hâze’l-ân bâkıye olub ve hâric-i âz defter bir re’s devesini ve bir merkeb ve 

dört koyununu dahî mezbûr bey‘ ve kabz-ı semen itmekle defterde mesdûr olanların 

bakıyesinden vehâric-i âz defterin semenlerinden hassa-i şer‘iyelerimi taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Emrullah Efendî cevâbında müteveffâ-yı 

mezbûrun techîz ve tekfînine ve edâ-i duyûnuna vasiy-i muhtârı olmam ile terekesini 

kabz idüb muhallefâtından yedi guruş techîz ve tekfînine ve dört guruş resm-i kısmet ve 

hadâmesine ve otuz beş guruş diyûn-u beştesine virüb mâ‘adâsından mezkûre 

Ümmü’nün hassasından gayrisini ber mûcib-i defter bi’t-tamam mezkûr Abdurrahman’a 

virüb teslîm idüb ve hâric-i âz defter bir devesini onyedi buçuk guruşa ve bir merkebini 

üç guruşa bey‘ ve semeni olan min habsi’l-mecmû‘ yiğirmi buçuk guruşu dahî mezkûr 

Abdurrahman’a virüb ol dahî her birini yedinden alub ve huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî 

itmişdir deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezbûr Emrullah Efendî’den takrîr-i 

meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Molla Halîl bin 

Ömer ve Osmân bin Ömer ve Molla Süleymân bin Ali ve Abdî bin Ali nâm kimesneler 

li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd evvelâ mezbûrân Molla 

Halîl ve Osmân bundan akdem mezkûr Abdurrahman’a bizim huzûrumuzda mevresem 

Hasan’ın kısâm-ı defterinde mesdûr olan terekesinden hassama isâbet iden eşyâyı 

Emrullah Efendî yedinden bi’t-tamam aldım deyû ikrâr eyledi deyüb ve sâniyan 

mezbûrân Molla Süleymân ve Abdî fi’l-hakîka mezbûr Emrullah Efendî bir deve ve bir 

merkeb semenleri olmak üzere yiğirmi buçuk guruşa bizim huzûrumuzda mezkûr 

Abdurrahman’a virüb ol dahî ahz eyledi deyüb şuhûd-u mezbûrûnun her biri biz bu 
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husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra dört koyunu mezbûr Emrullah 

Efendî inkâr idüb ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-bünye ve’l-istihlâf yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin 

da‘vâ-yı merkûmeden müde‘a-i mezbûru men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Beşe Yüzbaşı, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hüdâvirdi bin Pîr Ali. 

114/2 Müslüman Olduğu İddiası  

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn Beşe bin 

Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâmil-i hâze’s-sefer 

Kapudveledâsı nâm Ermeni zımmî müvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem ben mezbûr Kapud zımmîye eğer sen İslâm kabûl 

idersen ben kendi mâlımdan sana bir çuka dolama vireyim deyû va‘d eylediğimde ol 

dahî kelimeti şehâdeti tekellim itmekle Müslim olmuşdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-

suâl ve ‘akîbü’l-inkâr merkûm Hüseyîn Beşe mezkûr Kapud İslâm kabûl eylediğine 

ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz eylediğinden mâ‘adâ edyân-ı bâtıleden hurûc ve teberru 

itmedikce mücerred-i kelimeti şehâdet ile mezbûrun İslâmı sâbit olmamağla husûs-ı 

mezbûr içün mu‘ârazadan mezkûr Hüseyîn Beşe’yi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l- ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi pulcuzâde, Veli bin Dede, Ali bin Mahmûd, Ahmed 

Beşe bin Abdurrahman, Ali bin Mustafa, Mustafa bin Mehmed. 

115/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa’nın verâseti ve vâlidesi Marzıye ve zevcesi Rahime ve sulbî kebîr 

oğulları Mehmed ve Süleymân ve sağir oğlu Yûsuf ve sulbiye sağire kızı Marzıye’ye 

münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra bâ‘isü’l-kitâb merkûm Süleymân 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mezkûr Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb merkûm Mehmed babam müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından 

arpa ve buğday ve mercimek semeninden yüz altmış yedi guruş ahz ve kabz idüb ve 

huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişiken hâlâ hassamı taleb eylediğimde virmeyüb 

muhâlefet ider suâl olunub meblağ-ı mezbûrdan hassa-i şer‘iyem alıvirilmesi didikde 

gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden mahalle-i 
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mezbûrede sâkin el-Hâc Abdüsselam Efendî ibn-i Ivaz Efendî ve Mehmed bin Ahmed 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vûki‘ 

bundan akdem merkûm Süleymân mezbûr Mehmed’den sen babamızın terekesinden 

arpa ve buğday ve mercimek semeni yüz altmış yedi guruş zabt eyledik deyû bizim 

bizim huzûrumuzda hassasını taleb eyledikde ol dahî meblağ-ı mezbûru zabt eyledim 

deyû ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  ‘akdde vâkı‘a 

olmağın meblağ-ı mezbûrdan hassasını edâya merkûm Mehmed’e tenbîh-i birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

Süleymân bin Ahmed, Halîl bin Ebûbekir, Mehmed Çelebi bin Ahmed. 

115/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî mahallesi sâkinlerinden menkurcuzâde dimekle 

ma‘rûf fahrü’l-akrân Ahmed Ağa ibn-i Mustafa tarafından aikr-i âtî bey‘a ve kabz-ı 

semene vekîli olub Mustafa Çelebi ibn-i Abdullah ve Sefer bin Nurullah şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan diğer Mustafa Çelebi ibn-i Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Sâime binti Hüseyîn nâm hâtûn tarafından tasdîke vekîl-

i şer‘îsi olan karındaşı İbrahim Çelebi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb el-Hâc Emir mahallesinde vâki‘ bir tarafdan mezbûre Sâime mülkü ve bir tarafdan 

Mânın zımmî mülkü ve bir tarafdan Yesyeb zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir izbe ve bir örtme ve bir tabhâne ve iki havlıyı müştemil menzilin nısfı 

şâyi‘i mezbûr Ahmed Ağa’nın ve nısf-ı âharı karındaşı Mehmed Çavuş’un mülkleri 

olub lâkin merkûm Ahmed Ağa mezbûr Mehmed Çavuş’un hassasını dahî ben iştirâ 

eyledim mecmû‘u müstekil benim mülkümdür tarafımdan bey‘ idüb semenini vâlidem 

İsmihân Hâtûn’a teslîm idivir deyû beni vekîl itmekle ben dahî münezzel-i merkûmun 

mecmû‘unu bi-hasbi’l-vekâle mezbûre Sâime’ye otuz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kâbûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr otuz guruşu mezkûre Sâime yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz ve mezkûre 

İsmihân’a teslîm idüb bey‘-i merkûmu dahî mezbûre Sâime’ye teslîm eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Seyyid Mehmed Çelebi bin Muslî, Ebûbekir bin Muharrem, el-Hâc Ali bin 

Mustafa, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Abdurrahman, el-Hâc Abdurrahman Halîfe bin 

İbrahim, İbrahim bin Hüseyîn, Ahmed Çelebi bin el-Hâc İbrahim.  

116/1 Mülk (Dükkan) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-akrân Sâlih Ağa 

ibn-i Mehmed Ağa nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-

kitâb zahrü’l-emâsil el-Hâc Abdal Ağa ve ‘ımdetü’l-esbâh Osmân Ağa ibn-i Arif Beg 

mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Büstâncılar sûkunda vâki‘ bir tarafdan 

Ken‘ân dede vakfı olan dükkan ve etrâf-ı selâseden tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olub alâ 

hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı tasarrufumda olan bir bâb burgucu ve dört bâb ‘attâr 

cem‘an beş bân dükkanlarımı mezbûr ibn-i el-Hâc Abdal Ağa ve Osmân Ağa’ya safka-i 

vâhidede üç yüz yiğirmi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ve yine 

dükkaneyn merkûmeye muttasıl ebniye ve sükâfları ve zemînleri merhûm Kan‘ân Dede 

vakfı olub mâh bemâh seksener akçe icâre ile taht-ı tasarrufumda olan iki bâb ‘attâr 

dükkanını ve yine mevzı‘-i merkûmda vâki‘ evkâf-ı mezbûreden olub mâh bemâh on 

altışar akçe icâre ile mutasarrıf olduğum kapuyeri dimekle ma‘rûf hacec-i şer‘iyede 

midârı mu‘în mevzı‘-i merkûmâna mütevellîsi ma‘rifetiyle otuz guruş bedel tağvîz 

mukâbelesibde ferâğ ve her birinde olan hakk-ı tasarrufumu teğvîz idüb anlar dahî 

semen-i merkûm ile emlâkı mezkûreyi iştirâ ve bedel-i mezbûr ile evkâf-ı mezkûreyi 

teğvîz ve her birini kabûl eylemeğin min habsi’l-mecmû‘ meblağ-ı mezbûr üçyüz elli 

guruşu mezkûrân Abdal Ağa ve Osmân Ağa yedlerinden bi’t-tamam ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‘ ve mağvez eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşiterâ ve 

mağvazlarıdır keyfe mâ-yeşâ’ân ve yahtârân zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-

âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdurrahman Ağa celb-i el-Hâc, el-Hâc Ali Beşe bin Hüseyîn, Seyyid Hüseyîn 

Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Hasan Beg bin Ahmed Ağa, Abdülfettah Beşe bin Mustafa, 

Hacı Beg bin Ahmed, Abdülkerîm bin Mehmed, Recb bin Ivaz. 

116/2 Mülk (Bağ-Tarla) İcarı 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden Sâlih Ağa ibn-i Mehmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Abdülfettah Beşe 
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ibn-i Mustafa mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre 

hâricinde Senlfâ nâm mevzı‘de Burhâneddin murkdî kurbunda vâki‘ iki tarafdan 

Burhâneddin vakfı olan tarla ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve iki 

örtme ve bir havlı ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemîn olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde 

ve taht-ı yedimde olan bir kıt‘a bâğımı ve Paşa çeşmesi kurbunda vâki‘ hudûdu 

beynimizde ma‘lûm on iki dönüm tarlamı ve Kovanağzı nâm mevzı‘de vâki‘ bir 

tarafdan Seyyid Mustafa mülkü ve bir tarafdan Seyyid Sinan Çelebi mülkü ve bir 

tarafdan el-Hâc İlyasoğlu mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd on beş dönüm 

tarlamı safka-i vâhidede merkûm Abdülfettah Beşe’ye iki yüz guruşa ‘alâ tarîki’l-istiflâl 

bey‘ ve taslîm idüb yedinden meblağ-ı mezbûr ikiyüz guruşu bi’t-tamam ahz ve kabz 

eylediğimden sonra mezbûr Abdülfettah Beşe bâğ-ı merkûmu târîh-i kitâb gününden bir 

sene tamâmına dek üçyüz akçe icâre bana icâr ve teslîm itmekle ben dahî isticâr ve 

kabûl eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdal Ağa bin Arif Beg, Osmân Ağa ıhve, Abdurrahman Ağa celb, el-Hâc Ali 

Beşe bin Hüseyîn, Seyyid Hüseyîn bin Seyyid Yûsuf, Osmân bin Mûsa, Hasan Beg bin 

Ahmed Ağa, Mehmed bin Abdullah, Hacı Beg bin Ahmed, Mehmed bin Abdülkerîm, 

Receb bin Ivaz, Abdülkerîm bin Mehmed. 

117/1 Köle Azadı 

Mahmiye-i Konya’da Kerem Dede mahallesi sâkinlerinden Murtazâ ibn-i el-

Hâc Mahmûd asâleten ve karındaşı el-Hâc Mehmed tarafından zikri âtî i‘tâkı ikrâra 

vekîli olub Mustafa ibn-i el-Hâc Receb ve Abdullah bin Ömer şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan sulbî oğlu Molla Mahmûd vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde orta boylu saşın gök gözlü açık kaşlu rü’sü e’l-asl olub mezbûrân Murtazâ ve 

el-Hâc Mehmed’e şirket üzere rakîtini mu‘teref olan bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin Abdullah 

mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb asâletimiz ve vekâletimiz 

hasebiyle hasbetallâhü’l-azîm ve talbâ limirzât e’r-rab e’r-rahîm ve ‘ımlâ bi mâkâl e’n-

nebî sallallâhüte‘âla ‘aleyhi vesellim min i‘tak rakbeten mü’mineten i‘tekallâhü te‘âlâ 

bana erb münhâ erbâmine mine’n-nâr mülkiyetden ihrâc idüb azâd ve i‘tâk eyledik 

ba‘de’l-yevm mezbûr Yûsuf sâir ahrâr-ı asliyyin gibi har olub nefsine mâlik tasarrufuna 

kâdir olsun sâir mevâlî içün sâbit olan hakk-ı velâdan gayri üzerinde hakkımız kalmadı 
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didiklerinde merkûm Yûsuf’un ‘atkına hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Abdüsselam, Molla İbrahim bin Ali, Molla Zekeriyâ bin 

İsa. 

117/2 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Süleymân 

bin Mustafa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Abdurrahman 

bin Mahmûd mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Debbağhâne’de vâki‘ bir 

tarafdan el-Hâc İdris dükkanı ve bir tarafdan ba‘zan el-Hâc Ahmed mülkü ve ba‘zan 

diğer Ahmed mülük ve bir tarafdan Seyyid Mehmed mülkü ve bir tarfadan tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd el-Hâc Hüseyîn dükkanı dimekle ma‘rûf on iki gerecliği hâvî dükkandan 

mütehâb ile el-Hâc Abdurrahman gereclikleri arasında olan iki gerecliğimi ve yine 

mevzı‘-i mezbûrda vâki‘ bir tarafdan dükkan-ı merkûm ve bir tarafdan mezbûr el-Hâc 

Ahmed Beşe mülkü ve bir tarafdan mezkûm el-Hâc İdris mülkü ve bir tarafdan el-Hâc 

Abdurrahman mülkü ile mahdûd bir bâb mülk odamı târîh-i kitâbdan dokuz sene 

mukaddem mezbûr el-Hâc Abdurrahman’a yüz on yedi guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile safka-i vâhidede bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı merkûm yüz on yedi guruşu mezkûr el-Hâc Abdurrahman yedinden bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim hayyiz-i  ‘akdden her biri mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Osmân bin el-Hâc Süleymân, el-Hâc Receb bin Mustafa, el-Hâc 

Mevlûd bin Abdurrahman, Ivaz bin Mehmed, el-Hâc Receb bin el-Hâc Ramazân, el-

Hâc Ahmed bin el-Hâc İbrahim. 

117/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sinan Perâkendesi mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Kamer nâm hâtûnun sadri-yi kebîr oğlu ve vârisi Mevlûd Beşe ibn-i 

Süleymân meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Halîfe ibn-i 

Yahyâ mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb vâlidem mezbûre Kamer târîh-i 

kitâbdan dört sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mahalle-i 
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mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Ya‘kûb mülkü ve bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir 

tarafdan Ali mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir evlek tarlasını mezkûr 

Mustafa Halîfe’ye yiğirmi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol 

dahîsemen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi guruşu 

mezkûr Mustafa Halîfe yedinden mezbûre Kamer bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb 

teslîm-i mebî‘ itmişdir hayyiz-i  ‘akdden tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün husûs-ı merkûm içün mezbûr ile 

da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ya‘kûb bin Durmuş, el-Hâc Yûsuf bin Mürsel, Ivaz bin Bayram, Mûsa bin Ali, 

Mustafa bin Ahmed. 

118/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya hâricinde vadi-yi Merâm mahallesi sâkinlerinden Hasan 

Beşe ibn-i Dilâver meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mustafa ve 

Mehmed ibn-i İsmâ‘îl mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Muharrem mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü ve bir 

tarafdan mu‘allimhâne ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı müştemil olub alâ 

hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir kıt‘a harâbe bağımı mezbûrâna 

ondokuz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb anlar dahî ale’l-iştirâk 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yedi guruşu 

mezbûrân Mustafa ve Mehmed yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla ‘ale’l-iştirâk mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ’ân ve yahtârân zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Hasan Halîfe bin Nebi, İbrahim Beşe bin İsmâ‘îl, Hasan bin Mehmed, Ahmed 

bin Emrullah, Osmân bin Hüseyîn, Bedel bin Ali. 

118/2 Mülk (Zerdali) Satışı 

Mahmiye-i Konya hâricinde vadi-yi Merâm mahallesi sâkinlerinden İbrahim 

Beşe ibn-i İsmâ‘îl nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

Ramazân bin Ebûbekir mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Sahibyakası 
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mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Syyid Şa‘bân Ağa mülkü ve bir tarafdan Mehmed 

Efendi mülkü ve bir tarafdan Mahmûd mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

iki zerdali eşcârını müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

bir oluk tarlamı merkûm Ramazân’a on altı guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on altı guruşu 

mezkûr Ramazân yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ramazân bin Mehmed, Halîl bin Mehmed, İbrahim ıhve, Mehmed bin İsmâ‘îl. 

118/3 Kuş (Şahin) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sâhibyakası mahallesi sâkinlerinden Fâtıma binti Ca‘fer 

nâm hâtûn tarafından zikri âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ali Beşe ibn-i Hüseyîn ve Mehmed bin Hasan 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ali Beşe bin Mehmed meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin Mehmed mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Fâtıma’nın ‘abd-i memlûkü 

olan tahmînen altı yaşında şarışın çatık met kaşlı harvâdi’l-asl Şâhin bin Abdullah nâm 

ğalâmı vekâletim hasebiyle mezbûr Yûsuf’a elli guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr elli guruşu 

mezkûr Yûsuf yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin İbrahim, Ahmed bin Receb, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, 

Hüdâvirdi bin Pîr Ali. 

119/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sinanperâkende mahallesi sâkinlerinden olub zikr-i âtî 

menzilden sâlis hassası olan Güllü binti Ivaz nâm hâtûn asâleten ve yine menzil-i câi’z-

zikrden sâlisân hassası olan Fâtıma binti Ali tarafından zikr-i âtî bey‘a ve kabz-ı semene 

vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ali bin Büstân ve İsmâ‘îl 
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bin el-Hâc Nurullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Ivaz Beşe bin el-Hâc 

Ali vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Hüsâm bin Sefer 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Satı mülkü ve bir tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan Hasan mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki tabhâne ve bir ahur ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-

ân bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ‘ale’l-iştirâk sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan 

menzilimizin mecmû‘unu merkûm Hüsâm’a otuz beş guruşa vekâletimiz ve asâletimiz 

hasebiyle bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz beş guruşu mezkûr Hüsâm yedinden bi’t-tamam 

ahz ve beynimizde sâlis ve sâlisân üzere taksîm ve hassalarımızı her birimiz kabz idüb 

teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ahmed Halîfe e’l-imâm, İsa bin Receb, Kemâl bin Safâ, Süleymân bin İsmâ‘îl, 

el-Hâc Hüseyîn bin el-Hâc İbrahim, Mûsa bin Safâ. 

119/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Osmân Rûmî kuddise sırrahû mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Aişe binti Süleymân’ın vârislerinden zevci 

el-Hâc Mehmed bin Hüseyîn asâleten ve Sadriye kızı Sâliha binti Mustafa tarafından 

husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan el-Hâc Hazar bin Mahmûd ve Sâlih Çelebi ibn-i Mehmed şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan el-Hâc Seyyid Mustafa ibn-i el-Hâc Hasan vekâleten meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı mezbûrenin dâmâdı bâ‘isü’l-kitâb Ali Çelebi ibn-i 

Ahmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre Aişe vefâtından 

sonrasına mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mahalle-i mezbûrede bir 

tarafdan kızı Sâliha mülkü ve bir tarafdan Seyyid Hüseyîn mülkü ve iki tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir havlıyı müştemil olub sülk-i mülkünde ve taht-ı 

yedinde olan menzilini dâmâdı mezkûr Ali Çelebi’ye ba‘de’t-tahliye hibe-i sahîha-i 

şer‘iye ile hibe ve temlîk idüb ol dahî mevki‘-i hibede kabûl ve kabz itmişdir hayyiz-i  

hibeden mülk-i mevhûbudur asâletimiz hasebiyle menzil-i merkûm içün aslâ da‘vâ ve 

nizâ‘ımız yokdur keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Muharrem Beg bin Ahmed, zahrü’l-kuzât Osmân Efendî bin Kemâl, Abdullah 

bin Receb.  

119/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dedemoğlu mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Osmân 

Çelebi ibn-i Abdullah Beşe meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mûsa 

bin İsa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Pîrî Paşa mahallesinde vâki‘ bir 

tarafdan Demürcü Mescidi ve bir tarafdan Derviş Osmân mülkü ve bir tarafdan Derviş 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir örtme ve bir 

fevkani-i oda ve bir anbâr ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve 

taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Mûsa’ya otuz yedi buçuk esedî guruşa bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr otuz yedi buçuk esedî guruşu mezkûr Mûsa yedinden bi’t-tamam ahz 

ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Osmân bin Mûsa, Veli bin Receb, Derviş Ebûbekir bin Pîr Ali, el-Hâc İsmâ‘îl 

Halîfe bin İsa. 

120/1 Mülk (Ev) Satışı 

Sâbıkan Halebi’ş-şahbâ kadısı olub bundan akdem mahmiye-i Konya’da 

merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesinde sâkin iken fevt olan bezircizâde dimekle 

ma‘rûf Mahmûd Efendî ibn-i el-Hâc Mehmed’in sulbiye kebîre kızı zahrü’l-muhdarât 

Aişe Hâtûn tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Ali Çelebi ibn-i el-Hâc Abdî ve Molla Abdullah 

bin Budak şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Beşe bin İbrahim meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun karındaşı olub kendiden sonra 

vefât iden el-Hâc Ahmed Efendî’nin zevcesi olub sulbî sağir oğulları Ömer ve Mahmûd 

ve Hasan’ın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan bâ‘isü’l-kitâb 

Aişe binti Ahmed Efendî tarafından vekâleten mutalleka ile ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye 

vekîli olan el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm 
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ve takrîr-i kelâm idüb sâbıkan Haleb mahsallî olan serbevâbân şehr-i bârî kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Yûsuf Ağa ibn-i Abdullah mukaddemâ müteveffâ-yı merkûm 

Mahmûd Efendî kadı iken rüşvet nâmıyla benim üç bin guruşum almışdır deyû husûs-ı 

mezbûr içün meblağ-ı mezbûrdan müvekkilem mezbûre Aişe’ye bin dört yüz yetmiş beş 

guruşun edâsı lâzım gelmişdir deyû da‘vâ eyledikde mezbûre Aişe dahî tarafından 

Sâliha ‘ammisi mezkûr el-Hâc Ahmed Efendî’yi hayâtda iken vekîl itmekle ol dahî 

kendi mâlından beş yüz guruş ile iki yüz guruş kıymetlû bir samur kürk virüb merkûm 

Yûsuf Ağa ile Sâlih olduğu ecilden meblağ-ı mezbûr yediyüz guruş mezkûre Aişe’nin 

deyni olmağla mezbûre Aişe mahrûse-i İstanbul’da Toşantaşı kurbunda vâki‘ bir 

tarafdan Ahmed Çelebi mülkü ve bir tarafdan diğer kürkümü Ahmed Çelebi mülkü ve 

bir tarafdan Seyyid İsmâ‘îl Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir 

mahzen ve iki fevkani-i oda ve bir fevkani-i sofa ve bir havlıyı müştemil mülk menzilini 

ve yine mahrûse-i mezkûrede Kum Köyü dâhilinde samancılar arasında vâki‘ sâbıkan 

meyhâne olan ma‘lûme’l-hudûd bir tahtânî ve iki fevkani-i min habsi’l-mecmû‘ üç bâb 

mülk-i beyûtunu mezkûr Ahmed Efendî’ye hâl-i hayâtında sa‘aka-i vâhidede yedi yüz 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin semen-i mezkûr yediyüz guruşu deyn-i merkûm yediyüz guruşa takas idüb 

merkûm el-Hâc Ahmed Efendimukâsa ve kabûl itmişidi ‘akâreyn-i mezbûreyn hayyiz-i  

‘akdden mezbûr Ahmed Efendî’nin mülk-i müşterâsı olub hâlâ vârislerinin mülk-i 

mevrûsları olmuşdur diledikleri vech üzere zabt ve tasarruf eylesünler mezbûre Aişe’nin 

aslâ ‘alâkası ve hakkı ve da‘vâ ve nizâ‘ı yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Efendî bin Ebuusu‘ûd Efendî, el-Hâc Hüseyîn bin el-Hâc 

Bedel, el-Hâc Hasan ıhve, Ahmed Çelebi bin el-Hâc Receb. 

120/2 Nikah Parası Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Osmân bin 

Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan kayın babası olan 

bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd bin Hâbil mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

bundan akdem mezbûr Mahmûd’un kızını tezvic murâd eylediğimde merkûm Mahmûd 

‘akd-i nikâh ve katında bana yiğirmi guruş nakd ve yiğirmi guruşluk nev‘î beynimizde 

ma‘lûm eşyâ virmedikce kızımı ‘akd-i nikâh itmam deyû bâni‘ olub beni ta‘cîz itmekle 
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ben dahî mezbûr Mahmûd’a rüşved nâmıyla yiğirmi guruş nakd ve yiğirmi guruş eşyâ 

virmişidim merkûmun kızı benden muhâla‘a olmağla meblağ-ı mezbûru ve eşyâ-i 

mezkûrenin kıymetini taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mahmûd 

cevâbında mezkûr Osmân kendi rızâsıyla ‘akd-i nikâhdan on gün mukaddem kızım 

mezbûrenin masârıfı içün dokuz guruş göndermekle alub mezbûrenin masârıfın 

mühimmesine sarf eyledim ta‘ciz ve rüşvet nâmıyla yiğirmi guruşu ve eşyâyı almadım 

deyücek müdde‘ı-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı 

bünyeden ızhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin müdde‘ı-i mezbûrdan ‘akd-i nikâh ve katında 

ta‘cîz ile rüşvet nâmıyla yiğirmi guruş nakd ve yiğirmi guruşluk ma‘lûm iltiza‘ eşyâ 

aldığına merkûm Mahmûd’a yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn 

billâhi’l-‘azîm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc İsmâ‘îl Halîfe bin İsa, Sâ‘atci Mehmed Çelebi bin Ali, Ali bin 

Abdullah. 

121/1 Alacak Davası 

Sâbıkan Halebi’ş-şahbâ kadısı olub mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh 

Şemseddin Tebrîzî mahallesinde sâkin iken bundan ‘akdem fevt olan Mahmûd 

Efendî’nin sulbiye kızı zahrü’l-muhderât Aişe Hâtûn tarafından vekâleten mutalle‘a ile 

ber mûcib-i ier‘iye vekîli olan Mehmed Beşe ibn-i İbrahim meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşı ve vârisi olub müteveffâ-

yı mezbûrdan sonra vefât iden el-Hâc Ahmed Efendî ibn-i el-Hâc Mehmed’in zevcesi 

ve sulbî sağir oğulları Ömer ve Mahmûd ve Hasan’ın tesviye-i umûrlarına savb-ı 

şer‘den mensûbe vasiysi olan bâ‘isü’l-kitâb Aişe binti Ahmed Efendî tarafından vech-i 

âtî üzere husûmete ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîli olan el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc 

Abdurrahman mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ 

mezkûr el-Hâc Ahmed Efendî hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında verâseti ve vekâleti 

ve vesâyeti hasebiyle mezkûr Mahmûd Efendî’nin muhallefâtını zabt idüb vâzı‘ü’l-yed 

olmağla mezkûre Aişe’nin hassasını vekâletim hasebiyle emr-i şerîf mûcibince mübâşir 

ma‘rifetiyle taleb ve da‘vâya şürû‘ eylediğimde beynimizde hesâb görüb mecmû‘ 

hassasından sâirini alub yedine hüccet virüb lâkin ba‘de kell hesâb dört yüz altmış beş 

guruş zimmetinde bâkî kalmağla hâlâ bi’l-vekâle taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl vekîl merkûm el-Hâc Receb cevâbında müvekkilem mezbûrenin yedinde 
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olan hüccet-i nâtı‘ olduğu meblağ-ı mezbûr bâkî kalmış lâkin mezkûr el-Hâc Ahmed 

Efendî hâl-i hayâtında çuka ve kumaş nev‘inden dört yüz altmış beş guruşluk eşyâ virüb 

bi’t-tamam edâ-i deyn eyledi deyû defa‘la mukâbele idicek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr 

mezbûr el-Hâc Receb’den def‘-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Hüseyîn ibn-i el-Hâc Bedel ve Seyyid Mehmed Efendî ibn-i 

Ebussu‘ûd Efendî ve Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm el-Hâc Ahmed 

Efendî hayâtda iken mezbûr Mehmed Beşe ile hesâb görüb sâir eşyâyı aldığına hüccet 

virdikden sonra ba‘de kel hesâb bâkî kalan ve dört yüz altmış beş guruş içün bizim 

huzûrumuzda mezbûr Mehmed Beşe’ye dört yüz altmış beş guruşluk çuka ve kumaş 

virüb teslîm idüb bi’t-tamam edâ-ideyn idüb ol dahî mezbûr Ahmed Efendî yedinden 

bi’l-vekâle alub kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deytû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

da‘vâ-yı merkûmeden vekîl mezbûr Mehmed Beşe’yi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Ömer bin Süleymân, Molla Abdullah bin Budak, el-Hâc İdris bin el-

Hâc İsmâ‘îl, el-Hâc Receb bin Mustafa, Mûsa bin el-Hâc İsmâ‘îl, Mahmûd bin Handan. 

121/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Ahmed Fakîh mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan el-Hâc Halîl’in sulbî sağir oğlu Mehmed’in umûruna sûb-u şer‘de 

mensûb vasiysi ve sulbiye kebîre kızı Halîme’nin ve zavcesi Fâtıma binti Abdullah’ın 

taraflarından zikr-i âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîlleri olub mezbûretânın zâtlarını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Osmân Efendî ibn-i el-Hâc Hasan ve el-Hâc Mehmed 

bin el-Hâc İbrahim şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Şa‘bân bin Receb 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Ali bin Ca‘fer mahzarında bi’l-

vesâye ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveff‘-yı mezbûrun 

muhallefâtından Sadırlar mahallesinde vâki‘ kıbleten Hüdâvirdi Efendî vârisleri 

mülkleri ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen Süleymân mülkü ve garban Mehmed mülkü 

mahdûd bir dönüm bağ harâb olub ta‘mîrine sağir merkûmun iktidârı olmamağla ehl ve 

kavfbi garaz-ı Müslimîn takvimleri üzere hâlâ semen-i misli olan kırk guruşa mezkûr 

Ali’ye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk guruşu mezkûr Ali yedinden vesâyetim ve vekâletim 
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hasebiyle bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ 

ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hasan Çelebi bin Sıdıka, Mahmûd Çelebi bin Mehmed Efendî, Seyyid Mustafa 

Efendî bin Ahmed Efendî, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Muharrem. 

122/1 Vasî Tayini 

Bi’l-fi‘l vilâyet-i Rûm ilinde medîne-i Belgrad’da Hasan Ağa mahallesi 

sâkinlerinden olub hâlâ Ka‘be-i Mükerreme’den gelürken mahmiye-i Konya’ya nüzûl 

iden Hasan bin Nahtisyâr nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i mezbûrede Mücellid mahallesinde sâkin bâ‘isü’l-kitâb Dellâl Ali bin İsmâ‘îl 

mahzarında mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb ben hâlâ hasta ve 

merbaz olmam ile mezbûr Ali’nin menzilinde meks murâd eyledim eğer bu marazdan 

bana mevt-i târî olub vefât idersem mezkûr Ali benim vasiy-i muhtârım olub bi’l-cümle 

muhallefâtımı bi’l-vesâye ahz ve kabz idüb sekiz guruşunu techîz ve tekfînime ve 

masârıf-ı mu‘tâdeme sarf idüb bâkîsini bir mu‘temed-i ‘aliye kimesne ile medîne-i 

Belgrad’da li-ebeveyn ‘ammim ve hasran vârisim olan Ali Beşe ibn-i Mehmed’e irsâl ve 

îsâl ile didikde gıbbe’l-kabûl ve’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Dellâl Mehmed bin Süleymân, İbrahim bin Mehmed, Ali Çelebi bin Mehmed. 

122/2 Şikâyet Davası   

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden serdengeçdi 

Osmân bin Hüseyîn nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde el-Hâc Emir 

mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid Süleymân Halîfe ibn-i es-Seyyid 

İsmâ‘îl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem 

mezbûr Seyyid Süleymân Halîfe mirmîrân-ı Karaman olan ‘ızzetlü ve sa‘âdetlü (     ) 

Paşa hazretlerinin mütesellimine hilâf-ı şer‘ bir husûsla beni ğamz idüb otuz iki 

guruşum aldırub ta‘zîm itdirüb sebeb olmağla meblağ-ı mezbûru taleb iderin taleb iderin 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezkûr Seyyid Süleymân Halîfe cevâbında ğamz ve 

tağrimi inkâr itmeğin sebeb-i da‘vâsının bi-lâ emr Süleymân’ı memnû‘ olmağla ityân-ı 

beyyine ve yemîn tekâlîf olunmayub mâdâmeke istimâ‘ı içün emr-i şerîf ifrâz itmedikce 
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husûs-ı mezbûr içün mu‘ârazadan müdde‘ı-i merkûmu birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, 

Durmuş bin el-Hâc Hamza, Mehmed bin Mustafa. 

122/3 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Nesli binti (    )  

tarafından zikr-i âtî bey‘i ve kabz-ı semen-i ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan odabaşı Mehmed Beşe ibn-i İsmet ve Ahmed bin 

Mustafa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hasan bin Abdullah meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Ali mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Nesli mahmiye-i mezbûrede Beytemiz 

mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Mustafa mülkü ve iki tarafdan Razıye Hâtûn mülkü ve 

bir tarafdan ‘ımdetü’l-meşâyih Seyyid Şeyh Büstân Efendî mülkü ile eşcârı müştemil 

olub alâ hâze’l-ân sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan yedi puşte bağını mezkûr 

Mehmed’e dokuz guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr dokuz guruşu mezkûr Mehmed yedinden 

bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve 

hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ahmed Çelebi bin Yûsuf Beg, Abdullah bin (     ), İbrahim bin Hüseyîn. 

123/1 Mülk (Tabhâne-Havlı) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Osmân 

Çelebi ve es-Seyyid İbrahim Çelebi bin-i es-Seyyid Mûsa meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Abdî Halîfe ibn-i Mehmed Efendî mahzarında her biri 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Abdülaziz mahallesinde vâki‘ bir tarafdan ba‘zan Halîl ve 

ba‘zan Emine Hâtûn mülkleri ve iki tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd olub alâ hâze’l-ân ‘ale’s-sevâ şirket üzere sülk-i mülkümüzde ve taht-ı 

yedimizde olan bir tabhâne ve bir havlıyı müştemil mülklerimizi merkûm Abdî 

Halîfe’ye on iki esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on iki guruşu mezkûr Abdî 
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Halîfe yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Süleymân bin Ali, el-HâcAbdullah bin el-Hâc Mehmed, İbrahim Çelebi 

bin el-Hâc Süleymân, Halîl Çelebi ıhve, Mutaf Mehmed bin Ali, el-Hâc Yahyâ bin 

Ahmed Efendî. 

123/2 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Şekerferûş mahallesi sâkinlerinden Oruc bin Mürsel nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Veysel 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan emlakımdan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Mehmed Efendî 

mülkü ve bir tarafdan mescid-i şerîf ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve iki havlı ve bağçeyi müştemil mülk 

menzilimi ve karye-i Botsa’da vâki‘ bir tarafdan oğlum Emrullah mülkü ve bir tarafdan 

el-Hâc Veli mülkü ve bir tarafdan nehir ve bir tarafdan çay ile mahdûd üç elma ağacını 

müştemil bir kıt‘a bağımı ve dört kilim ve iki kalice ve bir sağir leğen ve bir kazğan ve 

sekiz sahan ve bir bâkir ve bir tencere ve bir tâbe ve bir re’s dişi siyah (   ) ve bir re’s 

inek ve sâir ism-i mâl-ı ıtlâk olub bi’l-cümle eşyâmı oğlum mezbûr Veysel’e hibe-i 

sahîha-i şer‘iye hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz 

eyledi ba‘de’l-yevm her biri mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâlis ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc İsmâ‘îl, Molla Mahmûd bin Mehmed, diğer Molla 

Mahmûd bin Mehmed, İbrahim Çelebi bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin Ahmed, Ali 

Çelebi bin Ahmed Efendî, Molla İbrahim bin Molla İsmâ‘îl, Süleymân Çelebi bin 

Mehmed Beşe, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Mahmûd. 

123/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd garb bürde mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ahmed’in subî sağir oğlu Mustafa ve sulbiye kızı Emine’ye babaları 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvûl ve erzâkını zabt ve 
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hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim 

olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirân merkûmânın ‘ammileri bâ‘isü’l-

kitâb Hasan Beşe ibn-i Veli nâm kimesneyi mukaddem ve müstekîm olmağla vasiy nasb 

ve ta‘yîn eylediğinde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Beşe bin Ali, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân,  

124/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Hâtunsaray nâhiyesinde Botsa nâm karye 

sâkinlerinden Mustafa bin Hüseyîn Efendi nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde kendi tarafından asîl ve karındaşı Mûsa tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan 

bâ‘isü’l-kitâb Ali bin Veli mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb karye-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mezbûrân Mûsa ve Ali mülkleri  ve bir tarafdan Himmet 

mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd üç bâb beyt ve buçuk dönüm havlıyı 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi 

mezbûrân Mûsa ve Ali’ye kırk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb anlar 

dahî ‘ale’s-sevâ şirket üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr kırk guruşu mezkûrân yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ’ân ve yahtârân zabt ve 

tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Ahmed bin Hasan, Abdurrahman bin Münteşâ, Molla Ömer bin Veli, 

Molla Mehmed bin Ramazân, Durmuş bin Mehmed. 

124/2 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin 

Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı bâ‘isü’l-kitâb 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb babamız Mustafa nâm kimesne 

mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında senet olduğumuz hayende kendinin 

yedinde mülkü olan menzilinden mahalle-i mezbûrede vâki‘  bir tarafdan Ali mülkü ve 

bir tarafdan hâlâ kız karındaşımız Marzıye’nin mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve bir ahur sekisi ve bir örtme ve bir havlısını 
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karındaşım mezkûr Mehmed ile ‘ale’s-sevâ şirket üzere hibe ve temlîk idüb alâ hâze’l-

ân beynimizde müşâ‘ olmağla hâlâ beynimizde rızâlarımız ile taksîm eylediğimizde 

zokak kapusunun nısf-ı şimâlîsi ve dâhilinde olan bir münkas oda ve zokak kapusundan 

dut ağacına dek sınur olub mâra’z-zikr odanın cânib-i şarkîsinde kalan havlı mezkûr 

Mehmed’in hassasına ve mâ‘adâsı benim hassama isâbet itmekle her birimiz kabûl ve 

rızâlarımız ile kabz eyledik ba‘de’l-yevm mâra’z-zikr oda ve havlı merkûm Mehmed’in 

müstakil mülküdür keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün bu husûs içün 

da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ahmed Efendî bin Ivaz Hoca, el-Hâc Abdüsselam Efendî bin ıhve, Mehmed 

bin Ahmed, Halîl Çelebi bin el-Hâc Ebûbekir. 

124/3 İftira Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden hâmil-i hâze’s-

sefer Öndük nâm zımmînin babası ve tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi 

olan Asrab veled Zekernâ zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bir (   ) bin 

Abdülbâkî Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb eshâb-ı 

ağrazdan ba‘zı kimesneler mücerred beni ve oğlum mezbûru tahfîf ve ta‘zîm kasdıyla 

senin oğlun mezbûr Mehmed Çelebi’ye vâlidesine zinâ lafzıyla şetm itmişdir deyû iftirâ 

üzerelerdir suâl olunub takrîr-i tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm Mehmed Çelebi cevâbında merkûmun oğlu ve kendi aslâ bana hilâf-ı şer‘î 

kelâm itmemişlerdir eshâb-ı ağrâzın kelimâtı kezb ve iftirâdır aslı ve hakîkatı yokdur 

dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Arslan Ali 

Halîfe bin Hazar, Ömer Beg bin Mûsa.  

125/1 Mehr Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden Emine binti Sefer 

nâm hâtûn tarafından hibe-i âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîl olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafa bin Abdullah ve Hüseyîn bin Ca‘fer şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Hasan bin Ebûbekir meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müvekkile-i mezbûrenin zevci bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mahmûd bin el-Hâc Seydî 



 272 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr el-Hâc Mahmûd müvekkilem 

mezbûreye bir atlas kaftan ve bir tarpuş alıvirüb ve küpesi semenine bir guruş virmekle 

müvekkilem mezbûre dahî mezkûr el-Hâc Mahmûd zimmetinde mütegarrer olan dört 

bin akçe mehr-i mü’eccelini eşyâ-i mezbûre mukâbelesinde mezkûr el-Hâc Mahmûd’a 

hibe ve sahîha-i şer‘iye ile hibe idüb mezbûr el-Hâc Mahmûd meclis-i hibede kabûl 

eyledi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min 

şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Sefer bin Mehmed, Abdullah bin el-Hâc İbrahim, diğer Abdullah bin 

Receb, İbrahim bin el-Hâc Abdülcelil, Mustafa bin Şeyh Mehmed. 

125/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem hâlik 

olan Kablan zımmînin zevcesi olub ve sulbî sağir oğulları Yorgi ve Mirzâ’nın tesviye-i 

emirlerine savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan vâlideleri Mukâl binti Çini nâm 

nasrâniye meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâmil-i hâze’s-sefer Aslan veled Bâlî 

nâm zımmî muvâcehesinde bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Esban zımmî mülkü ve bir tarafdan İstenker 

zımmî mülkü ve bir tarafdan Elyaz zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir kilar ve bir havlıyı müştemil olan menzilin nısfı 

benim mülküm ve nısf-ı şâyi‘ı sağirân-ı merkûmânın mülkleri olub zarûret deyn 

olmağla mezkûr Aslan zımmîye menzil-i mezbûrun mecmû‘unu ba‘de’l-müzâbede ve 

inkıdaâ‘i’r-rağbe hâlâ semen-i misli olan otuz yedi guruşa asâletim ve vesâyetim 

hasebiyle bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz yedi guruşu mezkûr Aslan zımmî yedinden bi’t-

tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûrun 

mecmû‘-u mezkûr Aslan zımmî’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Receb, Osmân Çelebi bin Abdurrahman, Receb bin Hazar, 

Asyan zımmî veled Yavan, Neykûle zımmî veled İsa. 
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125/3 Timar Anlaşmazlığı 

Fi’l-asl Beyşehri kazıyesinden olub hâlâ mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye 

mahallesinde kodan iden bâ‘isü’l-kitâb hasan bin Şa‘bân meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde Mehmed bin Ahmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr 

Mehmed Konya kal‘ası müstahfizlerinden olub yedinde ve tasarrufunda olan nâhiye-i 

Sa‘id ilinde Çavuş nâm karyeden bin sekiz yüz akçe tîmârını târîh-i kitâbdan bir sene 

mukaddem otuz üç guruş mukâbelesinde bana ferâğ ve teğvîz idüb yedimden meblağ-ı 

mezbûru bi’t-tamam ahz ve kabz itmişidi lâkin tîmâr-ı merkûm bî-hâsıl olmağla berât 

itdirmeyüb ve zabt itmeyüb yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince tîmâr-ı merkûmu 

mezbûre red idüb meblağ-ı merkûm alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl 

mezbûr Mehmed cevâbında tîmâr-ı merkûmu mezbûre tağvîz idüb mukâbelesinde 

yedinden otuz üç guruş aldım ve mezbûr berât itdirmedi ve bir senede iki keyl buğday 

ta‘şîr eyledi deyücek ibrâz olunan fetvâ-yı şerîfenin mazmûn-ı der bârende Zeyd 

mutasarrıf olduğu tîmârı şu kadar akçe mukâbelesinde Amr’a virüb ol akçeyi Zeyd’den 

istirdâda kâdir olur mu e’l-cevâb olur deyû buyurulmağın ber mûcib-i fetvâ-yı şerîfe 

meblağ-ı merkûmu red ve teslîme mezkûr Mehmed’e tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în 

ve elf. 

Şeyh Mehmed Efendî bin Mehmed, el-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, 

Mehmed bin Sünbül, Mustafa bin Hüseyîn. 

126/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Fâruk mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Beyşehri alaybeyisi Ali Ağa’nın verâset-i zevcesi Sâliha binti İbrahim ve sulbî 

sağir oğulları Mustafa ve Mehmed ve kebîr oğlu Mûsa ve kebîre kızı Aişe’ye münhasıra 

olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Sâliha’nın asâleti vasiyleri olmağla 

vesâyeti hasebiyle tarafından ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye ve merkûmân Mûsa ve Aişe 

taraflarından ve husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîlleri olub Ivaz bin Abdullah ve Şâhin bin 

Abdullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan bâ‘isü’l-kitâb fahrü’l-akrân Osmân 

Ağa ibn-i (     ) meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ Hüseyîn bin Yûsuf 

nâm kimesnenin terekesine vâzı‘ü’l-yed olan vârislerinden vâlidesi Fâtıma binti 

Süleymân ve zevcesi olub sulbî sağir oğulları Mehmed ve Yûsuf ve sulbiye sağire kızı 
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Fâtıma’nın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan Aişe binti 

Ahmed mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Hüseyîn 

mukaddemâ hâl-i hayâtında müteveffâ-yı mezbûr Ali Ağa’nın subaşısı olub ze‘âmeti 

karyelerini zabt idüb merkûm Ali Ağa fevt oldukda ze‘âmeti oğulları merkûmûn 

Mustafa ve Mûsa ve Mehmed’e tevcîh olundukda üç sene anların taraflarından dahî 

subaşı olub zabt itmekle mezbûr Hüseyîn ile hayâtda iken hesâb gördüğümüzde 

merkûm Ali Ağa’nın tarafından zabtında iken zimmetinde keyl-i Begşehri ile on sekiz 

bin keyl buğday ve arpa ve ‘alak ve ba‘de üç senede merkûmûn taraflarından zabtında 

iken makbûzu min haysi’l-mecmû‘ yediyüz guruş olub ve beş yüz yetmiş sekiz guruş 

dahî merkûmûnun masârıfına masrûfu olub bâkî yüz yiğirmi iki guruş zimmetinde 

zuhûr idüb ve huzûr-u Müslimînde merkûm Hüseyîn ikrâr dahî itmekle taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn-i el-Hâc Ali ve el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc Mustafa 

nâm kimesneler meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm Hüseyîn 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda mezbûr Ali Ağa’nın ve ba‘de 

üç senede oğulları mezbûrûnun taraflarından ze‘âmetlerini zabt idüb min haysi’l-

mecmû‘ yediyüz guruş ibrâdım olub mezkûrların masârıfına beşyüz yetmiş sekiz guruş 

masrûfum olmağla yüz yiğirmi iki guruş zimmetimde bâkî deynimdir deyû ikrâr eyledi 

biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra ba‘de’l-muhâsebe 

meblağ-ı mezbûrdan cüz-i vekâlâ olmayub ve bir vecihle zimmetini işbrâ itmediğine 

vekîl merkûm yemîn itmeğin mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafa Efendî, Osmân bin Mehmed, Hüdâvirdi bin Pîr 

Ali, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd. 

127/1 Kayyum Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede mahallesi sâkinlerinden Fâtıma binti 

Hüseyîn nâm hâtûn fevt olub verâseti li-ebeveyn karındaşı Mehmed Çavuş nâm 

kimesneye münhasıra olub lâkin merkûm Mehmed Çavuş âhar diyârda olmağla 

muhallefâtı zâyi‘ olmamağiçün zabt ve hıfza ve vesâyâsını tenfîde bir kayyum ve vasiy 

lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri ğâib-i merkûmun hassası 

olan eşyâsını zabt ve hıfza kayyum nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî kabûl ve hımât-ı 
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lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Kadri Efendî bin Mahmûd Efendî, Osmân Çelebi bin Kadri, Yûsuf bin İbrahim. 

127/2 Mühâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Medrese mahallesi sâkinlerinden Fâtıma binti İbrahim 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci bâ‘isü’l-kitâb Ken‘ân bin 

Abdullah mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ken‘ân ile beynimizde 

hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla zimmetinde mütegarrer olan yiğirmi bin akçe 

mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâm mukâbelesinde 

mezkûr Ken‘ân bana beş keyl buğday ve bir beledi köhne döşek ve bir köhne ‘aynî 

yorğan ve bir beledi yasdık virmek üzere beni muhâla‘a itmekle ben dahî hal‘-i meşrûhu 

kabûl ve hukûk-ı mezkûremden ferâğat idüb kat‘-i ‘alâka eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Zi’l-hicce e’ş-

şerîfe li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 

Molla Abdurrahman bin Nasrullah, Molla Mehmed bin Bayram, el-Hâc 

Mehmed bin Mahmûd, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mustafa bin 

Abdülaziz. 

127/3 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hazar bin İvad nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Hamza bin Mehmed mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ bezircizâde dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed 

Efendî hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında beni meclis-i şer‘a götürüb senin 

zimmetinde benim doksan guruşum vardır deyû da‘vâ ve şehûdla üzerime isbât 

eyledikden sonra oğlum hâzır-ı bi’l-meclis Yûsuf dahî meclis-i şer‘a götürüb meblağ-ı 

mezbûre kefîl bi’l-mâldır deyû da‘vâ eyledikde mezbûr el-Hâc Hamza bir âhar kimesne 

ile dahî hilâf vâki‘ kefâlete şehâdet idüb oğlumu haps itdirdiğinden mâ‘adâ deyn-i 

mezkûr içün benim yüz elli keyl buğdayımı merkûm el-Hâc Hamza ahz ve kabz itmişdir 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hâc Hamza fi’l-vâki‘ oğlu mezbûr Yûsuf 

babası merkûmun mezkûr el-Hâc Ahmed Efendî’ye olan deyni içün benim huzûrumda 

kefîl-i bi’l-mâl olmağla ben dahî meclis-i şer‘de şehâdet eyledim ve mezkûr Hazar 

mâra’z-zikr buğdayı deyni içün merkûm Ahmed Efendî’ye benim ile irsâl idüb 



 276 

teslîmine emr itmekle ben dahî bi’t-tamam mezbûr el-Hâc Ahmed Efendî’ye 

götürüvirüb teslîm eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk merkûm Hazar mâra’z-zikr 

buğdayı mezbûr el-Hâc Hamza ile mezkûr el-Hâc Ahmed Efendî’ye irsâl idüb ve 

teslîmine emr eyledim deyû ikrâr itmeğin da‘vâ-yı mezbûreden merkûm Hazar’ı men‘ 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Ali Beşe bin Mehmed, Mûsa Beşe bin Ahmed, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

128/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în mahallesi sâkinlerinden İbrahim Beg ibn-i Bâlî 

Beg meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mustafa Beşe ibn-i Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Sahibyakası 

mahallesinde vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Ivaz mülkü ve bir tarafdan merkûm Mustafa 

Beşe mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil yedimde mülküm olan üç puşte tirâyizime bağımı merkûm Mustafa Beşe’ye 

bir kara kâlic ile on yedi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yedi guruşu ve kâlici 

mezkûr Mustafa Beşe yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mustafa bin el-Hâc Hasan, Molla İbrahim bin Mustafa, İbrahim bin el-

Hâc Receb, Molla Mehmed bin İbrahim.  

128/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû mahallesi 

sâkinlerinden Mustafa bin Hüseyîn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

Mûsa bin Mûsa tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i 

Seyyid Yûsuf mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

bir tarafdan Kara Mehmed mülkü ve bir tarafdan Hüseyîn mülkü ve iki tarafdan Eftâde 

Hâtûn mülkü ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir yazlık ve bir ahur ve bir 

fevkani-i oda ve eşcâr ve havlıyı müştemil olub silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi merkûm Mûsa’ya on altı buçuk guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 
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ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on altı buçuk 

esedî guruşu mezkûr Mûsa yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer 

min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

İbrahim Halîfe bin Mûsa, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Ali bin Mehmed, diğer 

Ali bin Ahmed, Abdî bin Mustafa, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf.  

128/3 Askerlerin Malını Teslîm  

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Çumra ve Ervad ve Çakımlık ve Müncem ve 

Sekud ve Çukurköy ve ve İlmek ve Belviran kazâsına tâbi‘ Sakarlar ve Mescidli nâm 

karyeler ahâlîsi taraflarından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub Kâsım Beg ibn-i 

Mehmed ve Durmuş Beg ibn-i Hasan şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karye-i 

İlhanlu’da sâkin Emir Ağaoğlu dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i Emrullah’ın 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bu sene-i mübârekede mahrûse-i Kayseri’de 

tahrîr olunan sipâh-ı serdengecdilerinin üzerine mübâşir olan bâ‘isü’l-kitâb kıdvetü’l-

emâcid ve’l-ekârim baş çavuş el-Hâc Ebûbekir Ağa ibn-i (      ) tarafından tasdîka vekîl-

i şer‘îsi olan kethüdâyeri fahrü’l-akrân Abdülfettah Ağa ibn-i Fethullah mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mûmâ ileyh el-Hâc Ebûbekir Ağa yanında olan bi’l-cümle 

bayrak ve neferât ile kara-i mezkûreye konub bir gün misâfir olub bi’l-cümle neferâtın 

masârıfı olan zehâyer ve mâkûlâtın kıymetlerini eshâbına virüb edâ ve teslîm idüb anlar 

dahî yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eylediler kurra-i mezkûre ahâlisinin bu husûs 

içün akçeleri kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre 

Cemâziye’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Yeğen Mustafa Beg bin Mehmed, Hasan Beg bin Hüsam Beg, Pirli Beg bin 

Ahmed Beg, Osmân Beg bin Hüseyîn. 

129/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şemseddin Tebrîzî mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan Bezircizâde dimekle ma‘rûf el-Hâc Ahmed Efendî’nin verâset-i 

zevcesi Aişe ve evlâd-ı sulbiyesi olan kebîr oğulları Mehmed Efendî ve Abdurrahman 

Çelebi ve sağir oğulları Ömer ve Mahmûd ve Hüseyîn ve kebîre kızları diğer Aişe ve 

Fâtıma’ya münhasıra olub doksan altı sehimden on iki sehimi zevce-i merkûmeye ve 
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her birine on dörderden yetmiş sehim mezbûrun Mehmed Efendi ve Abdurrahman 

Çelebi ve Ömer ve Mahmûd ve Hüseyîn’e ve her birine yedişerden on dört sehimi 

mezkûretân diğer Aişe ve Fâtıma’ya isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra 

merkûmetân diğer Aişe ve Fâtıma tarafından zikr-i câ-i husûsa ed‘â-i vekâlet iden 

fahrü’l-kuzât Receb Efendî ibn-i Mustafa Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

bâ‘isü’l-kitâb zahrü’l-müderrisîn e’l-kirâm el-Hâc Abdullah Efendî ibn-i Abdülhalîm 

Efendî mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Ahmed 

Efendî fevt oldukdan sonra ben mezbûretân diğer Aişe ve Fâtıma taraflarından vekîlleri 

olmam ile bundan akdem müteveffâ-yı mezbûrun Debbağhâne’de vâki‘ lede’l-ahâlî 

ma‘lûme’l-hudûd on sekiz gereclik ve bir daş dükkan ve sekiz bâb oda ve bir su kuyusu 

ve bir fevkani-i örtmeyi müştemil dükkanda olan hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyelerini sâir verese 

ile me‘an merkûm İbâdullah Efendî’ye sekiz yüz guruşa bâtâbi‘ ve teslîm idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl itmekle hâlâ semen-i merkûmdan müvekkiletân 

merkûmetânın hassalarını taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

İbâdullah Efendî cevâbında zikrolunan gereclik ve dükkan ve odaları semen-i merkûm 

ile vech-i muharrer üzere iştirâ eylediğini ikrâr idüb merkûm Receb Efendî’nin 

vekâletini inkâr idicek müdde‘ı-i mezbûrdan müdde‘ısini mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden bazarbaşı el-Hâc Receb Çelebi ibn-i el-Hâc 

Abdurrahman ve diğer Receb bin Ali nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûretân Aişe ve Fâtıma bizim huzûrumuzda 

zikrolunan gereclik ve dükkan ve odaları bey‘a ve kabz-ı semene taraflarından mezkûr 

Receb Efendî’yi vekîl nasb eylediler biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın zikrolunan gereclik ve dükkan ve odaların semenlerinden mezbûretânın 

hassalarını edâya merkûm İbâdullah Efendî’ye tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Derviş Ali bin İsa, el-Hâc Veli bin Erkaydi, el-Hâc İsmâ‘îl bin el-Hâc 

Ahmed. 

129/2 Askerlerin Zararının Karşılanması 

Eskiil kazâsına tâbi‘ Fîrûz ve Şağur nâm karyeler ahâlîsi taraflarından husûs-ı 

âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub Kâsım Beg ibn-i Mehmed ve Durmuş Beg ibn-i Hasan 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karye-i İlhanlu’da sâkin Emir Ağaoğlu dimekle 
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ma‘rûf el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i Emrullah Beg meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

bu sene-i mübârekede mahrûse-i Kayseri’de tahrîr olunan sipâh-ı serdengecdilerin 

üzerlerine mübâşirleri olan bâ‘isü’l-kitâb kıdvetü’l-emâ ve’l-ekârim baş çavuş el-Hâc 

Ebûbekir Ağa ibn-i (       ) tarafından tasdîke vekîli şer‘îsi olan fahrü’l-akrân kethüdâyiri 

Abdülfettah Ağa ibn-i Fethullah mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mûmâ ileyh el-Hâc Ebûbekir Ağa yanında olan bi’l-cümle bayraklar nefer atıyla 

Karetyan mezbûretâna nüzûl idüb bir gice meks idüb bi’l-cümle mâkûlât ve masârıfın 

kıymetlerini eshâbına virüb teslîm itmekle anlar dahî yedinden alub kabz eylediler 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre Cemâziye’l-evvel lisene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Yeğen Mustafa Beg bin MehmedOsmân Ağa bin Arif Beg, Pirli Beg bin 

Ahmed Beg, Hasan Beg bin Hüsam Beg, Osmân Beg bin Hüseyîn. 

130/1 Askerlerin Zararının Karşılanması 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ İlhanlu ve Pir Hasanlu ve Çallu ve Rûmdiğin 

ve Zenkan ve Karaüyük ve Karkın ve Adallu nâm karyeler ahâlîsi taraflarından husûs-ı 

âtîye’l beyânı ikrâra vekîlleri olub Kâsım Beg ibn-i Mehmed ve Durmuş Beg ibn-i 

Hasan şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Emir Ağaoğlu dimekle ma‘rûf el-Hâc 

Ahmed Ağa ibn-i Emrullah Beg meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bu sene-i 

mübârekede Kayseri’de tahrîr olunan sipâh-ı serdengecdilerin üzerlerine mübâşirleri 

olan bâ‘isü’l-kitâb kıdvetü’l-emâsil ve’l-ekârim baş çavuş el-Hâc Ebûbekir Ağa ibn-i (     

) tarafından tasdîke vekîli şer‘îleri olan kethüdâyiri olanfahrü’l-akrân Abdülfettah Ağa 

ibn-i Fethullah mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mûmâ ileyh el-Hâc 

Ebûbekir Ağa yanında olan bayraklar neferâtıyla Karâ-i mebûreye mürûr idüb bir gice 

meks itmekle zehâyir masârıfımın kıymetlerini eshâbına virüb teslîm idüb anlar dahî 

yedinde ahz ve kabz eylediler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî 

gurre Cemâziye’l-evvel lisene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şuhûd-u sâbıkûn. 

130/2 Alacak Davası  

Levendât tâifesinden Yûsuf Beg ibn-i Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde yine Levendât tâifesinden Kara Ahmed Beg ibn-i el-Hâc 

Hüseyîn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan bir sene 
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mukaddem Sivas eyâletinde Çaykerd nâm karyede sâkin iken mezbûr Kara Ahmed Beg 

benim odam basub bebi mecrûh idüb bir sîm dökmeli mâllûte ve kırmızı mukaddem ve 

bir hançer ve bir bıçak ve bir çift cevherdâr tabancalu tüfenk ve bir kara kılıc ve bir 

çağşûr vâkir ve’l-âtî mimkel bir re’s kır at ve bir kemer ile yüz elli guruş ve bir cüzdan 

içinde on iki altunumu gasb ve nehb itmekle hâlâ taleb ve da‘vâ eylediğimde mezbûr 

Kara Ahmed Beg ben târîh-i merkûmda eyâlet-i merkûme müteselliminin hıdmetinde 

olub katâ‘i’l-tarîk eşyâsı ‘acemkerbâni bu zamağla mütesellim mezbûresini dahî 

anlardan olmak mazne idüb ahz ve ihzâr içün benim yedime mektûb virmekle ben dahî 

karye-i mezbûreye vardığımda sen mezâr idüb odan içinde iki kel ipin ve on iki tob 

bağâsısı ve birkaç sîm kilismât ve bir çift tabancalu cevherdâr tüfenk ve bir kara kılıc ve 

bir dökmeli mâllute ve bir re’s-kır at ve bir hançer ve bir çağşûruğu alub mütesellim 

mezbûre teslîm eyledim deyüb mâ‘adâyı inkâr ile cevâb virdikden sonra tebessudü’l-

Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezkûrun ikrâr ve inkâr eylediği bi’l-cümle eşyâ-i 

mezkûreme müte‘allika da‘vâm mukâbelesinde mezbûr Kara Ahmed Beg yedinden bir 

re’s doru eykîr barkîr ve bir kara kılıc alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğ olub biri 

birimizin zimmetlerimizi bu husûslara müte‘allika bi’l-cümle da‘vâ ve nizâ‘ımdan ibrâ‘-

i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d biribirimizde bir akçe ve bir 

habbe hak ve ‘alâkamız da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı her birimizden bu husûs içün da‘vâ 

sudûr iderse mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-selh min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir lisene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hasan bölükbaşı bin Halîl, Mehmed Beg bin Abdullah, Ali Beg bin Mehmed, 

Ramazân Çavuş, Mûsa bin (     ), Osmân Beg bin Hüseyîn, Mehmed Beg bin Ömer. 

131/1 Asker Tahriri Vergisi     

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ sanâ‘ât ve harf eshâbından a‘keciler yiğid başısı es-

Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Ahmed ve kasablar yiğidbaşısı es-Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn-i es-Seyyid Şa‘bân ve el-Hâc Mahmûd bin Mevlûd ve el-Hâc Hamza bin Emrullah 

Efendî ve arpacılardan Süleymân Çelebi ibn-i Inâyetullah ve Seyyid Ömer Çelebi ibn-i 

Hasan nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bu sene-i mübârekede 

tahrîr olunan sipâh-ı serdengeçdilerinden Kayseri’de tahrîr olunan bayrakların üzerine 

mübâşir olunan bâ‘isü’l-kitâb kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim başçavuş el-Hâc Ebûbekir 

Ağa tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan fahrü’l-akrân kethudâyeri Abdülfettah Ağa 

ibn-i Fethullah mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ağâ-yı mûmâ ileyh 
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yanında neferâtı içün alıvirdiği inek akçesi yiğirmi iki guruş ve bir zolta ve bir ve lahm 

akçesi seksen iki guruş ve arpa akçesi ikiyüz dokuz guruş ve bir telti ağâ-yı mûmâ ileyh 

yedinden alub kabz eyledik deyüb ve ba‘de çiftçiler Şeyh Seyyid Ali Baba ve hancı 

mataracı Receb Beşe nâm kimesneler biz dahî virdiğimiz saman akçenizi ağâ-yı mûmâ 

ileyh yedinden alub kabz eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Osmân Ağa bin Arif Beg, yeğen Mustafa Ağa bin Mehmed, el-Hâc Mehmed 

bin Halîl, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd. 

131/2 Vergi Teslimi 

Bu sene-i mübârekede ber mûcib-i emr-i ‘âlî tahrîr olunan sipâh 

serdengecdilerinden ürküb ve Develü ve Yahyâlu kazâlarından dört bayrak 

serdengecdilerin mübâşirleri olan fahrü’l-akrân Ali Çavuş meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde inekciler yiğidbaşısı Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Ahmed ve kasablar 

yiğidbaşısı Veli bin Kâsım ve arpa ve samancılardan Ivaz Beşe ve heybeci Mehmed 

nâm kimesneler mahzarında takrîr-i kelşâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb bağda olan 

dört bayrağın neferâtı içün iştirâ eylediğim etmeğin her bir vakyesine dörder akçe ve 

lahmın her bir vakyesine beşer para ve arpanın her birimine dörder para ve samanın her 

bir vakyesine birer akçe olmak üzere kıymetlerini bi’t-tamam eshâbına virüb teslîm 

eyledim suâl olunsun ve bundan mâ‘adâ Çumra ve Alhanlu ve Şuğur nâm karyelere 

neferâtım ile konub birer gice meks idüb menvâl-i muharrer üzere at ve inek ve arpa ve 

samanın kıymetlerini dahî kurra-i mezkûre ahâlîsine bi’t-tamam virüb her bir karye 

ahâlisinden yedime mühürlü temessük aldım deyû ibrâz eyledikde gıbbe’s-suâl 

mezbûrun inekci ve kasab ve arpacı ve samancı biz kendi bey‘ eylediğimiz eşyâmızın 

menvâl-i muharrer üzere kıymetlerini merkûm Çavuş Ağa yedinden bi’t-tamam aldık 

deyû ikrâr ve i‘tirâf idüb ve temessüklere dahî nazar olundukda her biri takrîrine 

muvaffak olmağın mâ hüve’l-vâk‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min 

Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Süleymân bin Büstân, Süleymân Halîfe bin Abdî. 

131/3 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesi sâkinlerinden Ali Efendî ibn-i 

Hüseyîn nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin 
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Abdullah mahzartında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan mezbûrân (    ) mülkü ve bir tarafdan Receb Beşe mülkü ve bir tarafdan 

İbrahim mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve bir 

oda ve bir kinef ve bir havlıyı müştemil alâ h‘ze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde 

olan menzilimi mezbûr Yusuf’a kırk beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk beş 

guruşu mezkûr Yûsuf yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Rebi‘ü’l-âhir li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

 Halîl bin Hüseyîn, Osmân bin Mehmed, Mehmed bin el-Hâc Ahmed, Mustafa 

bin Ahmed, Ali Çelebi Taşkunzâde. 

132/1 Gasb Davası 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Ömer 

Halîfe ibn-i İbrahim meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Orkub ve Develü ve 

Yahyalu kazâlarında tahrîr olunan dört bayrak sipâh-ı sedengecdilerinin üzerlerine 

mübâşir olan fahrü’l-akrân bâ‘isü’l-kitâb Ali Çavuş ibn-i Mehmed mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mûmâ ileyh Ali Çavuş’un taht-ı yedinde olan bayrakların 

neferâtından bir kıratlu ve iki doru atlu köhne mâ-i çuka demür koparan libaslu ve 

birinin başında bir siyah yelek ceğâsı olub isimleri ma‘lûmum değil üç nefer sakallu 

kimesne târîh-i kitâb günü merhûm Sultan Alâaddin câmi‘ önünde zokakda bana 

Mollakî olub selle seyf idüb tabancalu tüfenk tutub on dört guruş gıymetlü bir yeşil 

çuka kablu serhadi delikcil kafası körüğümü cebren nehb ve ğasb itmişler mûmâ iley 

Çavuş Ağa taraflarından kefîlleri olmağla taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl 

mezbûr Ali Ağa cevâbında kefâleti ikrâr idüb lâkin husûs-ı mezbûru inkâr idicek 

müdde‘ı-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden yazarbaşı el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman ve kutucu Ömer Çelebi 

ibn-i Mûsa nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‘ merkûm Ali Çavuş’un taht-ı yedinde olan dört bayrağın neferâtından bir 

kıratlu ve iki doru atlu birinin başında siyah yelek cağâsı olub ve köhne mâ-i çuka 

demür koparan libaslu isimleri ma‘lûmumuz değil üç nefer sakallu kimesne târîh-i kitâb 

günü câmi‘-i mezbûr önünde bizim huzûrumuzda merkûm Ömer Halîfe’nin üzerine 



 283 

selle seyf idüb ve tüfenk çıkarub on iki guruş gıymetlü serhadi yakalu yeşil çuka kablu 

bir dalluçalı kafası körüğünü nehb ve ğasb eylediler biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Dellal Mustafa bin Haydar, Osmân Çelebi bin Mehmed, Seyyid Mehmed 

Çelebi bin Seyyid Mehmed, tâcir el-Hâc Mehmed bin Mustafa, İbrahim Çelebi 

yağcızâde. 

132/2 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da Kasab Sinan mahallesi sâkinlerinden olub tarîk-i hacc-ı 

şerîfde fevt olan el-Hâc Mustafa’nın verâset-i zevcesi Fâtıma binti Hazar ve sulbî oğlu 

Mehmed Beşe ve sulbiye kızları Marzıye ve Aişe’ye münhasıra olub otuz iki sehimden 

dört sehimi mezbûre Fâtıma’ya ve on dört sehimi mezkûr Mehmed Beşe’ye ve yedişer 

sehimi mezbûretân Marzıye ve Aişe’nin her birine isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik 

oldukdan sonra merkûmetân Aişe ve Marzıye taraflarından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra 

vekîli olub mezbûretânın zâtlarını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin 

Mustafa ve diğer Mehmed Çelebi ibn-i Ali Efendî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Sâlih meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun terekesine vâzı‘ü’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb mezkûr 

Mehmed Beşe mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkiletân-ı 

mezbûretân müteveffâ-yı merkûmun mahalle-i mezbûrede vâki‘ menzili içinde olan bir 

bâb oda mezkûr Mehmed Beşe’nin mülkü olduğunu ikrâr idüb ve menzil-i mezbûrun 

odadan mâ‘adâsını ve kazğancılar sûkunda vâki‘ bir bâb dükkanı beynlerinde müşâ‘ 

koyub debbağdan hisse-i şâyi‘aları mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh muhallefât-ı 

mezbûreden merkûm Mehmed Beşe yedinden mezkûre Aişe bir münkas sarmalu çarşab 

başı alub mezbûre Marzıye bir münkas sarmalu dârâ-yı boğça alub kabûl ve kabz idüb 

sâir muhallefâtı dahî rızâlarıyla beynlerinde taksîm ve her biri hassalarına isâbet iden 

eşyâyı bi’t-tamam mezbûr Mehmed Beşe yedinden ahz ve kabz eylediler min ba‘d 

mâra’z-zikr ve menzil ve dükkandan mâ‘adâ ka‘ye mütâ‘ı ve bağda ve bi’l-cümle 

muhallefâtda bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkaları ve da‘vâ ve nizâ‘ları kalmadı 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh Rebi‘ü’l-evvel li sene sitte 

ve tis‘în ve elf. 
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Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin Abdullah Efendî, el-Hâc Halîl bin el-Hâc 

Seydi Ahmed, Abdurrahman bin Mahmûd, el-Hâc Mehmed bin Ali, el-Hâc Mehmed 

Beşe bin el-Hâc Hüseyîn, Hüseyîn Beşe bin Bâlî, Ali bin Receb, el-Hâc Seyyid Osmân 

bin el-Hâc Abdî. 

133/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da yeniçeriyân tâifesinin serdengecdi ağalarından olub zikri 

âtî meblağdan otuz beş guruşu olan Mustafa Ağa ibn-i Mehmed ve yine otuz guruşu 

olan el-Hâc Receb Ağa ibn-i Mehmed ve on sekiz guruşu ve bir sîm bıçağı olan Derviş 

Ağa ibn-i Abbas Beşe ve yiğirmi iki guruşu olan Ali Ağa ibn-i Ahmed ve yiğirmi iki 

guruşu olan diğer Receb Ağa ibn-i Ali ve yiğirmi iki guruşu olan Hüseyîn Ağa ibn-i 

Mustafa ve otuz iki buçuk guruşu olan Süleymân Ağa ibn-i Satı ve yiğirmi altı guruşu 

olan Mehmed Ağa ibn-i (      ) ve otuz dokuz guruşu olan Hasan Ağa ibn-i Derviş nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî 

çavuşlarından Hüseyîn Çavuş ibn-i (     ) mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb taraf-ı saltanat-ı ‘aliyeden fermân-ı hümâyûn ve ağâ-yı yeniçeriyân hazretlerinin 

tarafından mektûb-u sa‘âdet mashûb ile mezbûr Hüseyîn Çavuş bu taraflardan 

sedengecdi yazılub ve her yüz nefere bir reis ta‘yîn idüb bayrak virmeğe mâmûr 

olmağla geldikde her birimiz hıdmât-ı deyn-i mübîn ve intişâlan li-emr-i ‘âlî içün 

mezbûre varub bayrak taleb eylediğimizde rüşvet almadıkca virmem deyû imtinâ‘ 

itmekle her birimizin zikrolunan mikdârdan min haysi’l-mecmû‘ üçyüz on altı buçuk 

esedî guruş ve bir sîm bıçağımızı rüşvet nâmıyla alub kabz itmekle hâlâ taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezkûr Hüseyîn Çavuş cevâbında med‘ûn-u merkûmûnun 

her birinden zikrolunan mikdârdan min haysi’l-mecmû‘ üç yüz on altı buçuk guruş ve 

bir sîm bıçağı vech-i meşrûh üzere aldım deyû beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf itmeğin meblağ-ı 

mezbûru ve bıçağı eshâbına red ve teslîme tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Hasan, Mehmed bin Mehmed, el-Hâc Halîl, Sâlih bin 

Muharrem, Mehmed bin Sunduk. 

133/2 Şetm Davası 

Bi’l-fi‘l mirmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-akrân Mustafa Ağa 



 285 

tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan Kara Hasan Beg müzâheretiyle 

mahmiye-i Konya’da Beghekim mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Halîl bin 

Mustafa nâm kimene meclis-i şer‘-i şerîfe Mehmed bin Mahmûd nâm kimesneyi ihzâr 

ve mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim mezbûr Mehmed zimmetinde 

beş akçem olub târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem Devle mahallesi karşısında ba‘de’l-

‘asr merkûm Mehmed’den meblağ-ı mezbûru taleb eylediğimde ‘avretime zinâ lafzıyla 

şetm eyledi suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl 

ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden mahalle-i Beghekim’de sâkin 

Mehmed bin İbrahim ve diğer Mehmed Beg ibn-i Abdullah nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir gün 

mukaddem ba‘de’l-‘asr mevzı‘-i mezbûrda mezbûr Halîl mezkûr Mehmed’den beş akçe 

taleb eyledikde mezbûr Mehmed mezkûr Halîl’in ‘avretine zinâ lafzıyla şetm eyledi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Mehmed, Seyyid Ali bin Mustafa, Osmân Efendî bin el-Hâc 

Hasan. 

133/3 Kayyum Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fâtıma’nın li-ebeveyn karındaşı ve hasran vârisi olub hâlâ âhar diyârda olan 

Mehmed Çavuş’un emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza cânib-i şer‘den kayyum nasb olunan 

matharacı Receb Beşe ibn-i Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffât-ı mezbûrenin muhallefâtına bi’l-emâne vâzı‘ü’l-yed olan bâ‘isü’l-kitâb 

Mehmed bin Bektaş mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezkûre Fâtıma 

mukaddemâ dâmâdı olan merkûm Mehmed’in menzilinde fevt olub terekesi yedinde 

kalmağla vârisi mezkûr Çavuş’un emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza cânib-i şer‘den ben 

kayyum nasb olunduğum ecilden defter-i kısâm mûcibince bi’l-cümle muhallefâtını 

mezkûr Mehmed yedinden ahz ve kabz eyledim min ba‘d yedinde bir akçe ve bir habbe 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Cemâziye’l-

evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Hasan Halîfe bin Ali Beg, Şa‘bân bin İdris, Nebi bin Ca‘fer, el-Hâc Ömer bin 

el-Hâc Gâzî, el-Hâc receb bazarbaşı, Hüseyîn bin Mehmed, Ahmed Çelebi bin el-Hâc 

Receb. 

134/1 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Cedîd garb bürde mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan ahmed’in vârislerinden sulbî sağir oğlu Mustafa ve sulbiye sağire kızı 

Emine’nin tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûb vasiyleri olan ‘ammileri Hasan 

Beşe ibn-i Veli meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin el-

Hâc Süleymân mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mehmed 

mezkûr Ahmed ile hâl-i hayâtında câmüs-i bey‘ ve şerâsında şerîk olmalarıyla müşterek 

duyûn-u edâ olundukdan sonra ba‘de’l-muhâsebe sağirân merkûmânın mezbûr Mehmed 

zimmetinde yüz bir guruşları zuhûr itmekle vesâyetim hasebiyle mezbûr Mehmed 

yedinden meblağ-ı merkûmu bi’t-tamam alub kabz eyledim min ba‘d zimmetinde bir 

akçe ve bir habbe bâkî kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Halîl Halîfe bin Emrullah, el-Hâc Mevlûd bin Abdurrahman, Mûsa bin Hasan, 

el-Hâc Ömer bin Abdurrahman, Ahmed bin el-Hâc Ömer, Seyyid Receb bin Mahmûd. 

134/2 Beytü’l-Mala Kalan Malların Zabtı 

Mahmiye-i Konya’da bin doksan beş senesine mahsûb olmak üzere emîn-i 

beytü’l-mâl olan fahrü’l-akrân Ali Ağa ibn-i Sehrab nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde husûs-ı mezbûre tarafından vekîli olan Abdülfettah Beşe ibn-i el-Hâc 

Mustafa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb sene-i mezkûrede mahmiye-i Konya’da 

emîn-i beytü’l-mâl cânibine ‘âid olan rüsûm ve eşyâyı ahz ve kabza ve bana eysâle 

tarafımdan mezbûr Abdülfettah Beşe vekîl nasb ve ta‘yîn itmişidim hâlâ mezbûr ile 

hesâb gördüğümde mezkûr Abdülfettah Beşe Ivaz ve Yûsuf nâm iki nefer ğulâm ve bir 

re’s kır kısrak ve bir re’ câmüs ineği ve bir re’s siyah irkek katır ve bir müteveffâ Tatar 

Hacı muhallefâtı yiğirmi guruş ve Kars kazâsından olub mahmiye-i Konya’da bi-lâ 

vâris fevt olan Mûsa’nın terekesi olan on beş guruş ve bir rub‘ı bi’l-cümle bana virüb 

teslîm itmekle ben dahî beytü’l-mâl olmak üzere yedinde ahz ve kabz idüb memzî ve 

mahtâm temessük virdim min ba‘d yedinde bir akçe ve bir habbe kalmadı da‘vâ ve 

nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr Abdülfettah Beşe merkûmu tahkîk ve tasdîk itdikden 
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sonra merkûm Ali Ağa’ya sene-i mezkûre içün teslîm eylediğim ancak eşyâ-i 

mezkûredir bundan mâ‘adâ makbuzum olmamağla teslîmim dahî yokdur dimeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Efendî, Hacı Beg bin Ahmed, el-Hâc 

Receb bin el-Hâc Abdurrahman. 

134/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ramazân 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Şa‘bân bin Ali 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Ömer mülkü ve bir tarafdan Ebûbekir Halîfe mülkü ve bir tarafdan mahalle-i Hoca 

Habib mescidi vakfı ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd kurbağa çukuru dimekle 

ma‘rûf altı dönüm tarlamı mezbûr Şa‘bân’a on dokuz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mablağ-ı 

mezbûr on dokuz guruşu mezkûr Şa‘bân yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Hamza bin Süleymân, Mûsa bin İbrahim, Murâd bin el-Hâc Ali, İsa bin 

Mevlûd. 

135/1 Nafaka (Arapça) 

Faraza kaderü’l-hâkimü’l-mevki‘-i a‘lâhi’l-müttevki‘ rızâ-i mevlâh li-

nafakatü’s-sağireti’l-med‘ût Alime binti Mustafa e’l-müteveffâ ebûhâ e’l-mezbûr min 

kabl sâkinen ‘aclete’l-merhûm eş-Şeyh Şemseddin Tebrîzî kuddise sırrahû min 

mücellât-ı medine-i Konya e’l-mahmiye ve li-sukûtuhâ ve li-sâir havâyice e’l-füdûriyet-

i kelyevm ‘îr ve ‘îzı min yevm târîha bezîle erba‘t derâhim mine’l-mâl e’l-müntekal e’l-

yehâ bi’l-arsi’ş-şer‘î min ebeyhâ e’l-müteveffâ e’l-mezbûr bi-taleb emhâ ve hâzanetehâ 

hâmileten hâze’l-kitâb Fâtıma binti Himmet ve hiye’l-ân fî hacerehâ ve terbiyetihâ ve 

izin lihâ bi-sarfi’l-meblağ e’l-ma‘rûz e’l-mezbûr alâ havâyicihâ ve bi’l-istidâne vakti’z-

zarûret ve bâlercû‘ ‘aleyhâ lede’z-zafer farazan ve izinen sahîhiyn şer‘iyyîn cerîzâlik ve 

hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Kadri Efendî bin Mahmûd Efendî, Seyyid Mehmed Çelebi Siyâvuş Ağa, el-

Hâc Mustafa bin Derviş Mehmed, Ali bin İsmet, Molla Mehmed bin Mevlûd.  

135/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc 

Süleymân’ın verâseti sulbiye kebîr kızları Marzıye ve Sâliha ve sulbiye sağire kızı 

Hatice’ye münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Sâliha 

asâleten ve mezkûre Hatice’nin tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den menzûb vasiysi 

mezbûre Marzıye tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Ali bin Memi ve el-Hâc Halîl bin el-Hâc Hüsam 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Molla Hamza bin Ahmed Halîfe vesâyeten ve 

vesâyeten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Yûsuf 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mezbûrelerin Debbağhâne’de vâki‘ 

kapu dükkanı dimekle ma‘rûf (bir tarafdan Seydi oğlu Gazî Ömer mülkü ve bir tarafdan 

Pörçüklü mahallesi mescidi vakfı ve bir tarafdan el-Hâc Ivaz mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‘âmm ile) ma‘lûme’l-hudûd olub on iki sehim i‘tibâr olunan dükkandan mülkleri 

olan gereclik ta‘bîr olunur iki sehimlerini ‘ammileri Mehmed Beşe mukaddemâ 

merkûm Mehmed’e otuz altı guruşa bâtâbi‘ ve teslîm ve mablağ-ı mezbûrdan yiğirmi 

altı guruşunu müşteri mezbûrdan kabz idüb on guruşu müşteri merkûmun zimmetinde 

bâkî iken mezbûr Mehmed Beşe fevt olmağla hâlâ asâletimiz ve vesâyetimizi 

vekâletimiz hasebiyle müşteri merkûmdan mukaddemâ bâyi‘-i mezbûr vesiy ve vekîl 

olmayub fuzûlî bey‘ itmişdir kabûl itmedik deyû bey‘-i mezbûrun feshini murâd idüb 

da‘vâya şerû‘ eylediğimizde tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mukaddemâ 

makbûz olan yiğirmi altı guruşdan mâ‘adâ hâlâ bize dahî on altı guruş virüb teslîm 

itmekle biz dahî bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle sulh-u mezbûru kabûl ve bedel-i 

sulh olan meblağ-ı mezbûru mâra’z-zikr iki gerecliğin müceddedâ ‘akd-i mübâye‘a ile 

semeni bakıyesi olmak üzere merkûm yedinden alub kabz idüb da‘vâ-yı mezbûreden 

her birimiz fâriğ olub zimmetini ibrâ ve iskâd eyledik mâra’z-zikr iki gereclik müşteri 

mezbûrun mülk-i müşterâsıdır min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ 

ve nizâ‘ımız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Şa‘bân bin el-Hâc Ahmed, İsmâ‘îl bin Mustafa, Mehmed bin Hüseyîn, el-Hâc 

Mehmed bin Pîrîdede. 
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135/3 Harçlık Talebi  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden erbâb-ı tîmârdan hâlâ Sefer-i hümâyûn olan 

on beş neferin harclıkcısı olan bâ‘isü’l-kitâb fahrü’l-akrân Osmân Ağa meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Ahmed Ağa nâm kimesnenin tîmârına subaşısı olan Hüdâvirdi 

bin Ali mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb ben erbâb-ı tîmâr olub 

hâlâ sefer-i hümâyûnda olan Ahmed Ağa tarafından harclıkcı olub tîmârına mezkûr 

Hüdâvirdi subaşısı olmağla harclık taleb eylediğimde bana mezbûr içün on guruş virüb 

ziyâde taleb eylediğimde muhâlefet ider suâl olunub takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr cevâbında ben merkûm Ahmed Ağa’nın 

subaşısı olub lâkin a‘şâr ve rüsûmdan aslâ bir akçe ve bir habbe makbûzum olmamağla 

kendi mâlımdan on beş guruş tedârik idüb mezbûr Ahmed Ağa’ya îsâl içün merkûm 

Osmân Ağa’ya virüb teslîm eyledim bundan ziyâde virmeğe iktidârım yokdur dimeğin 

mâ-vak‘a hafzâ li’l-makâl bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-

evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Ağa bin Abdullah, Hasan bin Ali, Mehmed bin Abdülkerîm.  

136/1 Veresenin Vasiyete İtirazı   

Mahmiye-i Konya’da Buladlar mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Molla 

Abdullah bin Budak nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Devle 

mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Emhânî’nin vârislerinden li-

ebeveyn er karındaşı Mehmed ve kız karındaşları Nisâ ve İsmihân ve sadriye kızı (   ) 

tarafından vech-i âtî üzere husûmete vekîl-i şer‘îsi olan zevci Seyyid Mehmed Efendî 

ibn-i Ebussu‘ûd Efendî mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre 

Emhânî maraz mevtinde ba‘de’l-vefât mecmû‘-u muhallefâtının sülsünü yedimde olan 

defter mu‘cibince ba‘zan mu‘în ve ba‘zan gayr-i mu‘în ve cevh-i harâta sarf olunmağa 

vasıyyet idüb tenfîzine tarafından beni vasiy muhtâr nasb idüb ‘ale’l-ahrâr fevt olmuşidi 

ben dahî ol-hıynde kabûl itmam ile hâlâ süls-i muhallefâtını taleb eylediğimde verese-i 

mezkûrûn muhâlefet iderler suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Ali Şerbeti mahallesinde sâkin el-Hâc Hasan bin 

Mehmed ve Mehmed Çelebi ibn-i Ali nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Emhânî hâl-i hayâtında maraz mevtinde 

bizim huzûrumuzda ba‘de’l-vefât mecmû‘-u terekesinin sülsünü merkûmun yedinde 
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olan defter mûcibince mu‘în ve gayr-i mu‘în ve cevr-i hayrâta sarf olunmağa vasıyet 

idüb tenfîzine tarafından merkûm Molla Abdullah’ı vasiy muhtâr nasb idüb ol dahî 

kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu.  

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, diğer 

Mustafa bin Hüseyîn. 

136/2 Alacak Davası 

Eskiîl kazâsına tâbi‘ Kellî nâm karye sâkinlerinden Bayram Beşe ibn-i Bayram 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i mezbûrede sâkin iken 

bundan akdem fevt olan Hüseyîn Beşe ibn-i Cem‘a nâm kimesnenin zevecesi olub 

muhallefâtına vâzı‘atü’l-yed olan Ümmü binti Mustafa nâm hâtûn tarafından vech-i âtî 

üzere husûmete vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı Abdülkerîm Beşe mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim mezbûr Hüseyîn Beşe zimmetinde cihet-i garazdan 

beşû‘azûşum olub kable’l-edâ merkûm Hüseyîn Beşe fevt olub terekesi merkûmenin 

yedinde olmağla meblağ-ı mezbûru taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve 

‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden kasaba-i Erkli’de Tekiye 

mahallesinde sâkin Ali Beşe ibn-i Veli ve kasaba-i mezbûre kazâsına tâbi‘ Câhide nâm 

karyede sâkin Yûsuf Beşe ibn-i Dâvud nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Ümmü’nün zevci merkûm Hüseyîn 

Beşe Beg doksan dört senesi Şevvâlinin yiğirmi günü vilâyet-i Rûm ilinde Hân-ı 

Kurtaran kasabasında vefât idüb meyyiti ğasl ve defn olundu biz gördük bu husûsa 

şâhidleriz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı 

mezbûru isbât içün bünye-i etyânına emhâl birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselâm Efendî bin Ivaz Hoca, Mustafa bin Yûsuf, Şa‘bân bin 

Üveys ‘an mahalle-i İynedâr, el-Hâc Ömer bin Süleymân ‘an mahalle-i Hacı Cemâl, 

Ahmed bin Hasan Halîfe Pulcuzâde.  
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136/3 Talak  

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sille nâm kerye sâkinlerinden Karagöz veled-

i Ahan nâm zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde taht-ı tasarrufunda olan 

zevcesi Mârene binti Mengöz nâm nasrâniye muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûre benim zevcem olub lâkin beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla 

hâlâ mezbûreyi vâhide-i bâyene ile tadlîk idüb mu‘ârakat eyledim ba‘de’l-yevm nesfini 

dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Durmuş Çelebi bin el-Hâc Hamza, Abdullah bin Receb, Mustafa Çelebi bin el-

Hâc Mahmûd. 

137/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emhânî’nin verâseti sadriye kızları Aişe ve Râbi‘a ve Hâlise ve li-ebeveyn er 

karındaşı Muhammed ve kız karındaşları Nisâ ve İsmihân’a münhasıra olduğu şer‘an 

mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

es-Seyyid Mehmd Çelebi ibn-i Ebussu‘ûd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi 

mezbûre Emhânî’den hayâtda iken cihet-i garaz ile kırk guruş taleb eyledikde mezbûre 

Emhânî kendi mâlından bana kırk guruş virüb sen vasiysi olduğun karındaşın eytâfın 

olmak üzere muvâza‘a tarîkiyle meblağ-ı merkûmu mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi’ye 

virüb elzâm-ı rıbh eyledi vir dimekle ben dahî meblağ-ı mezbûr kırk esedî guruşu bir 

sene tamâmına dek altı guruş rıbh olmak üzere virüb teslîm itmişidim ol dahî yedimden 

ahz ve kabz idüb alâ hâze’l-ân zimmetinde bâkî olub bi’l-arşi’ş-şer‘î bize intikâl itmekle 

ben ve hazretân-ı bi’l-meclis merkûmetân Nisâ ve İsmihân hassalarımız taleb ideriz suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Seyyid Mehmed Çelebi cevâbında meblağ-ı 

merkûm kırk esedî guruşu mezkûr Mehmed garaz cihetiyle bana getürüb mezbûre 

Aişe’nin mâlı olmak üzere virmekle ben dahî yedinden olurca üzere alub kabz idüb 

ba‘de yine mezbûre Aişe’ye bi’t-tamam edâ ve teslîm eyledim deyüb mezbûre 

Emhânî’nin olmak üzere almadım deyücek mezbûr Mehmed’in yedinden ajz eylediğini 

ikrâr itmekle meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yediyle müteveffât-ı merkûmenin 

veresesine edâ ve teslîme mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi’ye tenbîh olundukdan sonra 
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mezbûre Aişe tarafından ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîl-i mutlakî olan el-Hâc Receb 

ibn-i el-Hâc Abdurrahman meclis-i merkûmda mezkûrûn Mehmed ve Nisâ ve İsmihân 

muvâcehelerinde meblağ-ı mezbûr müvekkilem merkûme Aişe’nin mülküdür deyû bi’l-

vekâle da‘vâ idüb her biri inkâr itmeleriyle vekîl-i mezbûr ityân-ı beyyineden izhâr-ı 

‘acz ve istihlâf itmekle meblağ-ı merkûm kırk guruş mezbûre Aişe’nin mâlı olduğunu 

bilmediklerine mezbûrûna yemîn tekâlîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl her 

biri yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin husûs-ı mezbûr içün mezkûrûn ile mu‘ârazadan vekîl-

i mezbûru men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min 

Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, diğer 

Mustafa Çelebi bin Hüseyîn. 

137/2 Alacak Davası 

İnsuyu kazâsına tâbi‘ Savarak nâm karye sipâhisi olan Mustafa Ağa tarafından 

husûs-ı âtiyü’l-beyâna şer‘îsi olan karındaşı Mehmed Beg meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Pîrî Paşa mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem fevt olan el-Hâc Ali bin Mûsa’nın evlâd-ı sulbiye-i sağârının tesviye-i umûruna 

savb-ı şer‘den mensûb vasiysi olan müteveffâ-yı merkûmun karındaşı olan bâ‘isü’l-

kitâb Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında müvekkilem mezbûr Mustafa Ağa’nın sobaşısı 

olmağla makbûzu olan a‘şâr ve rüsûmdan zimmetinde kırık guruşu kalub kable’l-edâ 

fevt olmağla hâlâ vasiy-i mezbûrdan taleb ve da‘vâya şerû‘ eylediğimde ba‘de’l-inkâr 

beyyine ile isbât sadedinde iken beynimize muslihûn tevessud idüb eytâme infa‘ olamak 

üzere meblağ-ı mezbûre müte‘allika da‘vâm mukâbelesinde yiğirmi beş guruş üzerine 

‘akd-i sulh inşâ itmeleriyle ben dahî vekâletim hasebiyle sulh-u meşrûhu kabûl ve 

bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr yiğirmi beş guruşu muhallefâtdan olmak üzere vasiy-

i mezbûr yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb müvekkilemin ‘alâkasını kat‘ ve 

müteveffâ-yı merkûmun vârislerinin zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bu 

husûsdan müvekkilem mezbûrun bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası ve da‘vâ ve 

nizâ‘ı kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ zuhûr iderse mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 
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Fahrü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, Mustafa Ağa bin Abdullah, 

Mustafa bin el-Hâc Mûsa, İbrahim  bin el-Hâc Mûsa, Mehmed bin Hüseyîn. 

138/1 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da ibn-i Tûtî mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin el-Hâc 

Mehmed’in zevcesi iken muttalakası olan Aişe binti Mustafa tarafından husûs-ı âtiyü’l-

beyâna vekîl-i şer‘îsi olan hâlâ zevci Halîl bin el-Hâc Tur Ali meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb müvekkilem mezbûre Aişe mukaddemâ 

mezkûr Mahmûd’un karındaşından tevellid iden sulbiye sağire kızı Razıye’yi hacer ve 

hazânesinde terbiye üzere olmağla babası mâlından nafaka takdîr olunmak murâd iderin 

didi didikde hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri târîh-i kitâb gününden sağire-i mezbûre 

içün yevmî altışar akçe nafaka farz ve takdîr idüb beher yevm meblağ-ı mağrâz-u 

mezbûru sağire-i mezkûrenin nafaka ve kisvesine ve sâir havâyic-i sudûriyesine harc ve 

sarfa ve ‘ınde’l-ihtiyâc-ı estedâneye ve zağar ve katında mezkûr Mahmûd üzerine 

rücû‘a mezkûre Aişe’ye izin virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâmin min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ahmed, Hazar bin İvâz, Kemâl bin Sinân, Abdî 

Halîfe bin Ahmed Halîfe, Sâlih bin Mehmed. 

138/2 Veraseten Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden Şerafeddin Cami‘nin 

kayyumu olub hacc-ı şerîfden gelürken fevt olan el-Hâc Süleymân bin Şâhin Dede nâm 

kimesnenin karındaşı oğlu ve vârisi olan Mehmed Beg ibn-i Ahmed Beg meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz-i vesâyâsına vasiy-i muhtârı olub 

terekesine vâzı‘ü’l-yed iken fevt olan el-Hâc Seydî Pîrî Ağa’nın sulbî kebîr oğlu es-

Seyyid Mustafa Çelebi husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn-i es-Seyyid İbrahim mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

müteveffâ-yı mezbûr ve benim babam Ahmed Beg li-ebveyn karındaşlar ve babaları 

Şâhin olub verâseti benim ile karındaşım olub âhar diyârda olan (      ) nâm kimesneye 

münhasıra ve bi’l-cümle terekesi ikimize müntekale iken defter-i kısâm mûcibince 

terekesini merkûm Seyyid Pîrî Ağa kabz idüb yedinde iken ol dahî fevt olub hâlâ 

mezbûr Mustafa Çelebi kabz idüb yedinde olmağla nısf-ı hassamı taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm cevâbında ber- mûcib-i defter muhâlefeti 
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mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi’nin yedinde olduğunu ikrâr idüb lâkin müdde‘ı-i 

merkûmun verâsetini inkâr idicek müdde‘ı-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden mahalle-i merkûmede sâkineyn el-Hâc 

Mustafa ve el-Hâc Veled ve Mûsa Beg ibn-i Arife nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc 

Süleymân müdde‘ı-i merkûm Mehmed Beg’in babası Ahmed Beg ile li-eb 

karındaşlardır babaları Şâhin Dede nâm kimesnedir müteveffâ-yı merkûmun verâseti 

mezbûr Mehmed Beg ile karındaşı (   ) münhasıra ve bi’l-cümle terekesi bunlara 

müntekaledir bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve terekesine âhar müstemkî olduğu 

ma‘lûmumuz değildir mecmû‘-u terekeyi mezbûrân içün bi’l-verâse hak taleb ve ahz 

vardır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle 

ba‘de’l-hâkim müdde‘ı-i mezbûr ber mûcib-i defter yüz iki buçuk guruş ve bir sarık ve 

bir tas ve bir fincandan otuz guruş vakfdan bâkîsinden nısf-ı hassamı ben alub ve nısfını 

bezâz-ı setân karındaşım içün emânet vaz‘ eyledim min ba‘d mezbûrun yedinde bir şey 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min 

Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Seyyid Mehmed bin el-Hâc Mahmûd, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ali, 

el-Hâc Kemâl ıhve, Molla Ahmed bin Muslî, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Abdurrahman 

Beg cedib. 

138/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sakahâne mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Nebî Beg ibn-i 

Hasan meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Halîl 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Laçin Beg mülkü ve bir tarafdan Sefer mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir tabhâne ve bir sofa ve bir ahur ma‘ seki bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi ba‘de’t-tahliye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile 

hibe ve teslîm idüb ol dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

mevhûbudur keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 
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Molla Mustafa bin Abdülaziz, Çerkez Yûsuf Çelebi bin İbrahim , İbrahim  

Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, Halîl Çelebi bin Ahmed, Ahmed bin Kadri. 

139/1 Talak 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Hasan mahallesi sâkinlerinden mühtedî Mehmed 

bin Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bu ana gelince 

zevcesi Anna binti Enderiye nâm nasrâniye muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

ben şeref-i İslâm ile müşerref olmazdan mukaddem mezbûru tezvîc idüb mehr-i 

mü’eccel-i tesmiye olunmayub ve ba‘de’l-İslâm dahî eyîn-i İslâm üzere müceddedâ 

‘akd-i nikâh ve tesmiye-i mehr olunmayub zevciyet-i sâbıka üzerine alâ hâze’l-ân taht-ı 

tasarrufumda olub lâkin beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla hâlâ 

mezbûreyi talaka-i vâhide-i bâyine ile tadlîk eyledim min ba‘d ‘alâkam kalmadı ‘adet-i 

münkazıye oldukda nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid 

Yûsuf, Câbî Beg bin Ahmed, Abdullah bin Ali. 

139/2 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da Şerafeddin Câmi‘-i şerîfinin mütevellîsi olan İsma‘îl 

Çelebi ibn-i Mahmûd tarafından umûr-u vakfa vekîl-i şer‘îsi ve evkâf-ı mezkûrenin 

nâzırı olan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Veled nâm kimesneler meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde câmi‘-i merkûmun kayyumu olub Ka‘be-i 

Mükerreme’den gelürken vefât iden el-Hâc Süleymân bin Şâhin Dede nâm kimesnenin 

karındaşı oğlu ve vârisi olan Mehmed Beg ibn-i Ahmed Beg mahzarında üzerine bi’l-

vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr tarîk-i hacc-ı şerîfde maraz 

mevtinde ba‘de’l-vefât muhallefâtından otuz esedî guruş vech-i şer‘î ile her sene rubhu 

câmi‘-i merkûmda dört çırâğ ‘eykâdına sarf olunmak şartıyla vakf olmağa vasıyet ve 

nasran vefât idüb ber mûcib-i defter-i kısâm yüz guruşdan mütecâviz terekesi olub sülsü 

vasıyet-i meşrûhaya müsâ‘ade olmağla taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve 

‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müsilimînden Karaarslan mahallesinde sâkin 

buğdayzâde dimekle ma‘rûf el-Hâc Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i el-Hâc Mahmûd ve 

mahalle-i Kaymak Ahmed sâkinlerinden el-Hâc Mehmed ve el-Hâc Kemâl ibn-i el-Hâc 
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Ali nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-

vâki‘ mezbûr el-Hâc Süleymân tarîk-i hacc-ı şerîfde maraz mevtinde bizim 

huzûrumuzda vefâtımdan sonra muhallefâtımdan otuz esedî guruş beher sene rıbh-u 

Şerafeddin Câmi‘inde dört çırâğ eykâdına sarf olunmak şartıyla vakf olunsun didi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Mûsa Beg bin Arife, Mehmed Çelebi bin Şa‘bân, el-Hâc Abdurrahman Beg 

celb, Molla Ahmed bin Muslî. 

139/3 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Receb bin Abdüsselam’ın sulbiye kebîre kızı Fâtıma tarafından husûs-ı âtiyü’l-

beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla 

Mehmed bin Ahmed ve el-Hâc Süleymân bin Ali şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan Samandar Derviş Mehmed bin Ahmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müvekkile-i mezbûrenin vâlidesi olan bâ‘isü’l-kitâb Halîme binti Mehmed tarafından 

tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan oğlu Süleymân bin Receb mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkile-i mezbûre Fâtıma babası müteveffâ Receb’in mecmû‘-u 

terekesinden hassası mukâbelesinde makbûzu olan bir mushaf-ı şerîf ve dört vakıye bir 

kazğan ve elli esedî guruşunu vâlidesi mezkûre Halîme’ye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile 

hibe ve teslîm ve temlîk idüb ol dahî mevki‘-i hibede her birini kabûl ve kabz eyledi 

ba‘de’l-yevm eşyâ-i mezkûre mezbûre Halîme’nin emlâk-ı mevhûbesidir keyfe mâ 

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ahmed Efendî, İbrahim  Çelebi bin el-Hâc Süleymân, 

Mahmûd Çelebi bin Abdullah. 

140/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emhânî binti Ömer nâm hâtûnun verâseti sadriye kızları Aişe ve Râbi‘a ve Hâlisa 

Nebât Ahmed Efendî ve li-ebeveyn er karındaşı Mehmed ve kız karındaşları Nisâ ve 
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İsmihân’a münhasıra olub otuz altı sehimden her birine sekizer sehim olmak üzere 

yiğirmi dört sehimi merkûmân Aişe ve Râbi‘a ve Hâlisa’ya ve altı sehimi mezbûr 

Mehmed’e ve her birine üçer sehim olmak üzere altı sehimi merkûmân Nisâ ve 

İsmihân’a isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezkûre Aişe tarafından 

zikrî âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub merkûmenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan mezbûr Mehmed ve Seyyid Mehmed Efendî ibn-i Ebussu‘ûd Efendî 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman 

vekâleten mezkûretân  Râbi‘a ve Nisâ ve İsmihân taraflarında kezâlik zikri câ-i bey‘a ve 

kabz-ı semene vekilleri olub merkûmâtı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan mezkûr Seyyid 

Mehmed Efendi ve Ramazân bin Osmân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

merkûm Mehmed ibn-i Ömer vekâleten ve asâleten ve mezkûre Hâlisa tarafından husûs-

ı mezbûre vekîli olub Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Ali Efendî el-Hâc Hasan ibn-i Derviş 

Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci mezbûr Seyyid Mehmed Efendî 

vekâleten ve müteveffât-ı merkûmenin tenfîz-i vesâyâsına vasiy-i muhtârı olan Molla 

Abdullah bin Budak tarafından husûs-ı mezbûre vekîli olub el-Hâc İsma‘îl Beşe ibn-i 

İbrahim  Beşe ve mezbûr Seyyid Mehmed Efendî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Veled vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn-i Mustafa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffât-ı mezbûrenin muhallefâtından mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Fâtî Hâtûn mülkü ve bir tarafdan Tûtî Mustafa mülkü ve bir tarafdan merkûm 

Ahmed Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve 

bir oda ve bir örtme ve bir ahur ve bir havlıyı müştemil mülk menzili asâletimiz ve 

vekâletimiz hasebiyle merkûm Ahmed Çelebi’ye kırk beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûr kırk beş guruşu mezkûr Ahmed Çelebi yedinden bi’t-tamam ahz ve her birimiz 

asâleten ve vekâleten hassalarımızı beynimizde taksîm ve müvekkillerimize teslîm idüb 

bey‘ ve mezbûru müşteri mezkûre teslîm eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 
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Zahrü’l-müşâyih es-Seyyid Mehmed Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, 

fahrü’l-müşâyih Şeyh Abdullah Efendî bin Hasan, el-Hâc Nasûh Beşe bin İsmet, Hasan 

Çelebi bin Ali. 

141/1 Miras Paylaşımı 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Receb bin Abdüsselam nâm kimesnenin verâset-i vâlidesi Aişe ve zevcesi 

Halîme binti Mehmed ve sulbî oğulları Süleymân ve Abdüsselam ve sulbiye kızı 

Fâtıma’ya münhasıra olub yüz yiğirmi sehimden yiğirmi sehimi mezkûre Aişe’ye ve on 

beş sehimi mezbûre Halîme’ye ve her birine otuz dörder sehim olmak üzere altmış sekiz 

sehimi mezbûrân Süleymân ve Abdüsselam’a ve on yedi sehimi merkûme Fâtıma’ya 

isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Fâtıma tarafından husûs-ı 

âtiyü’l-beyânı ijrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Molla Mehmed bin Ahmed ve el-Hâc Süleymân bin Ali şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan Sahaf  Derviş Mehmed bin Ahmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

eshâb-ı hâze’l-kitâb mezbûr Abdüsselam ve kendi tarafından asîl olub merkûmân Aişe 

ve Halîme taraflarından tasdîke vekîl-i şer‘îleri olan mezkûr Süleymân mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Fâtıma babası müteveffâ-yı 

merkûmun ‘akârât ve menkûlât bi’l-cümle muhallefâtından hisse-i şâyi‘a-i meşrûhası 

mukâbelesinde şerâyid-i sulh câmi‘-i tehârec-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden 

mezbûrûn Süleymân ve Abdüsselam ve Aişe ve Halîme yedlerinden bir mushaf-ı şerîf 

ve dört vakye bir kazğan ve elli esedî guruş alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğa 

olub her birinin zimmetlerini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledi min 

ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı ba‘de’l-yevm bu 

husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdî Halîfe bin Ahmed Efendî, İbrahim  Çelebi bin el-Hâc Süleymân, 

Mahmûd Çelebi bin Abdullah. 

141/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emrullah’ın sulbî sağir oğulları Mehmed ve İbrahim ve sulbiye sağire kızı 

Emine’ye babaları müteveffâ-tı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve 
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erzâkı zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan emr-i şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve 

mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağâr-ı mezbûrûnun vâlideleri 

bâ‘isü’l-kitâb Razıye binti Osmân nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy 

nesb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vasiyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Mehmed bin Mahmûd Beşe, Kasab Ali Beşe bin Ali, Mahmûd Çelebi 

bin Şa‘bân. 

141/3 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Sâliha binti Abdullah nâm hâtûn meclis-i şer‘-

i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem zevci olan bâ‘isü’l-kitâb Şa‘bân bin Bayram 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûr Şa‘bân benim 

zevcem olub lâkin beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla mezbûr Şa‘bân 

benim yedimde olan bir re’s merkebini bana temlîk idüb ve zimmetinde mütekarrer olan 

dört bin akçe mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâm 

üzerine beni hâlâ muhâla‘a itmekle ben dahî hal‘-i mezrûhu kabûl ve hukûk-ı 

mezkûremden ferâğat idüb biri birimizden kat‘-i ‘alâka eyledik min ba‘d bir akçe ve bir 

habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mahmûd Halife bin Veli, Mehmed Beg bin Halîl, Ebûbekir bin Süleymân, 

Durmuş bin el-Hâc Hamza. 

142/1 Mülk (Bahçe) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çalıklar mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn ibn-i Hâc 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı bâ‘isü’l-kitâb 

Süleymân mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Pîr Hasanlu mahallesi kurbunda 

vâki‘ bir tarafdan Molla Mustafa mülkü bir tarafdan Topal Hasan mülkü ve bir tarafdan 

Seyyid Receb mülkü ve bir tarafdan nehir ile mahdûd babamdan mevhûb mülküm olan 

iki kavak ağacını müştemil Debbağ teri dimekle ma‘rûf üç dönüm yarlamı merkûm 

Süleymân’a Çalıklar mahallesi kurbunda vâki‘ bir tarafdan merkûmun âhar mülkü ve 

bir tarafdan el-Hâc Ivaz mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Veli mülkü ve bir tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd babasından mevhûb mülkü olub bir oluk tarlayı ve eşcârı müştemil iki 
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tahta bağçesi ile on guruşa ‘alâ tarîkki’l-mukâyesa ve’l-mübâdele bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr on guruşu bağçeyi yedinden alub kabz idüb teslîm-i bey‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mezbûrun bağçesi benim mülk-i müşterâm olub benim tarlam mezbûrun mülk-i 

müşterâsı olmuşdur keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Abdülgaffer Halîfe bin Mevlûd, Süleymân bin Emrullah, Hasan bin Mehmed, 

Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, İbrahim  Çelebi bin Abdülkerîm Çelebi. 

142/2 Mütevelli Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesinde vâki‘ Hacı Dede Mescidi 

evkâfının mütevellîsi olmayub umûru muhtel ve meşûş olmağla müceddiden bir 

mütevellî nesb olunmak lâzım ve mühim idüğünü mahalle-i merkûme ahâlisi meclis-i 

şer‘de ihbâr itmeleriyle hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri mescid-i mezbûrun imamı 

olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Halîfe ibn-i el-Hâc Muslî nâm kimesneyi mukaddem ve 

müstekîm olub eyâli-i mahalle kabûl ve ihtiyâr itmeleri,yle evkâf-ı mezbûreye 

Hüseyîn’i mütevellî nasb ve ta‘yîn eyledik ol dahî tevliyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-

i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mustafa Beşe Kethüdâ-yı kal‘a, el-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Efendî, 

Yûsuf bin Ahmed. 

142/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şemseddin-i Tebrîzî mahallesi sâkinlerinden 

Kâmurân binti Abdullah nâm hâtûn tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Derviş Ali bin İsâ ve Molla Mehmed 

bin Memî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Molla Mustafa bin Üveys nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Şerafeddin Cami‘-i evkâfının 

mütevellîsi İsma‘îl Çelebi ibn-i Mahmûd tarafından vekîl-i şer‘îsi ve evkâf-ı 

mezbûrenin nâzırı olan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Veled mahzarında 

bi’lş-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Kâmurân mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Ibâdullah Efendî mülkü ve bir tarafdan mescid harâbesi ve 
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bir tarafdan nâtıroğlu Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd beyût-u 

‘adîde ve havlıyı müştemil mülk menzilini ve içinde mevcûd bi’l-cümle eşyâsını nâzır 

merkûma mâl ve tağdan seksan guruşa padriğii’l-istiğlâl bey‘ ve teslîm idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile vech-i muharrer üzere iştirâ ve kabûl eylemeğin yedinden vakf-ı 

merkûm mâlından seksan esedî guruşu bi’t-tamam ahz ve kabz eylediğinden sonra nâzır 

merkûm menzil-i mezbûru ve eşyâ-i mezkûreyi ba‘de’l-kabz mezbûre Kâmurân’a târîh-i 

kitâb gününden bir sene tamâmına dek on iki guruşu îcâr ve teslîm idüb ol dahî istîcâr 

ve kabûl ve kabz eyledi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî ‘âşir min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Receb, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Ali, İsma‘îl bin 

el-Hâc İbrahim , Hasan Beşe Menzilci. 

143/1 Serdengecdi Tahririne Kaydedilmediği İçin Rencide Edilmeme 

Mahmiye-i Konya’da Aklân mahallesi sâkinlerinden yeniçeri 

serdengeçdilerinin yüz başısı olan Mustafa ibn-i Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Yahyâ Çelebi ibn-i Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm 

idüb mezbûr Yahyâ iki seneden berü hıdmetimde olub ve hâlâ dahî ben sefer-i 

hümâyûna tevcîh ve li-müzlimet üzere olmam ile menzilimde vâki‘ olan hıdmât ve 

musâlihimi mezbûra tağvîz idüb menzilinde kalmağa izin virüb yedine tarafımdan 

memzî ve mahkûm temessük virdim hıdmetim içün alıkoduğum ecilden mezbûru 

serdengecdi defterime tahrîr itmedim ben sefer-i hümâyûna gittiğimden sonra mezbûru 

kimesne rencide ve remîde eylemeye didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Seyyid Süleymân Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, fahrü’l-

müşâyih Şeyh Ali Efendî bin Oruc, Hasan Halîfe Pulcuzâde, Hasan Halîfe bin Nebî 

Halîfe, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî. 

143/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Abîd mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Ömer’in sulbî sağir oğlu Ivaz’ın tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûbe 

vasiysi olan vâlidesi Aişe binti Habîb tarafından vec-i âtî üzere husûmete vekîli şer‘îsi 

olan hâlâ zevci bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Beşe ibn-i Receb meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun diğer oğlu olub kendiden sonra vefât iden Mûsa’nın 
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sulbî kebîr oğulları Osmân ve Ebûbekir mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem vasiysi olduğu sağir merkûm Ivaz’ın mezkûr Mûsa zimmetinde 

yüz elli esedî guruşu olub mezbûr Mûsa târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem 

vilâyet-i Rûm ilinde Harmanlu kazıyesinde fevt olub terekesi mezbûrânın yedinde 

olmağla bi’l-vekâle taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Karaüyük mahallesinde sâkin Mahmûd Beşe ibn-i 

Osmân ve (   ) Karaarslan’da sâkin İbrahim bin Mehmed nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclîs-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm Mûsa t‘rîh-i 

kitâbdan birbuçuk sene mukaddem vilâyet-i Rûm ilinde Harmanlu kazıyesinde fevt olub 

meyyiti ğasl ve defn olundu biz gördük bu husûsa şâhişdleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  

kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûr içün dahî ityân-ı beyyine emhâl birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Derviş Receb bin Ivaz, Hüseyîn bin Ahmed, Ahmed bin Seydî, Ali bin Habîb. 

143/3 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Sübhanvirdi bin 

Nebî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mustafa 

bin el-Hâc Sâtî tarafından tasdîke vekîl-i şe‘îsi olan Mehmed Çelebi ibn-i Ahmed 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merkûm el-Hâc Mustafa târîh-i kitâbdan 

üç gün mukaddem kendi menzilinde benim başımı darb ve cerc itmekle hâlâ husûs-ı 

mezbûre müte‘allika bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âtım mukâbelesinde mezkûr el-Hâc 

Mustafa tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh cerâh ücretinden mâ‘adâ bana yedi 

guruş ve iki batman bekmez virüb teslîm itmekle ben dahî sulh-u merkûmu kabûl ve 

bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr yedi guruş ve bekmezi bi’t-tamam alub kabûl ve 

kabz idüb cerâhat-ı meşrûhama ve eğer cerâhat-i mezkûre sirâyetiyle vefât idersem dem 

ve deynime müte‘allika bi’l-cümle de‘âvâ ve müzâza‘âtımdan ferâğat ve zimmetini ibrâ 

ve iskâd eyledim min ba‘d bu husûs içün el-Hâc Mustafa ile da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı 

ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Mustafa Çelebi bin el-Hâc Hasan, Veli bin Nebî, el-Hâc Bâyezid bin 

Süleymân, Naçar Hüseyîn bin İsma‘îl, el-Hâc Mehmed bin Hüsâm. 

144/1 Hırsızlardan Malın Geri Alınması 

Bi’l-fi‘l mirmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan es-Seyyid Osmân Beg 

mübâşeretiyle mahmiye-i Konya’da Hocahabib mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan el-Hâc Ahmed bin Emrullah’ın zevcesi olub ve sulşbiye sağire kızları 

Râz ve Hatice ve Fâtıma’nın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri ve 

sulbiye kebîre kızı Müslime tarafında vech-i âtî üzere da‘vâya ve zikr-i câ-i eşyâyı 

kabza vekîli olub mezkûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Abdullah 

Halîfe ibn-i Abdülhalîm ve el-Hâc Mehmed bin Mustafa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan bâ‘isü’l-kitâb Safiye binti Bayram nâm hâtûn meclis-i şer‘-i şerîfe Ebûbekir 

ibn-i Ebûbekir ve Ömer bin Ferhâd ve Ali bin Arslan ve Mustafa bin Ali nâm 

kimesneleri ihzâr ve mahzarında üzerlerine bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem ben menzilimin kapularını 

kilitleyüb kızlarım merkûmân ile karındaşımın menziline gitdiğimde mezbûrûn 

Ebûbekir ve Ömer ve Ali ve Mustafa gice ile ba‘de’l-‘aşâ makfel ve makfûz ve fahzer 

olan menzilim kapularının kilidlerini kırub her biri içeriye girüb odam ve sofam ve 

makfel ve sanduklarım içinde kızlarım mezbûrelerin ve benim mülklerimiz olan yedi 

buçuk tob ketan bezi ve üç alâca zebûn ve bir frengi atlas kafdan ve bir alâca zene 

sâdesi ve bir nefti befâsı zebûn ve dört siyah yektâ ve bir yeşil mürre kaftan ve iki 

münkas cedîd yasdık ve bir mor çuka çağşur ve üç beyaz sâde ve üç beyaz çarşab ve üç 

beyaz zebûn ve bir münkas çarşab ve iki penye bezi çarşab ve levâzımı ile iki hamam 

gömleği ve bir dülbend sarık ve yedi mütta‘mil gömlek ve def‘an bir münkas çarşab ve 

iki baş makremesi ve bir don ve bir kırmızı kafdan ve bir dalyan tüfenk ve bir beledi 

döşek ve bir atlas ‘arkye ve seksan yaftalu ve bir sîm kumaş ve def‘an bir yeşil atlas 

‘arkye ve bir kırmızı alâca sâde ve bir dülbend örtüsü ve bir nefti befâsı zenne kafdan ve 

bir cam tas ve bir na‘lebki sahan ve bir müsta‘mel kırmızı peştemâl ve bir al darâ-yı 

çentiyân ve bir üstlük makreme ve iki cüzdan ve iki yazılu boğça ve on bir kıt‘a 

makreme ve çenber ve bir mor mere kafdan ve bir çift cedîd babuc ve iki buçuk müşkal 

uncu ve bir tek sacbağı ayağı ve üç tek altun küpe ve bir mikdâr cedîd akçe ve bir al 
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kemhâ cedîd zebûn ve bir çubuğu kemhâ zebûn ve def‘an üç gömlek ve def‘an bir beyaz 

çarşab ve def‘an bir beyaz sâde ve dört yemenî çenber ve iki dizi mercân ve bir sîm 

mehr ve dört bağası ihrâm ve bir sîm menkûl ve def‘an bir kırmızı peştemâl ve bir 

müsta‘mel çubuğu alâca sâde ve def‘an üç kalâbedenlü makreme ve bir kımızı kablu 

kağrı körüğü ve iki baş makrememizi hafiyet alub serka itmişlerdir suâl olunub mûcib-i 

şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûmûn Ebûbekir ve Ömer 

ve Ali ve Mustafa cevâblarında biz târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem gice ile ba‘de’l-

‘aşâ merkûme Safiye’nin menziline varub kapularının ve sanduklarının kilidlerini kırub 

içlerine girüb yedi buçuk tob kaftan yüzü ve üç alâce zebûn ve bir frengi atlas kaftan ve 

bir alâca sâde ve bir nefti zebûn ve dört siyah yektâ ve bir yeşil mürre kaftan ve iki 

münkas cedîd yasdık ve bir mor çuka çağşur ve üç beyaz çarşab ve üç beyaz zebûn ve 

bir alâca merdâne sâde ve iki münkas çarşab ve dört penye bezi çarşab ve levâzımı 

mimkel iki hamam gömleği ve bir müsta‘mel sarık ve yedi gömlek ve iki baş 

makremesi ve bir kızı kaftan ve bir dalyan tüfenk ve bir beledi döşek ve iki atlas ‘arkye 

ve otuz beş sîm kuşak yaftası ve bir kırmızı alâca merdâne sâde ve bir dülbend örtüsü ve 

bir nefti bağası zene kaftan ve bir cam tas ve bir na‘liki sahan ve bir kırmızı fetâ 

peştemâl ve bir al darâ-yı çentiyân ve bir üstlük makreme ve bir cüzdan ve bir yazılı 

boğça ve on bir makreme çenber ve bir çift cedîd babuc ve bir mor mürre kaftan ve dört 

bağası ihramlarını uğurlayub zikrolunan dört ihramı bir âhar şerîkimiz alub firâr idüb 

mâ‘adâsını mukâber arasına defn eyledik deyû her biri ikrâr ve i‘tirâf idüb eşyâ-i 

mezkûreyi mukâbir arasından çıkarub meclis-i şer‘a getürüb mezkûre Safiye’ye teslîm 

idüb bundan mâ‘adâ eşyâsını almadık didiklerinde ikrâr-ı meşrûhlarının mûcibiyle 

hükm birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussu‘ûd Efendî, Sefer Beg Celal Begzâde, Pilî 

Beg bin Ahmed Beg, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Veled, el-Hâc Hazar bin Mûsa, 

Süleymân bin …, Ahmed bin …, Mehmed bin …, İsma‘îl bin Mehmed, Halîl bin 

Mehmed, el-Hâc İbrahim  bin …, Ebûbekir Çelebi bin …, el-Hâc Seyyid Mehmed bin 

… 

145/1 Vasîsi Olduğu Kimseye Harcadığı Malı Vârislerden İsteme 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed bin Osmân nâm sağirin tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den vasiysi olan 
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bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin Ca‘fer nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı merkûmun ‘ammisi oğulları ve hasran vârisleri ola Mehmed ve İbrahim 

ibn-i Emrullah nâm sağirlerin zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvallerine savb-ı şer‘den mensûb 

vasiyleri olan vâlideleri Razıye binti Osmân nâm hâtûn tarafından vech-i âtî üzere 

husûmete vekîl-i şer‘îsi olan zevci diğer Mustafa bin Ahmed mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun sâbıkan babası ve vâlidesi fevt 

olduklarında bin seksan dokuz senesi Cemâziye’l-âhiresinin on yedinci günü cânib-i 

şer‘den ben vasiy nasb olmam ile sağir-i mezbûrun tahmînen yiğirmi iki buçuk guruşluk 

merkeb ve inek ve sâir menkûlât-ı nev‘inden eşyâsını bi’l-vesâye zabt itdiğimden sonra 

sağir-i merkûm hazânesine mütehhakkik akrabası olmayub ve limne terbiyesini kabûl 

itmemekle sâir akrabası yevmî beşer akçe nafaka ile hacerimde terbiye içün sağir-i 

mezbûru bana teslîm itmeleriyle ben dahî yevmî beşer akçeyi sağir-i merkûmun nafaka 

ve kisvesine ve sâir mühimmât ve levâzımına sağir-i mezbûrun benim yedimde olan 

mâlından harc ve sarf idüb kifâyet itmezse kendi mâlımdan dahî yevmî beşer akçeyi sarf 

idüb ba‘de sağir-i merkûmun üzerine rücû‘ ve mâlından ahz itmek üzere Müslimîni 

eşhâd ve hacerinde terbiyeye iltizâm idüb sağir-i mezbûr ekser-i ayâmda merîz ve 

mat‘ûn ve sâhib-i ferâş olmağla beher yevm onar akçeden ziyâde masarufum olub 

‘ale’l-vefât hacerimde terbiye itmişidim lâkin yevmî beşer akçeye mukaddemâ iltizâm 

eylediğim ecilden sene-i mezbûreden târîh-i kitâbda vefâtı gününe gelince altı sene ve 

on bir ay lâzım gelen masârıfımdan makbûzumdan ziyâdesini müteveffâ-yı merkûmun 

sâir terekesinden alub sağirân-ı merkûmâna arsâ intikâl itmek üzere vasiy-i mezbûre 

zabt eylediği eşyâdan taleb iderin suâl olunub yedinde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince 

alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i Müslimînden es-Seyyid Hasan ibn-i el-Hâc Mehmed ve es-Seyyid Mustafa bin 

es-Seyyid Ali nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ bin seksan dokuz senesi Cemâziye’l-âhiresinin on yedinci günü 

müdde‘i mezbûr vasiy oldıkdan sonra müteveffâ-yı mezbûr Mehmed nâm sağiri 

akrabası yevmî beşer akçe nafaka ile terbiye içün mezkûr Mustafa’ya teslîm 

eylediklerinde ol dahî bizim huzûrumuzda sağir-i merkûmu yevmî beşer akçe ile hacer 

ve menzilinde terbiye ve sağir-i merkûmun mâlından makbûzu olan eşyâyı sarf idüb 

kifâyet itmezse kendi mâlından dahî harc ve ba‘de sağir-i mezbûr üzerine rücû‘ ve 

mâlından ahz itmek üzere iltizâm ve bizi eşhâd idüb ve ale’l-vefât sağir-i merkûmu 



 306 

müddet-i mezkûrede hacerinde terbiye ve yevmî beşer akçeyi nafaka ve kisvesine harc 

ve sarf eyledi ve meblağ-ı mezbûr beşer akçe sağir-i mezbûrun nafaka-i mislî ve kader-i 

ma‘rûfudur biz bu husûslara şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra mezkûrun 

yedinde olan vasiy hüccetine nazar olunub târîh-i mezbûr ile mevrah olduğu 

mütehhakkik olub müteveffâ-yı şerîfenin mazmûnudur ribârında Zeyd vasiysi olduğu 

Amr ve yetime kader-i ma‘rûf harc eylediği şu kadar akçeyi Amr hâlâ fevt oldukda 

terekesine vâzı‘u’l-yed olan vârislerinden olmağa kâdir olur mu el-cevâb olur deyû 

buyurulmağın ber mûcib-i fetevâ-yı şerîfemden mezbûrede yevmî beşer akçe hesâbı 

üzere bi’l-cümle masârıfdan müdde‘ı-i merkûmun mukaddemâ makbûzu olan meblağ-ı 

mezbûrdan bâkîsini müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtından edâya vekîl-i merkûma 

tenbih birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-

evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Osmân Efendî bin Kemâl, Seyyid Latifullah Halîfe bin Süleymân, Molla 

Mehmed bin Hüseyîn, Mustafa bin Süleymân, Mûsa bin Mustafa, Hasan bin Halîl, 

Mustafa bin Ivaz. 

146/1 Şikayet Davası 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Yarma nâm karye sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Ya‘kûb 

Beg ibn-i Mûslî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde ğâib-i ‘ani’l-

meclis olub karye-i mezbûre sâkinlerinden olan el-Hâc İsmet nâm kimesnenin ‘abd-i 

memlûkü olan Ken‘ân bin Abdullah mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

merkûm Ken‘ân târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem benim bir re’s ineğimin kuyruğunu 

dibinden bıçağla kat‘ itmişdir suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumuzdur 

didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ken‘ân cevâbında merkûm Ya‘kûb Beg’in ineğinin 

kuyruğunu bıçağla kat‘ eyledim deyû beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle hükm-i 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Ramazân bin el-Hâc Nasûh, Seyyid Derviş bin Veli, Mehmed bin Osmân, 

Ömer bin Sefer. 
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146/2 Vasiyet  

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden vâki‘ Küçük 

Ahmed binâ eylediği mescid-i şerîf ve çeşme evkâfının mütevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb 

Hazar Beşe ibn-i el-Hâc Hüseyîn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Havvâ binti Mustafa nâm hâtûnun 

‘ammisi oğlu ve vârisi olan Mustafa bin Hasan ve zevci ve vârisi olan Mustafa bin 

Mehmet tarafından vech-i âtî üzere husûmete vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı el-Hâc 

Hamza mahzarlarında üzerlerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûme 

Havvâ vefâtından altı ay mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bir def‘a ve 

ba‘de vefâtından beş gün mukaddem maraz mevtinde bir def‘a bana vasiyet idüb sen 

benim vasiy-i muhtârım olub vefâtımdan sonra muhallefâtımdan bir sîm kuşağım ve bir 

altun küpem bey‘ olunub semeni mâra’z-zikr çeşmenin her sene masârıf-ı mühimmesine 

ruhu sarf olunmak üzere ve bir çift yiğirmi bir meşgâl altun bilaziğim bey‘ olunub 

semeninden techîz ve tekfînim ve iskâd-ı salât ve sâir mu‘tâdem itmâm olunub 

bûkîsinden ma‘zîsi ıt‘âm fukarâya ve ma‘zî secd-i merkûmdan bir çırâğ eykâdına sarf 

olunmak üzere vakf eylesün deyüb ben dahî kabûl itmişidim mezkûre Havvâ ale’l-ahdâr 

fevt olmağla terekesinin sülsünden olmak üzere eşyâ-i mezkûreyi taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden 

Mustafa Halîfe ibn-i Ömer ve Osmân Çelebi ibn-i Receb nâm kimesneler meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Havvâ vefâtından beş gün mukaddem 

maraz mevtinde bizim huzûrumuzda mezkûr Hazar’a vasiyet idüb sen benim vasiy-i 

muhtârım olub vefâtımdan sonra bir sîm kuşağım ve bir çift altun küpemi bey‘ idüb 

semenini mâra’z-zikr çeşmenin masârıfına her sene rubhu sarf olunmak şartıyla vakf 

idüb ve yiğirmi bir meşgâl bir çift altun bilaziğimi dahî bey‘ idüb semeninden techîz ve 

tekfînim ve iskâda salât ve sâir masârıf-ı mu‘tâdeme ve bâkîsinden ba‘zısını it‘âm-ı 

fukarâya ve ba‘zısını mescid-i mezbûrda bir çırağ eykâdına sarf ve vakf eylesin didi ol 

dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle 

hüm birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir  min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hacı Beg bin Ahmed, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mustafa Beşe 

Kethüdâ-yı kal‘a, Bâlî bin Mehmed. 
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147/1 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Receb bin 

İsma‘îl nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde İbrahim bin Kâsım 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre zeylinde vâki‘ 

merhûm Bâlî Çelebi vakfından bir tarafdan Köse Sâlih tarlası ve bir tarafdan Hüseyîn 

tarlası ve bir tarafdan Mustafa tarlası ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd otuz beş 

dönüm tarla yiğirmi seneden berü babamın zabt ve tasarrufunda olub her sene zirâ‘at ve 

harâset idüb ale’l-vefât ‘aşerini cânib-i vakfa vire gelüb ba‘de vefâta tasarrufu bana 

intikâl idüb ben dahî zirâ‘at ve harâset üzere olub hâlâ tahmim ile mezrû‘ iken mezkûr 

İbrahim zabtıma mâni‘ olur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm İbrahim 

cevâbında zikrolunan tarla ale’l-vefât yiğirmi senedir mezbûrun babasının taht-ı 

tasarrufunda olub lâkin yedinde mütevellî tarafından temessük olmayub fuzûli 

mutasarrıf olmağla vakf-ı merkûmun hâlâ mütevellîsi olan İbrahim nâm sağirin vasiysi 

olan vâlidesi Emine Hâtûn mâra’z-zikr tarlayı bana tağvîz idüb yedime temessük 

virmekle zabt murâd iderin deyücek yiğirmi sene zabt olunub cânib-i vakfa ‘aşari virilen 

tarlaya zâhirde temessük olmamakla mâni‘ olmayub tasarrufu oğluna intikâl itmekle 

mezkûr İbrahim’i müdâhaleden men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâlis ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Yûsuf bin Ca‘fer, Ivaz bin İsma‘îl, Hasan bin Hüseyîn, Ali bin Ma‘den. 

147/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Hasan mahallesi sâkinlerinden Müslime binti Veli 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Süleymân bin Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Seyyid Mustafa Çelebi mülkü ve bir tarafdan Kadri mülkü ve bir tarafdan benim âhar 

mülküm ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir kilar ve 

bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi mezbûr Süleymân’a yiğirmi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi 

guruşu merkûm Süleymân yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 



 309 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer  

min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Mehmed bin Hasan Çelebi, Ömer Çelebi bin Mûsa, Hüseyîn bin Emir, 

Halîl bin Yûsuf. 

147/3 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid Hasan Çelebi ibn-i es-Seyyid Mustafa Çelebi 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde levendât tâifesinde Kara Hasan nâm kimesne 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâb günü ben at bazarı kapusu 

taşrasında ilmekci dükkanımda iken mezbûr Kara Hasan dükkanım önüne gelüb seni 

mütesellim ağa ister didikde ben dahî gitmek sadedinde iken mezbûr benim dîn ve 

i‘mânıma ve anama zinâ lafzıyla şetm itmişdir suâl olunub yedimde olan fetvâ-yı 

şerîfenin mûcibi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe2s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Seyyid Süleymân Çelebi ibn-i Mustafa ve es-

Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü mezkûr Kara Hüseyîn bizim 

huzûrumuzda mezbûr es-Seyyid Hasan Çelebi’ye dükkanı önünde anasına ve dîn ve 

i‘mânına zinâ lafzıyla şetm eyledi biz bu husûsa şâhidleriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de2t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i  kabûlde makbûle 

oldukdan sonra ibrâz olunan fetvâ-yı şerîfenin mazmûnudur ribârında sadât-ı kirâmdan 

olan Zeyd Seyyid’in anasına ve dîn ve i‘mânına şetm idüb Amr vene lâzım olur el-

cevâb tağrîr-i belîğ ve tecdîd-i îmân ve nikâh lâzım olur deyû buyurulmağın mûcibiyle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel li sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali, Seyyid Receb bin Mahmûd, Seyyid Osmân bin 

Seyyid Hüseyîn, Mûsa bin Abdi, Seyyid Mehmed bin Seyyid Süleymân. 

148/1 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden vâki‘ Köçek 

Ahmed çeşmesi evkâfının mütevellîsi vekîli olna bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Hamza bin 

Mehmed meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem fevt olan Tiryaki 

İbrahim bin Halîl’in sulbî sağir oğulları Süleymân ve Mustafa ve Mehmed ve sağire kızı 
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Marzıye’nin tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûb vasiyleri olan Hazar Beşe ibn-i 

İbrahim nahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında merkûm İbrahim’e ben vakf-ı mezkûr mâlından istirbâh 

cihetiyle yiğirmi dört guruş virüb teslîm eyledim ol dahî yedimde ahz ve kabz idüb 

meblağ-ı mezbûrdan on dört guruşu yine hâl-i hayâtında mezkûr yedinden alub bâkî on 

guruşu zimmetinde kalub huzûr-u Müslimînden ikrâr dahî itmişiken kable’l-edâ fevt 

olmağla taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Osmân bin Receb ve Mehmed bin Abbas nâm kimesneler 

li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm İbrahim 

mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda mezkûr el-Hâc 

Hamza’ya on dört guruş virüb mukaddemâ ben mezbûr yedinden vakf-ı merkûm 

mâlından yiğirmi dört guruş ahz ve kabz itmişidim meblağ-ı mezbûrdan on dört guruş 

hâlâ zimmetimde vâcibü’l-edâ ve nîm bâkî kaldı deyû ikrâr eyledi biz bu husûssa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra meblağ-ı bâkî on guruşdan cüz-i 

vükelâ almayub ve âhara havâle ve sâir bir vecihle zimmetini ifrâğ itmediğine müdde‘ı-i 

mezbûr yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin meblağ-ı bâkîyi müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinden edâya vasiy-i merkûma tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Hasan Beşe bin el-Hâc Zekeriyâ, Mehmed bin Osmân, Abdülkerîm bin İsmet, 

Hüseyîn bin Mehmed, Abdi Beşe bin Ahmed. 

148/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb zahrü’l-

kuzât İsma‘îl Efendî ibn-i Süleymân Efendî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde İsa 

Halîfe ibn-i ‘ulemâdan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben meclis-i 

şer‘de kul hakkı söylerken mezbûr İsa Halîfe bana  yabana söyleme didi suâl olunub 

yedimde olan fetvâ-yı şerîfenin mûcibi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm İsa Halîfe cevâbında mezbûr İsma‘îl Efendî’ye yabana sevilme didim deyû 

ikrâr itdikden sonra fetvâ-yı şerîfenin mazmûndur ribârında … Zeyd bir kul hakk 

sevildikde ve Amr ve İmâm Zeyd’e yabana sevilme dise Amr ve ne lâzım olur el-cevâb 

müctedîd-i îmân lâzım olur deyû buyurulmağın mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Zahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendî bin es-Seyyid Mehmed Beg, fahrü’l-

meşâyih el-Şeyh Ali Efendî bin Oruc, ‘ımdetü’l-müderrisîn İbâdullah Efendî bin 

Abdülhalîm Efendî, mağni’l-kuzât el-Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî. 

148/3 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinde bâ‘isü’l-kitâb Mü’mine binti Ahmed nâm hâtûn 

meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb Bânû nâm hâtûn 

mukaddemâ Receb nâm kimesnenin taht-ı nikâhında zevcesi iken mezbûr Receb tadlîk 

idüb ba‘d tamamü’l-‘adet mezbûre hâlâ zevci ecnebiyi tezvic murâd eylediği ecilden 

merkûm Receb’in nesrâşından tevellid iden sağire kızı Alime hakk-ı hasânem benim 

hacer ve terbiyemde olmağla sağire-i merkûmeye babası mâlından nafaka takdîr 

olunmak taleb iderin didikde hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri târîh-i kitâb gününden 

sağire mezbûreye babası mâlından yevmî dörder akçe nafaka farz ve takdîr idüb beher 

yevm meblağ-ı mağrûz-u mezbûru sağire-i merkûmenin nafaka ve kisvesine ve sâir 

havâic-i huzûriyesine harc ve sarfa ve ‘inde’l-ihtiyâc-ı estedâneye  ve zafer ve katında 

merkûm Receb üzerine rücû‘a izin virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mevlûd bin Mustafa, Mahmûd bin Osmân, Mahmûd bin Şa‘bân. 

149/1 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Ali Şerbeti mahallesi sâkinlerinden Mahmûd Çelebi ibn-i 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb 

es-Seyyid Receb mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre 

hâricinde vâdi-yi Merâm nâm mevzi‘de vâki‘ şarkan ba‘zan Kazaz iri mülkü ve ba‘zan 

Dilâver mülkü ve şimâlen el-Hâc Nasûh mülkü ve garban tarîk-i ‘âmm ve kıbleten 

Mehmed mülkü ile mahdûd bir bâb beyt ve bir havlı ve eşcârı müştemil bir kıt‘a mülk-i 

bâğımdan şark cânibinde olan bir zerdalü ve bir emrûd ağacını müştemil altı puştesini 

merkûm Seyyid Receb râyic-i fi’l-vakt bin beş yüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mablağ-ı mezbûru 

hayyiz-i vefâtımda techîz ve tekfînime ve sâir masârıf-ı mu‘tâdeme sarf itmek içün 

zimmetimde ibgâ idüb ve mâ‘adâsını hâliyan ‘ani’l-mevâni‘ fâriğan mine’ş-şevâğal 

mezkûr Seyyid Receb târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem hibe-i sahîha-i şer‘iye ile 

hibe ve temlîk idüb ol dahî mevki‘-i hibede kabûl eylemeğin mukaddemâ meclis-i 
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hibede mevhûb-u merkûmu ve hâlâ hayyiz-i mübâye‘ada mebi‘-i mezbûru mezkûre 

teslîm eyledim hayyiz-i mübâye‘a ve hibede mülk-i müşterâ ve mevhûbudur her bişrini 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve 

elf. 

Mehmed Çelebi bin Ali, Seyyid Ali Çelebi bin Seyyid Hamza, Seyyid Sa‘dî 

bin Seyyid Mehmed, el-Hâc Ömer bin el-Hâc Mûsa. 

149/2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle mahallesi sâkinlerinden Abdî bin Ahmed ve 

sulbî oğlu Halîl nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

el-Hâc Mustafa bin Mustafa tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan oğlu Hasan 

mahzarında evvelâ mezbûr Abdî ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb oğlum mezbûr Halîl’in 

vâlidesi Razıye’den kendüye müstakil mülk-i mevrûsu olub Kara Çağanüyüğü kurbunda 

vâki‘ bir tarafdan Molla Mehmed tarlası ve bir tarafdan Mustafa tarlası ve bir tarafdan 

Ivaz tarlası ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan dört dönüm tarlasını 

mukaddemâ sağir iken velâyetim hasebiyle merkûm el-Hâc Mustafa’ya dört guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî smen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr dört guruşu mezkûr el-Hâc Mustafa yedinden bi’t-tamam 

ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim hayyiz-i  ‘akdden mülk-i müşterâsıdır aslâ 

da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur kat‘-i ‘alâka eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Mustafa bin Ebûbekir Halîfe, Ahmed bin Seydî Ali, Pîr Ali bin 

Ramazân, Ivaz bin Ivaz. 

149/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Sefer bin murâd nâm kimesnenin sulbî sağir oğulları Murâd ve Sefer ve 

sulbiye sağire kızları Aişe ve Neslî’ye babaları müteveffâ-yı merkûmun 

muhallefâtından ars-ı şer‘le intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve ve hıfza … mâni‘ 

olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağâr-ı mezbûrûnun vâlideleri bâ‘isü’l-kitâb Fâtî binti 

İbrahim nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy nesb ve ta‘yîn eyledikde 
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ol dahî vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel 

li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Molla Mehmed bin Mahmûd, Mustafa Halîfe el-İmâm, İbrahim bin İlyâs, 

Receb bin Nebî. 

150/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Havvâ’nın verâset-i zevci Mustafa ile ‘ammisi oğlu diğer Mustafa’ya 

münhasıra olduğu mütehhakkik oldukdan sonra mezkûr diğer Mustafa meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb zevci olan mezkûr Mustafa tarafından husûs-ı 

âtîyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı el-Hâc Hamza bin Mehmed mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtından mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ hudûdu beynimizde ma‘lûm bağçeyi ve beyût-u ‘adîde havlıyı 

müştemil menzilinden benim hassam olan nısf-ı şâyi‘ini vekîl-i mezbûra on sekiz 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî müvekkil mezbûr içün semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrdan sekiz esedî guruş ve on 

guruşluk levni ve cinsi beynimizde ma‘lûm eşyâmız haysü’l-mecmû‘ sekiz guruşu 

merkûr el-Hâc Hamza yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb ve sâir terekesini dahî 

beynimizde taksîm ve nısf-ı hassamı rızâm ile bi’t-tamam ahz ve kabz eyledim min ba‘d 

müteveffât-ı merkûmenin menzilinde ve sâir mecmû‘-u terekesinden bir akçe ve bir 

habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmayub zimmetini bu husûs içün da‘vâdan 

ibrâ ve iskâd eyledim ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer  min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafa, Dâvud bin Dâvud, Hüseyîn bin 

Mehmed, Mehmed bin Bâlî, Ahmed Çelebi bin Ali, Seyyid Ali bin Ebûbekir. 

150/2 Şikayet Davası  

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Receb ve Akıncı mahallesi sâkinlerinden Kirkor zımmî veled-i Murâd nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde eshâb-ı hâze’s-sefer Arzaman veled-i Yagob  ve 

Serkez veled-i Avak ve diğer Arzaman veled-i Safar nâm zımmîler müvâcehelerinde 
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üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan yetmiş sekiz gün mukaddem biz 

mezbûrdan Arzaman ve serkez ve diğer Arzaman ve ğâib-i ‘ani’l-meclis Bağos ile refîk 

olub Gaferyâd ve Lârende tarafına giderken mezbûrlar ğâib-i merkûm ile bizden 

mukaddem şehirden çıkub Çatalüyük nâm mevzı‘de oturub şerb-i hamr idüb mezkûr 

Bağos sekran lâ-ya‘kal oldukda biz dahî mezbûrlara mülâkî olduğumuzda mezkûrûn 

Arzaman ve serkez ve diğer Arzaman bize siz Bağos’u barkîrine tahmîl idüb biri 

birinize me‘an ve niyetle getürük biz ‘acele ile gidüb mekârî develerine yetişüb sizin 

içün meks itdirelim deyû bizi tağrîr eylemeleriyle biz dahî merkûm Bağos’u götürürken 

şiddet-i şetâ (…) zuhûr idüb her birimiz yayak bir mikdâr gidüb deveyi bulamayub bir 

ve yabanda bir gice yatub ‘ale’s-sabah Arvâd nâm karyeye varub yine deveyi 

bulamayub mezbûrların ihânetinden biz yayak yürürken şenâ tâşiriyle ayaklarımız 

üşüyüb her birimizn barmaklarımız düşmüşdür mezbûrlar sebeb olmalarıyla 

barmaklarımızn diyetini taleb ideriz suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûmûn 

zımmîler cevâblarında biz mezbûrlar ile refîk olmak üzere şehirden çıkub lâkin 

mezbûrlar merkûm Bağos ile mevzı‘-i mezkûrda şerb-i hamr itmeğe şürû‘ itmeleriyle 

biz yolumuza mürûr eyledik vech-i muharrer üzere tağrîr itmedik deyücek kendi 

rızâlarıyla meks idüb eft-i semâviye isâbet ityân-ı beyyine ve yemîn tekâlîf olunmayub 

müdde‘ıyân-ı mezbûrâtı mu‘ârazadan men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Nasûh, Yûnus bin Oğuz, İbrahim Çelebi bin Süleymân Efendî, 

Dellâl Mustafa bin Haydar. 

151/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddin mahallesi sâkinlerinden Mârderus veled-i 

Sefer nâm zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Seyyid Mustyafa 

Çelebi ibn-i Seyyid Yûsuf ve Ahmed Çelebi ibn-i Hasan mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb kürkçüler sûkunda vâki‘ iki tarafdan tahtü’l-kal‘a mescidi vakfı olan 

dükkanlar ve bir tarafdan arsa-i hâliye soka merkûm ile mahdûd alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir bâb kürkcü dükkanımı mezbûrâna dokuz esedî 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb anlar dahî ‘ale’s-sevâ şirket üzere semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm dokuz guruşu mezkûrân Seyyid 

Mustafa Çelebi ve Ahmed yedlerinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm bi’l münâza‘a mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr 
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zabt ve tasarruf eylesünler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

El-Hâc Ahmed bin Mehmed, Mehmed bin Abdullah, Hasan Beg bin Mehmed, 

Ahmed bin el-Hâc Yûsuf, İbrahim bin Satılmış. 

151/2 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da İmâret mahallesi sâkinlerinden Meşis veled-i Parsi nâm 

zımmî asâleten ve karındaşı Arık zımmî tarafından zikr-i âtî bey‘a ve kabz-ı semene 

vekîl-i şer‘îsi olmağla vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb 

es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-Seyyid Hüseyîn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb Aklân mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Şa‘bân mülkü ve bir tarafdan Evânus 

zımmî mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur 

ve bir havlıyı müştemil olub babamızdan karındaşım merkûm ile bana intikâl iden mülk 

menzilimizi babamızın deyûn-u meşbetesi içün vekâletim ve asâletim hasebiyle 

merkûm Seyyid Mustafa Çelebi’ye on beş guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on beş esedî 

guruşu mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-

i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Süleymân bin Mustafa, Mehmed Beşe bin Süleymân, Seyyid Mustafa Çelebi 

bin Seyyid Yûsuf, el-Hâc Seyyid Mehmed Buğdayzâde. 

151/3 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede mahallesi sâkinlerinden Emrullah bin Budak 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isü’l-kitâb Ken‘ân bin Abdullah 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre zeylinde Almeynus 

nâm mevzı‘de vâki‘ bir trafdan taşgınoğlu Halîl mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü ve 

bir tarafdan tarîk ve nehir ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve eşcârı 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir kıt‘a bağımı 

mezbûr Ken‘ân’a elli esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ve bağ-ı 

merkûmun kıble cânibinde vâki‘ iki tarafdan Seyyid Süleymân Çelebi tarlası ve iki 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd hazret-i Mevlânâ Celâleddin Rûmî kuddise sırrahû 
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vakfı olub alâ hâze’l-ân taht-ı tasarrufumda olan dört dönüm tarlada olan hakk-ı 

tasarrufumu on guruş bedel-i tağvîz mukâbelesinde ma‘rifet-i mütevellî ile merkûm 

Ken‘ân’a tağvîz idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve bedel-i mezbûr ile tağvîz ve 

her birini kabûl eylemeğin min haysi’l-mecmû‘ meblağ-ı merkûm altmış guruşu mezkûr 

Ken‘ân yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ ve mağvez eyledim 

ba‘de’l-yevm bâğ-ı mezbûr mülk-i müşterâsı ve tarla-yı merkûme mağûzasıdır tevâbi‘ 

ve livâ hakkıyla zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Muharrem bin Veli, Seyyid Osmân bin Seyyid Hasan, İbrahim bin Mehmed, 

Mehmed bin Mûsa, Ahmed bin Mehmed, Mustafa Çelebi bin Mehmed. 

152/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Osmân bin Hasan’ın hasran vârislerinden sulbî sağir oğlu Hasan’ın tesviye-i 

umûruna savb-ı şer‘den mensûbe vasiysi olan ve zevcesi Fâtıma binti Budak tarafından 

husûs-ı âtîyü’l-beyâna vekîl olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Tobcuzâde Halîl Çelebi el-Hâc Ali ve Ali Çelebi ibn-i Sübhanvirdi şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Emhânî binti Seyyid Hüseyîn vesâyeten ve vekâleten ve vâlidesi 

Zemine binti Mustafa Beşe tarafından kezâlik husûs-ı câi’z-zikre vekîli olub İbrahim 

Çelebi ibn-i Mustafa ve mezkûr Halîl Çelebi şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

oğlu Mehmed bin Hasan vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde eshâb-ı 

hâze’l-kitâb müteveffâ Süleymân bin Mustafa’nın hasran vârislerinden sulbî sağir oğlu 

Mustafa’nın tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûb vasiysi olan Seyyid Ali Çelebi 

ibn-i Ebûbekir ve zevcesi Aişe binti İbrahim ve sulbiye kebîre kızı Marzıye tarafından 

husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Molla Mehmed ibn-i Mustafa ve merkûm Seyyid Ali Çelebi şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan zevci Ahmed Çelebi ibn-i Ali mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Osmân’ın mezkûr Süleymân zimmetinde elli sekiz 

guruşu olub mezkûr Süleymân kable’l-edâ fevt olmağla merkûm Osmân hâl-i hayâtında 

meblağ-ı mezbûrdan kırk sekiz guruşunu verese-i mezkûrun yedlerinden alub on guruşu 

terekesinde bâkî iken mezkûr Osmân dahî fevt olmağla biz vesâyet ve vekâletimiz 

hasebiyle mezbûrlardan da‘vâ ve ityân-ı beyyine sadedinde iken mezbûrlar dahî 

mevrusumuz mezkûr Süleymân’ın merkûm Osmân’a mâl-ı şirketinden kırk üç esedî 
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guruş deyni ziyâde değil iken mezbûr Osmân merkûm Süleymân’ın terekesinden bizim 

yedimizden bi-lâisbât elli guruş almışdır deyû yedi guruşu bizden da‘vâya şürû‘ 

itmeleriyle beynimize muslihûn tevessut idüb bizim meblağ-ı bâkî on guruşa 

müte‘allika da‘vâmız mukâbelesinde verese-i mezkûrûn da‘vâ-yı meşrûhalarından 

fâriğler olub ve dahî bize iki guruş virmek üzere ‘akd-i sulh inşâ itmeleriyle tarafında 

olan sağirler hakkında sulh-u mezkûr her vecihle vânifi‘ olmağla tarafeyn-i her birimiz 

sulh-u meşrûhu kabûl idüb mezkûrlar vech-i muharrer üzere olan da‘vâlarından bi’l-

vesâye ferâğat ve bi’l-asâle ve bi’l-vekâle zimmetimizi ibrâ ve iskâd idüb ve bize iki 

guruş virmeleriyle biz dahî alûb kabz idüb da‘vâ-yı meşrûhamızdan bi’l-vesâye ferâğat 

ve bi’l-vekâle mezbûrların her birini ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d tarafeyn-i biri 

birimizde bir akçe hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Seyyid Ömer Efendî bin Süleymân Efendî, Molla Mehmed bin Memî, Mehmed 

Çelebi bin Şa‘bân. 

152/2 Hibeden Vazgeçme 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Ivaz bin 

Kara Hazar nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikri âtî menzile 

vâzı‘ü’lyed olan İbrahim bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Şa‘bân Beşe mülkü ve bir tarafdan Mûsa tarlası 

ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir ahur ve bir 

samanlık ve bir havlıyı müştemil menzil mukaddemâ benim yedimde mülküm olub 

mezbûr İbrahim’e mecânen hibe ve teslîm itmişdim lâkin ben pîr-i fânî ve fakîr ve 

muhtâc olmam ile mevâni‘-i rücu‘dan dahî bir şeyi olmadığı ecilden hibe-i meşrûhadan 

rücû‘ eyledim menzil-i mezbûrdan kadrîdine tenbîh murâd iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl mezbûr İbrahim cevâbında menzil-i merkûm mukaddemâ mezbûrun mülkü 

olub mecânen hibe eylediğini ve mevâni‘-i rücû‘dan bir şeyi olmadığını beddu‘a ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin rücû‘-u mezkûrun sathına hükm ve mezbûr İbrahim’in tasrîdine tenbîh 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li 

sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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El-Hâc Sefer bin Osmân, Molla Mahmûd bin Veli, el-Hâc Hamza bin Hamza, 

Murâd bin el-Hâc Ali, Ali bin Murâd. 

153/1 Şikayet Davası 

Karye-i Çumra ahâlîsinindir 

Taraf-ı saltanat-ı ‘aliyeden husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan 

fahrü’l-akrâm Mustafa Ağa yediyle fermân-ı ‘âlişân vârid olub mazmûn-ı der lârende-i 

Konya sancağında Sahrâ nâhiyesinde Çumra ve Arvâd nâm karyelerin ‘öşrün vakf-ı 

‘imâret-i İbrahim Beg ‘ani’l-Karaman’dır Konya ba‘de’l-‘öşrü Suğla olan yerlerden 

nısfı hâsıl-ı hâss-ı hümâyûn ve nısfı re‘âyânın olub kırac yerlerden vakfa ‘öşür hâssa-i 

salâriye vireler sâir rüsûm re‘âyâ ve resm-i ğanem mikdar-ı süls ve sülsân merfü‘dur 

deyû defter emîni ‘arazî mûcibince mukaddemâ emr-i şerîfim virilmişiken karteyân-ı 

mezbûretân ahâlisi biz mahsullerimizi Sille suyu ile sakî ideriz deyû hilâf-ı inhâ bir 

tarîkle emr-i şerîf ihrâc itmeleriyle buyurdum ki karteyân-ı mezbûretân toprağında suğla 

olan yerlerden hâsıl olan mahsûlden hâss-ı merkûme ‘âid olanı ve burda mûmâ ileyhe 

kabz itdiresiz deyû buyûrulmağın mübâşir mûmâ ileyh mübâşeretiyle bin doksan beş 

senesinde suğla ve yûdesi olan zahrü’l-mesâl Mehmet Ağa ibn-i Ahmed Ağa mahmiye-i 

Konya’da meclis-i şer‘-i şerîfe karteyân-ı mezbûretân ahâlisi olan eshâb-ı hâze’l-kitâb 

Mahmûd Efendî ibn-i Mehmed ve Ahmed Efendî ibn-i Mustafa ve Osmân Efendî ibn-i 

Kemâl ve Süleymân Halîfe ibn-i İsmet ve Veli bin Mehmed ve Halîl bin Bayram ve 

Hüseyîn bin Satılmış ve Mevlûd bin Hüseyîn ve Emrullah Efendî ibn-i Şa‘bân ve 

Seyyid Ali ve Seyyid İbrahim ve Veli bin Gâzî ve Abdülhalîl bin Halîl ve sâirlerini 

ihzâr ve mahzarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bin doksan beş senesinde 

Suğla mukâta‘ası benim iltizâmımda olub karteyân-ı mezbûretânın arâzîsi suğla 

kaydolunmağla sene-i mezkûrede sû ile sakî olnan arâzîlerinden münâsafa ve kırac olan 

arâzîlerinden yiğirmide bir sâlâriyelerini ve resm-i ra‘iyet ve resm-i ğanemlerini 

virmeyüb alâ hâze’l-ân zimmetlerinde olmağla fermân-ı ‘âlişân mûcibince taleb iderin 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ahâlî-i merkûmûn cevâblarınsa suğlaya mahsûs olan 

Seyyid bişehrî gölünden feyzân idüb suğla karyelerine mürûr iden çaharşanba suyu 

dimekle ma‘rûf olan sû olub zikrolunan sû basmadığı arâzîden münâsafa eline 

gelmeyüb bizim karyelerimiz toprağını mâra’z-zikr suğla suyu sene-i mezkûrede ve 

seneyn-i sâbıkada aslâ basmayub ve bir vecihle mâra’z-zikr sûdan intifâ‘ımız olmayub 

mahsûlâtımızı sille suyu ile sakî idüb lâkin toprağımızın ‘öşrü İbrahim Beg vakfına 
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kırkda bir salâriyesi mukâta‘a-i mezbûreye tâbi‘ olmağla seneyn-i sâbıkada kırkda bir 

salâriye vire gelüb ve bu menvâl üzere yedimizde fermân-ı hümâyûn olmağla sene-i 

mezkûrede dahî üslûb-u sâbık üzere sâlâriyemizi ve resm-i ra‘iyet ve resm-i ağnâmımızı 

ağâ-yı mezbûre birkaç def‘a virmek murâd eylediğimizde olbeklemişdef‘â bir münâsafa 

virmedikce sâir rüsûm dahî almam deyû kabûl itmemekle cânib-i şer‘den birkaç def‘a 

mürâsele gönderüb emr-i ‘âlişân mûcibince mürâfa‘a murâd eylediğimizde itâ‘at 

itmeyüb âhar diyâra gittiği ecilden ma‘rifet-i şer‘le salâriyesi cem‘ ve derânibâr 

olunmuşdur hâlâ mevcûd ve mühebbâdır vesâir rüsûmumuzu dahî virmeğe râzılarız 

nizâ‘ımız yokdur deyüb fermân-ı hümâyûn ibrâz idicek mezkûr Mehmed Ağa istindâk 

olundukda çaharşanba suyu ta‘bîr olunan suğla suyu kateyân-ı mezbûretân toprağını 

sene-i mezkûrede ve sâir senelerde basmamışdır ve basmak dahî mümkün değildir 

dâimâ sille suyu ile sakî iderler deyû ikrâr ve i‘tirâf eylediğinden mâ‘adâ husûs-ı 

mezbûre ve kûfî olan bi-‘arz-ı Müslimînden Ahmed Çelebi bin-i Mustafa ve Mevlûd 

Çelebi ibn-i Hüseyîn ve Süleymân bin Mahmûd ve Ca‘fer bin Budak ve Şahbaz bin 

Sunduk ve Ömer bin Yûsuf nâm kimesneler ve zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan 

Müslimîn ve sâir cem‘-i feyz ve cem‘-i keşîr fi’l-hakîka suğlaya mahsûs olan sû 

beynimizde caharşanba suyu dimekle ma‘rûf olan su olmak üzere meşhûr ve müt‘ârefdir 

ve zikrolunan caharşanba suyu kateyân-ı mezbûretân toprağını sene-i mezkûrede 

basmayub ve sâir senelerde dahî basmamışdır toprakları sudan mürteni‘ olmağla 

basmak dahî mümkün değildir dâimâ sille suyuyla sakî iderler deyû her biri bi’l-

müvâcehe ‘alâ tarîki’ş-şehâde hayz virdiklerinden sonra ahâlî-i mezbûrûn ibrâz 

eyledikleri fermân-ı ‘âlişânın mazmûn-u hümâyûnunda iftihârü’l-havâs ve’l-

mukdebeyn-i mu‘temed el-melûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olub 

evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Yûsuf Ağa dâm-ı ‘ılvedir sa‘âdetime arz idüb taht-ı 

nezâretlerinden olan evkâfdan Konya’da vâki‘ merhûm Karamanoğlu İbrahim Beg 

evkâfından Sahrâ nâhiyesinde Çumra ve Ervâd nâm karyelerin arâzîsi defter-i hâkânîde 

suğla kaydolunub lâkin nehr-i suğla ta‘bîr olunan mîrî sudan suları olmayub vakfın 

suğla kaydolunan arâzîsini mîrî suğla suyu basmadıkca münâsafa olunmak îcâb eylemez 

iken ve zikrolunan karyeler re‘âyâları ‘öşr mahsullerin cânib-i vakfa ve rüsûm 

ra‘ıyyetlerin ve kırkda bir sâlâriyelerin dahî Suğla mukâta‘ası voyvodalarına virüb 

kusûrları yoğiken hâlâ suğla ve yûdeleri mâ takdimden berû olagelmişe kanâ‘at itmeyüb 

sizin arâzîniz suğla kayd olunmuşdur ve sillevî suyu ile sakî iderseniz deyû münâza‘a 
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talebiyle re‘âyâ fukarâsını rencide idüb vakfa ğadr eylemeğin buyurdum ki zikrolunan 

karyeler ahâlisi zirâ‘at eyledikleri tarlaları mîrî suğla suyu ile sakî eylemezler iken suğla 

ve yûdeleri kadîmden olagelmişe kanâ‘at itmeyüb sizin arâziniz suğla kayd olunmuşdur 

münâsafa iderim deyû mezbûrları hilâf-ı şer‘ ve kanûn-u rencide eyledikleri vâki‘ ise 

men‘ ve if‘ idüb mâdâmeke mîrî suğla suyu ile nârları sakî itmedikce hilâf-ı şer‘ ve 

kanûn-u münâsafa iderim deyû mezbûrları rencide itdirmeyesiz deyû buyurulmağla 

emr-i şerîfin mazmûn-u hümâyûnu hilâf-ı inhâ olmayub vâki‘ hâle mutâbık olduğu 

ecilden ber mûcib-i emr-i ‘âlî mâdâmeke suğla suyuyla sakî olunmadıkca münâsafa 

talebiyle mu‘ârazadan mezbûr Ahmed Ağa men‘ olunub kırkda bir salâriyesini ve 

rüsûm-u ra‘iyet ve resm-i ağnâmını defter-i hâkânî mûcibince almağa tenbîh birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li sene sitte ve 

tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendî bin Seyyid Mehmed Beg, fahrü’l-

akrân ve’l-akrân Mustafa Ağa mütesellim eyâlet-i Karaman, fahrü’l-kuzât İsma‘îl 

Efendî bin Süleymân Efendî, ‘ımdetü’l-kuzât Abdülkerîm Efendî serâczâde, fahrü’l-

kuzât el-Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî, iftihârü’l-müderrisîn el-Hâc İbadullah 

Efendî bin Abdülhalîm Efendî, kıdvetü’l-meşâyih eş-Şeyh Ali Efendî el-vâ‘iz-i bi-

câmi‘-i İplikci, zîdetü’l-meşâyih eş-Şeyh Ali Efendî el-vâ‘iz-i bi-câmi‘-i merhûm Şeyh 

Sadreddin, el-Hâc Receb bazarbaşı, Seyyid Mehmed Çelebi ‘ulvîzâde, el-Hâc Mustafa 

bin el-Hâc Veled. 

154/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesi sâkinlerinden Mehmed ibn-i el-

Hâc Ahmed asâleten ve kız karındaşı Alime tarafından husûs-ı âtîye’l beyâna vekîli 

olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan es-Seyyid Hasan ibn-i es-

Seyyid Enbiyâ ve Mevlûd bin Müstecâb şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-

Hâc Mahmûd ibn-i Emrullah vekâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde ba‘isü’l-

kitâb el-Hâc Veli bin Hüdâvirdi mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Müşkîlî 

mahallesinde vâki‘ iki tarafdan Seyyid Hasan mülkü ve bir tarafdan Mûtânoğlu Mustafa 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki bâb beyt-i harâbesini ve bir havlı ve 

eşcârı ve bir tahta bağı müştemil olub li’l-zikr-i misl-i haza’l-ünseyeyn fahvâ-yı 

şerîfesiyle şirket üzere bi’l-asâle ve bi’l-vekâle alâ hâze’l-ân sülk-i mülkümüzde ve taht-

ı yedimizde olan menzilimizi merkûm el-Hâc Veli’ye kırk bir guruş ve üç rub‘a bey‘-i 
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bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr kırk bir guruş ve üç rub‘ı mezkûr el-Hâc Veli yedinden bi’t-tamam 

ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Ahmed bin Hüdâlî, Sâlih bin Hüsâm, Mustafa bin Taylam, Mehmed bin 

Osmân, Mühür bin Muharrem. 

155/1 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya’da Mücellid mahallesi sâkinlerinde olub mukaddemâ vefât 

iden Mustafa’nın ve zevcesi olub kendiden sonra fevt olan Zemniye’nin harsan 

vârislerinden sulbiye kızları Alime tarafından husûs-ı âtîyel-beyânı ikrâra vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan oğlu Mustafa ve İbrahim Çelebi ibn-

i el-Hâc Halîl şahâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Hasan bin Mustafa meclîs-

i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffeyân merkûmânın sulbi oğulları bâ‘isü’l-kitâb 

el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem merkûme Alime 

babasının ve vâlidesinin bi’l-cümle terekesinden süls-i hisse-i şâyi‘ası mukâbelesinde 

şerâyit-i sulhu câmi‘-i tehârec-i şer‘î ile merkûm el-Hâc Mehmed yedinden 

muhallefâtdan olmak üzere iki guruş ve bir rub‘ mukaddemâ alub ve dört guruş dahî 

hâlâ alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğa olub zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘u’l-

hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d bir habbe ve bir akçe hak ve ‘alâkası ve da‘vâ ve 

nizâ‘ı kalmadı ba‘del-yevm bu husûs içün da‘vâ idersem mesmu‘a olmaya deyû didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziyel-evvel 

li-sene site ve tis‘în ve elf. 

Süleymân Halîfe bin Mûsa, el-Hâc Osmân bin Halîl, Mahmûd bin Hüseyîn, el-

Hâc Seyyid Abdullah bin el-Hâc Ahmed. 

155/2 Ölüm Keşfi 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ Sudirhemi nâhiyesinde Obsale nâm karye 

sâkinlerinden Müslime binti Mûsa nâm hâtûn Mustafa meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde gelüb takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb karye-i mezbûre sükkânından 

karındaşım Mehmed nâm kimesne târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem gice ile koyunları 
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ağıl içine goyub koyunların yanında yaturken ağılın damı yıkılub altında mezbûr 

Mehmed fevt olmağla cânib-i şer‛den üzerine varılub keşf ve tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde sûb-u şer‛den Mevlânâ Mustafa Efendî ibn-i Îsâ Efendî irsâl 

olunub ol dahî bi’l-fi‛l mîrmîrân-ı Karaman olan ref‛u’l-kadr ve ‛azîmü’ş-şân ‛izzetlü ve 

sa‛âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil vel-akrân 

Mustafa Ağa tarafından husûs-ı mezbûre mübâşir ta‛yîn olunan Ahmed Beg ve zeyl-i 

kitâbda isimleri mesdûr olunan müslimîn ile zikrolunan ağayla varub sakfını münheden 

bulub altından mezkûr Mehmed’i meyyiten ihrâc itdirüb ba‛del-keşf a‛zâ ve civar hana 

nazar olundukda başına sakf merkûmun ağacı isâbet ve cerh idüb fevt olduğunu 

müşâhade ve mu‛âyene eylediklerini Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve 

ba‛de me‛an irsâl olunan (   ) ile meclîs-i şer‛a gelüb ‛alâ vukû‛a hayır virmeğin mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevm (   )‛aşer min Cemâziyel-evvel li-sene site ve 

tis‛în ve elf.  

Ahmed Halîfe el-İmâm, Molla İbrahim bin Hazar, Yûsuf bin Abdülfettah, 

Mehmed bin Hüseyîn, Himmet bin Enbiyâ, Mevlûd bin Mehmed. 

155/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd-i garb borda mahallesi sâkinlerinden Ebûbekir bin 

Ömer nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb es-Seyyid 

Satı bin Turgud mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir 

tarafdan Osmân mülkü ve bir tarafdan el-Hâc İbrahim mülkü ve bir tarafdan el-Hâc 

Hüseyîn mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd alâ hâzel-ân silk-i mülkümde ve 

taht-ı yedimde olan bir kıt‛a mahûta arsa-i hâliyemi mezbûr Seyyid Satı’ya on sekiz 

esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblâğ-ı mezbûr on sekiz guruşu mezkûr Seyyid satı yedinden bi’t-

tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i bey‛ eyledim ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în 

ve elf. 

El-Hâc Ali Halîfe bin el-Hâc Sâlih, el-Hâc Abdülkerîm ıhve, Seyyid Ali bin 

Seyyid Hamza, Sefer bin Mûsa, Hasan bin Mehmed, Ivaz bin Mehmed. 
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156/1 Hırsızlık Davası  

Mahmiye-i Konya mahallesi sâkinlerinden Dilâver bin Abdullah nâm kimesne 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde eshâb-ı hâzel-kitâb Abdullah bin Abdî ve 

Mustafa bin Ali ve hasan bin Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine da‛vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem ben mezbûrlar ile me‛an 

Sahrâ nâhiyesinde Rûmdiğin nâm karyede Satılmış bin Koca nâm kimesnenin odasına 

konub bir gice sâkin olduğumuzda benim cüzdanım içinden altı yalduz altunum ve iki 

guruşluk rub‛ ve pârem zâyi‛ olmuşidi mezbûrları muzanna itthâd iderin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr müdde‛a-i mezbûrdan müdde‛âsını mübeyyine 

beyine taleb olundukda ityân-ı mübeyyineden izhâr-ı ‛acz ve istihlâf itmeğin müdde‛ı-i 

mezbûrun zikrolunan altun ve rub‛ ve pâresini almadıklarına merkûmûna yemîn teklîf 

olundukda her biri ‛alâ vefga’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-‛azîm itmeğin husûs-ı mezbûr 

içün bilâ befiyyet-i mu‛ârazadan müdde‛a-i merkûmu me‛-i birle mâ vak‛a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ali bin Mustafa, Mustafa bin Ali, fahrü’l-akrân Veli Ağa bin Ebûbekir, Îsâ bin 

Muharrem, Mahmûd bin Şa‛bân. Büstân     

156/2 Vefat Keşfi 

Bi’l-fi‛l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‛u’l-kadr ve ‛azîmü’ş-şân ‛ızzetlü ve 

sa‛âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahra’l-emâsîl vel-akrân Mustafa 

ağa tarafından husûs-ı âtîyel-beyâna mübâşir ta‛yîn olunan Halîl Beg mahmiye-i 

Konya’da meclîs-i şer‛a Köçükebîr kazâsına tâbi‛ Fasıllu nâm karye ahâlisinden ashâb-ı 

hâzel-kitâb Mustafa bin receb ve İbrahim bin Aşır ve Mehmed bin İlyas ve Abdî bin 

Osmân ve Ya‛kub bin Habîb ve Osmân bin Sefer ve Abid bin Bâlî Hoca nâm 

kimesneleri ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûre sükkânından 

Şa‛ban Ağa oğlu dimekle ma‛rûf Hüseyîn Ağa’nın ‛abd-i memlûkü Yûsuf nâm kimesne 

karye-i merkûmede bi-gayr-i hakk katlolundu deyû şâyi‛ olub teftîşi içün mûmâ ileyh 

Mütesellim Ağa yedime memzû ve mahtûb virmekle katli mezbûrlardan suâl olunmak 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında mezbûr Hüseyîn Ağa’nın 

‛abd-i memlûku olan mezbûr Yûsuf istisgâ marazına teblan (?) olub hasta iken Molla 

ma‛den nâm kimesneye mebî‛ ve teslîm idüb ol dahî kabz idüb bir gice  meks 

itdirdikden sonra marazâ müsned olmağla ‛ale’s-sabâh merkûmu mezbûr Hüseyîn 
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Ağa’ya götürüb fesh-i mebî‛ ve redd ve teslîm murâd idüb ol dahî kabûl itmeyüb nizâ‛ 

iderlerken ol-hînde merkûm Hüseyîn Ağa’nın karındaşı Mehmed Ağa’nın kapusu 

önünde mezbûr Yûsuf şiddet-i maraz ile bi-emrillâhi te‛âlâ hatefâ enfehû vefât eyledi 

aslâ kimesnenin bu husûsda san‛ ve ta‛dîsi yokdur deyücek mübâşir merkûmdan beyine 

taleb olundukda beyine yokdur didikden sonra karye-i mezbûre ahâlisinden olmayub 

mahmiye-i mezbûrede İçkal‛a mahallesinde sâkin Mustafa Beg ibn-i Sefer ve Mü’min 

mahallesinde sâkin İbrahim Çelebi ibn-i Hüseyîn Halîfe ve mezbûr Hüseyîn Ağa’nın 

kethüdâsı ve bi’l-cümle umûruna vekîli olan Mehmed Beg ibn-i Mustafa nâm 

kimesneler li-eceli’l-ihbâr meclîs-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istihbâr fi’l-hakîka mezbûr 

Yûsuf istisgâ marazının şiddetinden mevzi‛-i merkûmda bi-emrillâhi te‛âlâ hanefe 

enfehû vefât eyledi biz gördük deyû her biri ‛alâ tarîki’ş-şehâde bi’l-müvâcehe haber 

virmenizi vech-i me‛an rızadan mübâşir merkûmu men‛-i birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sânî vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Hüseyîn Efendî bin İslâm, Ömer Beg ıhve, el-Hâc Mustafa bin 

Pîr Ali, Îsâ bin Mustafa.  

157/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn ve Ahmed ibn-i 

Mehmed nâm kimesnelerin her biri asâleten ve vâlideleri Emine binti el-Hâc Ali 

tarafından zikr-i âtî bey‛ ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i 

şer‛iye ile ârifân olan Ebûbekir Çelebi ibn-i el-Hâc Mehmed ve İsmâil bin Ali 

şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite Ramazân Çelebi ibn-i el-Hâc Osmân vekâleten 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Yûsuf bin Abdullah mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan el-Hâc 

İsmâil mülkü müteveffâ Selânûh vârisleri mülkleri ve bir tarafdan el-Hâc Ali mülkü ve 

bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir kilâr ve bir ahur 

me‛seki ve bir örtme ve bağçe ve rüşünlüğü ve bundan mâ‛adâ bir havlıyı müştemil 

olub bi’l-asâle şirket üzere alâ hâzel-‛ân sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan 

menzilimizi mezkûr Yûsuf’a seksen beş esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr seksen beş 

guruşu mezkûr Yûsuf yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledim 

ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 
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didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‛ minel-

Muharremi’l-harâm li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Mustafa bin Ahmed, Seyyid Mehmed bin el-Hâc İsmâil, el-Hâc Seyyid 

Ali bin el-Hâc Abdî, el-Hâc İbrahim bin el-Hâc Hüseyîn, abdülcelil bin Ali, Halîl bin 

Ahmed. 

157/2 Hibe  

Mahmiye-i Konya mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc 

Mahmûd bin Ivaz havâce’nin verâset-i zevceleri Rahime ve Sâkine ve sulbî oğulları 

Mehmed Çelebi ve Mustafa çelebi ve sulbiye kızı Aişe’ye münhasıra olub merkûmetân 

Aişe ve Sâkine ‛alâ tarîki’t-tehârec hassalarını istibğâ eylediklerinden sonra merkûm 

Mustafa Çelebi asâleten ve mezbûre Aişe tarafından husûs-ı âtîyel-beyânı ikrâra vekîli 

olub mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Ivaz Halîfe ibn-i Hüseyîn ve 

Ali Çelebi ibn-i Latifullah Halîfe şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan ‛ammisi el-

Hâc Abdüsselam Efendî ibn-i ıvaz Hoca vekâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb mezbûr Mehmed Çelebi mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mahmûd mukaddemâ hâl-i hayâtında ve 

kemâl-i sıhhatında mahalle-i mezbûrede vâki‛ sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan 

ma‛lûmel-hudûd menzilinden bir fevfât-ı nakş ve müzehheb odasını ve içinde olan 

döşemesini ve bir bâb tahtâni cedîd odasını mezkûr Mehmed Çelebi’ye ba‛de’t-ta‛liye 

hibe-i sahîha-i şer‛iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüb ol dahî meclîs-i hibede her birini 

kabûl ve kabz eyledi hayyiz-i hibeden zikrolunan iki oda ve bir oda döşemesi emlâk-ı 

mevhûbesidir keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’t-tâsi‛ ‛aşer min Cemâziyel-evvel li-

sene site ve tis‛în ve elf.  

Zahrü’l-müşâlih Seyyid Mehmed Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, fahra’l-

kuzât Ahmed Efendî bin Abdullah, Mahmûd Efendî bin Tekrivirmiş, el-Hâc Seyyid 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Mahmûd Çelebi bin Resirzâde, İbrahim Efendî bin 

Şeyh Ali, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Osmân Çelebi bin el-Hâc 

Abdî, el-Hâc Mehmed bin Mehmed, Mustafa Halîfe el-İmâm, Mustafa Çelebi bin 

Osmân Efendî. 
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157/3 Mehr 

Mahmiye-i Konya’da Kasab Sinân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Mahmûd bin Ivaz Hoca’nin verâset-i zevceleri Rahime ve Sâkine ve 

sulbî oğulları Mehmed Çelebi bin Mustafa Çelebi ve sulbiye kızları Aişe’ye münhasıra 

olub merkûmetân Rahime ve Sâkine ‛alâ tarîki’t-tehârec hassa-i şer‛iyelerini isteyfâ 

eyledikleri şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr Mehmed Çelebi’nin zevcesi 

bâ‛isetü’l-kitâb Marzıye binti Ahmed Efendî tarafından husûs-ı âtîyel-beyâna vekîl-i 

şer‛îsi olan babası Ahmed Efendî ibn-i Ivaz Hoca meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde merkûmân Mehmed Çelebi ve Mustafa Çelebi mezkûre Aişe tarafından vech-i 

âtî üzere ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Ivaz 

Halîfe ibn-i Hüseyîn Ali Çelebi bin-i Latifullah şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan 

‛ammisi el-Hâc Abdüsselam Efendî ibn-i ıvaz Hoca mahzarlarında takrîr-i kelâm ve 

ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb mukaddemâ kızım mezbûre Marzıye’yi mezkûr Mehmed 

Çelebi nüzûc eyledikde babası merkûm el-Hâc Mahmûd hâl-i hayâtında ve kemâl-i 

sıhhatında sarışın ruûsü’l-asl alâ gözlü Gülistân nâm sağire câriye-i memlûkesini kızım 

mezbûre Marzıye’ye mehr-i mü’cel olmak üzere virüb temlîk ve teslîm idüb ol dahî 

kabûl ve kabz idüb alâ hâzel-ân taht-ı yedinde ve tasarrufunda dersuâl olunub her 

birinin takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr ibn-i Mehmöed 

Çelebi ve Mustafa Çelebi ve vekîl-i merkûm cevâblarında mezkûre Kel Sinan mezbûre 

Marzıye’nin mehr-i mü’celi olmak üzere temlîk eyledi bizim bir vecihle ‛alâkamız ve 

da‛vâ ve nizâ‛ımız yokdur deyû bi-tav‘ihim her biri ikrâr ve i‛tirâf itmeğin mâ vak‛a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’t-tâsi‛ ‛aşer min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve 

elf.  

Şuhûd-u sâbıkûn. 

158/1 Köle Azadı 

Mahmiye-i Konya’da Kasab Sinân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Mahmûd bin Ivaz Hoca’nin verâset-i zevceleri Rahime ve Sâkine ve 

sulbî oğulları Mehmed Çelebi bin Mustafa Çelebi ve sulbiye kızları Aişe’ye münhasıra 

olub mezbûretân Alime ve Sâkine ‛alâ tarîki’t-tehârec hassalarını istifâ eyledikleri 

şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûrân Mehmed Çelebi ve Mustafa Çelebi 

asâleten ve mezkûre Aişe tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub 
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mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Ivaz Halîfe ibn-i Hüseyîn ve Ali 

Çelebi ibn-i Latifullah Halîfe şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan ‛ammisi el-Hâc 

Abdüsselam Efendî ibn-i Ivaz Hoca  vekâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

uzun boylu açık kaşlu alâ gözlü kara sakallu ruûsü’l-asl olub mukaddemâ merkûm el-

Hâc Mahmûd rakiyyetini mu‛teref olan bâ‛isü’l-kitâb Yûsuf bin Abdullah mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mahmûd vefâtından 

yiğirmi sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında ‛abd-i memlûku olan 

mezbûr Yûsuf’u tedbîr-i mutlak ile müdber itmişidi hâlâ merkûm el-Hâc Mahmûd fevt 

olub muhallefâtının süslü mezbûr Yûsuf’un kıymetine müsâ‛ade olmağla mezkûr Yûsuf 

mu‛tak ve azâd olub sâir âhar-ı aslîyin gibi har olmuşdur min ba‛d nefsine mâlik ve 

mâlik-i tasarrufuna kâdir olsun sâir mevâlî içün sâbit olan hakk-ı velâdan gayri üzerinde 

aslâ hak ve ‘alâkamız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk ‘atk-ı merkûmun sathına 

hükm-i birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’t-tâsi‛ ‛aşer min Cemâziyel-evvel 

li-sene site ve tis‛în ve elf.  

158/2 Vasiyet 

Fi’l-asl vilâyet-i Rûm ilinde Medîne-i Belgrad sâkinlerinde olub Ka‛be-i 

mükerremeden gelürken mahmiye-i Konya’ya nüzûl iden el-Hâc Yûsuf bin Hüseyîn 

nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb delâl Ali bin İsmâil 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Medîne-i mezbûrede Hasan Ağa mahallesi 

sâkinlerinden olub refîkim olan el-Hâc Hasan nâm kimesne Ka‛be-i mükerremeden 

gelürken hasta ve merîz olmağla mezbûr ali’nin menziline konub istirâhat içün birkaç 

gün meks murâd itmekle eğer bu marazdan bana mevt-i târî olursa sen benim vasiy-i 

muhtârım olub techîz ve tekfînimi ve masârıf-ı mu‛tâdemi görüb terekemden her ne 

kalursa bu mu‛temed-i ‛aliye kimesne ile Medîne-i mezbûreye irsâl ve vârislerime îsâl 

eyleyesin deyû vasiyet idüb yedine hüccet virmişidi hâlâ mezbûr el-Hâc Hasan fevt 

olmağla mezbûr Ali defter-i kısâmda mesdûr olan terekesinden ba‛de’t-techîz ve tekfîn 

yiğirmi dokuz guruşu bâkî kalmağla vârislerine îsâl içün bi’l-emâm meblâğ-ı mezbûru 

bana virüb teslîm itmeğin ben dahî yedinden vech-i muharrer üzere olub tamâmen kabz 

eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sânî min 

Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf.  

Ahmed bin Mahmûd, Mehmed bin Receb, Halîl bin Abdullah, Ali bin 

Abdullah. 



 328 

159/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden Mustafa Bin Abdî Beg 

ve karındaşı Süleymân nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-

kitâb Aişe bin Hüseyîn mahzarında evvelâ mezbûr Mustafa ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i mezbûrede vâki‛ kıbleten ve şarkan benim âhar mülküm ve şimâlen mezbûr 

Süleymân mülkü ve garben tarîr-i ‛âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir örtme ve bir 

havlıyı müştemil olub alâ hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi 

mezkûre Aişe’ye on guruşa bi’t-tâbi‛ ve teslîm ve yedinden bi’t-tamâm kabz-ı semen 

eyledim deyû vesâniyâ mezkûr Süleymân dahî ikrâr idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ 

kıbleten karındaşım merkûm hâlâ mebî‛ eylediği menzil ve şarkan ve şimâlen benim 

âhar mülküm ve garben tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir ahur ve bir sofa havlıyı müştemil 

mülk-i menzilimi mezbûreye altı guruşa bi’t-tâbi‛ ve teslîm ve yedinden tamâmen kabz-

ı semen eyledim deyû her biri zikrolunan menzillerimiz ba‛del-yevm mezkûre Aişe’nin 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün ve beynimizde 

ma‛lûm menzile mute‛allaka bi’l-cümle de‛âvâ ve münâza‛âtdan mezbûrenin zâtını 

ibrâ-i ‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ibrâ ve iskâd eyledik min ba‛d da‛vâ ve mizâ‛ım kalamadı 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sânî vel-‛ışrîn 

min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Hamza bin Ahmed Halîfe, Muslî bin Ahmed, Hasan bin Halîl, Seyyid 

Ömer bin el-Hâc Mehmed, Mehmed bin Mehmed, Abdî bin Ali. 

159/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pörçüklü mahallesi sâkinlerinden Derviş Mahmûd bin 

Ali nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Mehmed Çelebi 

bin-i el-Hâc İsmâil mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ 

bir tarafdan Ömer mülkü ve bir tarafdan mumcu Sefer mülkü ve bir tarafdan Süleymân 

mülkü ve bir tarafdan ba‛zan Mehmed mülkü ve ba‛zan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir 

sofa bir tabhâne ve bir oda ve bir yazlık ve bir odunluk ve bir havlıyı müştemil olub alâ 

hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi merkûm Mehmed Çelebi’ye 

yetmiş esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblâğ-ı mezbûr yetmiş guruşu el-Hâc Mehmed Çelelebi 

yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz idüb teslîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm mülk-i 
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müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’r-râbi‛ ‛aşer min Cemâziyel-evvel li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 

El-Hâc Receb bazarbaşı, Süleymân bin Mehmed, Osmân bin (     ), el-Hâc 

Mehmed Tütüncü, el-Hâc Mustafa bin (    ), el-Hâc Ali bin Mehmed. 

159/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbni Sâlih mahallesi sâkinlerinden Şa‛bân Çelebi ibn-i 

sefer nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc receb 

bin Şa‛bân mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‛ bir 

tarafdan ali Çelebi mülkü ve bir tarafdan Molla Yûsuf mülkü ve bir tarafdan Molla 

ahmed mülkü be bir tarafdan tarîk-i hâss ile mahdûd bir sofa ve bir kilar ve bir ahur ve 

bir tabhâne ve bir örtme ve iki fevkâni oda ve bir izbe ve bir havlıyı müştemil olub alâ 

hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi el-Hâc Receb’e otuz esedî 

guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblâğ-ı mezbûr otuz guruşu el-Hâc Receb yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

idüb teslîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yemi’r-râbi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Hamza bin Ahmed, Mehmed bin Mehmed, Mehmed bin Sübhânvirdi, el-

Hâc Mehmed bin Hamza, Ali Çelebi bin Bâlî, Ahmed bin Bâlî. 

160/1 Hırsızlık Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Dilâver bin Abdullah nâm kimesne meclîs-i 

şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kazâ-i mezbûre tâbi‛ Sahrâ nâhiyesinde Rûmdiğin nâm 

karye ahâlisinden eshâb-ı hâzel-kitâb Hatıb Mustafa Halîfe ibn-i Mehmed ve Muharrem 

bin Şevkli ve Meziyiddün bin Ahmed ve İsmâil bin Hüseyîn ve Ali bin Nurullah ve el-

Hâc Hüdâvirdi bin İlyas ve Ömer bin Hüseyîn ve Abdurrahman bin Ömer ve satılmış 

bin Koca taraflarından tadîka vekîl-i şer‛îsi olan fahrü’l-akrân el-Hâc Veli Ağa ibn-i 

Ebûbekir mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem ben Abdullah bin Abdî 

ve Mustafa bin Ali ve Hüseyîn bin Mehmed nâm kimesneler ile me‛an karye-i 

merkûmeye varub mezbûr Satılmış bin Koca’nın menziline konub bir gice meks 

eylediğimde benim cüzdanımdan altı yalduz altunum ve iki guruşluk rub‛ ve pârem 
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zâyi‛ olmağla husûs-ı mezbûrda rafîklerim olan merkûmun Abdullah ve Mustafa ve 

Hüseyîn nâm kimesneleri da‛vâm ve merkûmûna münhasıra olmağla meclîs-i şer‛de 

mürâfe‛a olduğumda her biri inkâr ve yemîn idüb hüccet olunmuşdur bu husûsda oda 

sacı olan mezkûr mezkûr Satılmış ve bi’l-cümle karye-i mezbûre ahâlisinin aslâ san‛ ve 

ta‛dîleri haber ve âgâhları olmamağla aslâ bir ferd ile bu husûs içün da‛vâ ve nizâ‛ım 

yokdur dimeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sânî vel-‛ışrîn min 

Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ali bin Mustafa, Mustafa bin Ali, Îsâ bin Muharrem, Mahmûd bin Şa‛bân. 

160/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Şemseddin Tebrîzî mahallesi 

sâkinlerinden Hatice binti Mehmed ve kızları Fâtıma ve Alime binti Mehmed meclîs-i 

şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Eflâtûn mahallesinde vâki‛ bir tarafdan 

Ali Beşe mülkü ve bir tarafdan ba‛zan Mehmed ve ba‛zan Ramazân mülkleri ve bir 

tarafdan Abdülfettah Beg mülkü mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve nısf ahur ve bir 

havlıyı müştemil olub alâ hâzel-ân şirket üzere sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde 

olan menzilimizi mezbûr el-Hâc Receb’e yiğirmi yedi esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i 

şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblâğ-ı 

mezbûr yiğirmi yedi guruşu mezkûr el-Hâc Receb yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledik ba‛del-yevm merkûmun mecmû‛u mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yemi’l-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Mustafa bin Mahmûd, Ramazân bin Muharrem, Hüseyîn bin Veli, 

Mevlûd bin Bekdaş, Hüseyîn bin Ali, Mehmed bin Muslî, Mahmûd bin Ali. 

160/3 Kayyum Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Hocacihan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

âhir diyâra gidüb gıybet-i münkat‛a ile gâib olub hayâtı ve memâtı nâ ma‛lûm olan Kel 

Mehmed nâm kimesnenin emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve bir kayyum lâzım ve 

mühim olmağın hâkim-i mevkî‛ü’l-kitâb hazretleri ğâyet-i mezbûrun kızı bâ‛isetel-kitâb 

Safiye nâm hâtûnu mükaddime ve müstekime olmağla kayyum nasb ve ta‛yîn eyledikde 
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ol dahî kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‛ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yemi’l-hâmis ‛aşer min Rebi‛ü’l-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Fahrü’s-sırât es-Seyyid Abdülkâdir Çelebi bin Halîl Çelebi, Mustafa Çelebi bin 

Îsâ Efendî, Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafa. 

161/1 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Mihmandâr mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Azabzâde dimekle ma‛rûf İsmâil bin Süleymân’ın verâseti sulbî oğlu Seyyid 

İbrahim Çelebi ve sulbîye kızları Aişe ve Şerife’ye münhasıra olub dört sehimden iki 

sehimi mezkûr Seyyid İbrahim Çelebi’ye ve her biri yine birer sehim olmak üzere iki 

sehimi mezkûretân Aişe ve şerife’ye isâbet eylediği şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra 

mezbûre Aişe tarafından husûs-ı âtîyel-beyânı zikre vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan el-Hâc Abdurrahman Halîfe ibn-i İbrahim ve Abdullah 

Çelebi ibn-i Hüseyîn şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan zevci Ali bin Süleymân 

ve mezkûre Şerife tarafından kezâlik husûs-ı câiz’z-zikri işrâra vekîli olub şâhidân-ı 

merkûmân şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan zevci İbrahim ibn-i Hasan nâm 

kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtına vaz‛ü’l-yed olan bâ‛isü’l-kitâb Seyyid İbrahim Çelebi mahzarında her biri 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun mahalle-i mezbûrede 

vâki‛ ma‛lûmel-hudûd menzilinden ve menkûlât-ı nev‛inden bi’l-cümle muhallefâtından 

‛alâ tarîki’s-sulh ve’t-tehârec mezbûre Aişe hassa-i şâyi‛ası mukâbelesinde mezbûr 

Seyyid İbrahim yedinden muhallefât-ı mezkûreden sekiz vakye bâkir evânî ve bir yeşil 

çuka kablu kablu körüğü ve bir yemeni yorğan ve bir kilim ve bir keyl buğday ve dört 

nakış makreme ve dört çenber ve iki cedîd gömlek alub müteveffâ-yı mezbûrun 

mahalle-i merkûme hâricinde Bizimşek nâm mevzi‛de vâki‛ ma‛lûmel-hudûd bağından 

dahî hassası mukâbelesinde bağ-ı mezkûre muttasıl mezbûr seyyid İbrahim’in mülk-i 

müşterâsı olan bağdan şark cânibinde vâki‛ on iki puştesi olan eşcârı müştemil bir tahta 

bâğ-ı merkûm Seyyid İbrahim’in hasasası katarında şimâl cânibinde vâki‛ kadîmi zokâk 

kapusundan hâzır-ı bi’l-meclîs Ömer ve merkûme Şerife ile ‛alel-iştirâk hakk-ı mürûru 

ve tarîki olmak üzere olub ve yine bâğ-ı mezbûra muttasıl muhallefât-ı merkûmeden 

ma‛lûmel-hudûd beçğad ve nîm tarlayı alub her birini kabûl ve kabz idüb mâ‛adâdan 

fâriğa olub merkûme Şerife dahî menzîl-i mezbûrdan ve bi’l-cümle menkûlât-ı 

nev‛ınden olan terekeden hassa-i şâyi‛ası mukâbelesinde vech-i muharrer üzere sekiz 
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vekye bâkir evânî yedi vakye bir kazğân ve bir yemeni yorğan ve bir keyl buğday ve bir 

sarı kumaş kaftan ve dört nakreme ve dört çenber ve iki gömlek ve muhallefâtdan olan 

bâğ-ı merkûmdan hassası mukâbelesinde mezkûrun mülk-i müşterâsı olan sâlifi’z-zikr 

bağdan garb tarafında vâki‛ eşcârı müştemil on iki puştelü bir tahta bağı zikrolunan tarîk 

ve kapudan ‛alel-iştirâk hakk-ı mürûr ve tarîki ile ve yine mezi‛-i mezbûrede ma‛lûmel-

hudûd beçğad ve nîm tarlayı alub kabûl ve kabz idüb mâ‛adâdan fâriğa olub her biri 

zimmetini ibrâ-i ‛âmm kâti‛ iltizâ‛la ibrâ ve iskâd eylediler min ba‛d bir akçe ve bir 

habba hak ve ‛alâkamız ve da‛vâ ve nizâ‛ımız kalmadı ba‛del-yevm da‛vâ idersek 

mesmû‛a olmaya didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yemi’l-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ahmed Çelebi bin Yûsuf Beg, Yûsuf bin Abdullah, Ömer bin Sâlih, Hüseyîn 

Beşe bin Ahmed, Ahmed bin Mehmed, Ali bin Mehmed, el-Hâc Hüseyîn bin Yûsuf. 

161/2 Vasî Tayini  

Mahmiye-i Konya’da Keremdede mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kurdu beg ibn-i Aydın nâm kimesnenin sulbiye sağire kızı Satı’ya babası 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından irsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve 

hazfa ve sâir vâki‛ olan umûr-u şer‛iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın 

hâkim-i mevki‛ü’l-kitâb hazretleri akrabasından bâ‛isü’l-kitâb Satılmış bin Sâlih nâm 

kimesneyi mükaddem ve müstakîm olmağla vasiy nasb ve ta‛yîn eyledikde ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‛ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’l-hâmis ‛aşer min Cemâziyel-evvel li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 

El-Hâc Veli bin Ertebdî, Bâlî bin (     ), Ali bni Mustafa. 

162/1 Miras Paylaşımı  

Husûs-ı âtîyel-beyânın mahallinde istimâ‛ ve tahrîri içün bu fakîr mahmiye-i 

Konya’da Kasab Sinan mahallesinde vâki‛ müteveffâ el-Hâc Mahmûd bin Ivaz 

Hoca’nin menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan Müslîmin ile ‛akd-i 

meclîs-i şer‛-i şerîf olundukda müteveffâ-yı mezbûrun verâset-i zevceleri Rahime ve 

Sâkine ve sulbiye oğulları Mehmed Çelebi ve Mustafa Çelebi ve sulbiye kızı Aişe’ye 

münhasıra olub merkûmetân Rahime ve Sâkine ‛alâ tarîki’t-tehârec hassalarını isteyfâ 

idüb beş sehimden her bibine ikişer sehim olmak üzere dört sehimi mezbûr ibn-i 
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Mehmed Çelebi ve Mustafa Çelebi’ye ve bir sehimi mezkûre Aişe’ye isâbet eylediği 

şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr ibn-i Mustafa Çelebi ve Mehmed Çelebi 

asâleten ve mezkûre Aişe tarafından husûs-ı âtîye’l beyâna vekîli olub mezbûrenin 

zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Ivaz Halîfe ibn-i Hüseyün ve Ali Çelebi ibn-i 

Latifullah Halîfe şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan  ‛ammisi el-Hâc Abdüsselam 

Efendî ibn-i Ivaz Hoca vekâleten meclîs-i ma‛kûd her biri takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i 

‛ani’l-merâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından işbu mu‛âyene ve müşâhede 

olunan mülk-i menzili alâ hâzel-ân beynimizde müşâ‛ ve müşterek olub hassalarımız 

bâkiye olmağla hân taksîm olunub her birimizin hassası ta‛yîn ve ifrâz olunması 

matlûbumuzdur didiklerinde hâkim-i mevkî‛ü’l-kitâb hazretleri zeyl-i kitâbda isimleri 

mesdûr ehl-i vukûf bî-arz-ı müslimîn ile menzil-i merkûmun dâhilinde olan bi’l-cümle 

beyt ve havlıyı mu‛âyene ve müşâhede itdiklerinden sonra bir sofa ve merkûm sofanın 

cânib-i şarkında olan köşesinden şimâl tarafında vâki‛ zokâk divârındaolan şakk-ı 

mu‛ayyine varınca divâr-ı binâ olunub ve müceddidâ zokak kapusu açılmak üzere taraf-

ı şarkîsinde kalan havlı ve su kapusu ve oda penceresi önünde rûşenlik içün dola ve arza 

dört buçuk zerâ‛ arsa-i hâliye mezkûr Mehmed Çlebi’nin hassasına ve bir tabhâne ve bir 

ahur me‛seki ve bir samanlık ve bir örtme ve sofanın rükn-i şarkiyyesinden şimâl 

tarafında olan divârın şakına müntehî sınurun câ-i garebesinde olan havlı ve kadîmi 

zokak kapusu mezkûr Mustafa Çelebi’nin hassasına ve bir tahtânî oda ve cânib-i 

şarkıyesinde vâki‛ bir havlıyı müştemil cânibinde vâki‛ ‛arzâ bir zirâ‛ ve dolâ sekiz 

rüşenlik havlısı merkûme Aişe’nin hassasına ta‛yîn olundukda bir biri bâlitû‛ve alârızâ 

taksîm-i mezkûru kabûl ve hassalarını kabz idüb ……beyt ta‛bîr olunur terekeyi 

mukaddemâ terekeyi beynimizde kısmet idüb rızâlarımız ile hassalarımızı kabz 

itmişidik min ba‛d menzil-i mezbûre ve esâs-ı beytiye müte‛allak biri birimiz ile da‛vâ 

ve nizâ‛ımız kalmadı deyû mezbûrân Mehmed Çelebi ve Mustafa Çelebi ve vekîl 

merkûm ikrâr ve i‛tirâf itmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’t-tâsi‛ ‛aşer 

min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’l-müşâh es-Seyyid Mehmed Efendî bin Seyyid Mehmed Çelebi, fahra’l-

kuzât Ahmed Efendî bin Abdullah, Mahmûd Efendî bin Tanrıvirmiş, el-Hâc Seyyid 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed, İbrahim Efendî bin Şeyh Ali, Seyyid Mustafa 

Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Osmân Çelebi bin el-Hâc Abdî, el-Hâc Mehmed bin 
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Mehmed, Mustafa Halîfe el-İmâm, Mustafa Çelebi bin Osmân Efendî, Seyyid Süleymân 

Çelebi bin Mustafa. 

162/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Zincirlikuyu mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mustafa bin 

el-Hâc Satı nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb fecâr 

Sübhânvirdi bin Nebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûr 

Sübhânvirdi sen benim başımı şakk ve mecrûh eyledik deyû benim ile da‛vâ sadedinde 

iken Mustafa Çelebi nâm kimesne benim tarafımdan vekâleten mezbûr Sübhânvirdi ile 

cerâhatına ve ol cerâhatdan vefât iderse dem ve diyetine müte‛allaka da‛vâsı 

mukâbelesinde yedi guruş ve iki batman bekmez ve hidmet iden cerâhın ücret-i 

mü‛kıyesi üzerine sulh olmağla meblağ-ı mezbûru ve bekmezi ve ücret-i merkûmeyi 

vekîl merkûm yediyle bi’t-tamâm edâ ve teslîm eylediğimde mezbûr Sübhânvirdi alub 

kabûl ve kabz idüb da‛vâ-yı meşrûhasından ferâğat ve zimmetimi ibrâ itmekle ben hadî 

bedel-i sulh olmak üzere virdiğim meblağ-ı mezbûre ve bekmeze ve ücrete müte‛alalka 

da‛vâdan mezkûre Sübhânvirdi’nin zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min ba‛d biri 

birimiz ile bu husûs içün bir vechle da‛vâ ve nizâ‛ımız kalmadı deyücek gıbbe’t-tasdîk 

mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâlis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene 

site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Mustafa, el-Hâc Seyyid Mustafa bin el-Hâc Hasan, Deviş 

Mehmed bin Osmân, Veli bin Nebî. 

163/1 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden Ivaz bin Ivaz nâm 

kimesne asâleten ve el-Hâc Mustafa bin Mustafa tarafından zikr-i âtî mebî‛a ve kabz-ı 

semene vekîli olub merkûmenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Seyyid Ali 

Çelebi ibn-i Veli ve Ahmed bin Seydî Ali şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan oğlu 

Hasan vekâleten  meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc Nebî bin 

Ramazân mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb karaçığanüyüğü gurbunda 

vâki‛ bir tarafdan Molla Mehmed tarlası ve bir tarafdan Mustafa tarlası ve bir tarafdan 

Mehmed Beşe tarlası ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

‛ale’s-seviye şirket üzere alâ hâzel-ân sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan sekiz 

dönüm tarlamızı mezkûr el-Hâc Nebî’ye yiğirmi iki esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i 
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şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr yiğirmi iki guruşu mezkûr yedinden bi’t-tamâm ahz ve her birimiz on birer 

guruş hassalarımızı kabz idüb teslîm-i mebî‛ eyledik ba‛del-yevm tevâbi‛ ve hukûkuyla 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’l-hâmis vel-‛ışrîn min 

Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Mustafa bin Bekir Halîfe, Mehmed bin Mahmûd, el-Hâc Hamza bin 

Hamza, Mehmed bin Ramazân. 

163/2 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Karakaş mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Ali nâm 

kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Mehmed bin Yûsuf ve 

Abdurrahman bin Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

Debbağhâne’de vâki‛ bir tarafdan Tahtalu Mescid Vakfı ve bir tarafdan el-Hâc Mustafa 

mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd gaybîoğlu dükkanı dimekle ma‛rûf  on 

iki gereclik i‛tibâr olunan bir bâb dükkandan benim alâ hâzel-ân silk-i mülkümde ve 

taht-ı yedimde olan dört gerecliğimi mezbûrân Abdurrahman ve Mehmed’e otuz dokuz 

esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz dokuz guruşu mezkûrân Mehmed ve 

Abdurrahman yedlerinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledim 

ba‛del-yevm ‛ale’s-seviye şirket üzere mülk-i müşterâlarıdır kefe mâ yeşâ’ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yemi’r-râbi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Derviş Ali bin Ali, Dâvud bin Şa‛bân, Seyyid Süleymân bin Mustafa, Mehmed 

bin Ali, Hüseyîn bin Mehmed. 

163/3 Kayyum Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Ahmed’in sulbî oğlu ve vârisi olub hâlâ âhar diyârda olan el-Hâc Halîl’in 

emvâl ve erzâkını zabt ve hazfa tarafından vekîli olmayub hâlâ babası müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden hassa-i şer‛iyesini kabz ve hazfa bir kayyum 

lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevkî‛ü’l-kitâb hazretleri gâib-i merkûmun karındaşı 

bâ‛isü’l-kitâb Mustafa nâm kimesneyi mukaddem ve müstekîm olmağın kayyum nasb 
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ve ta‛yîn eyledikde ol dahî kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya ta‛ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâdis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-

evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Hamza bin Ahmed Halîfe, Şa‛bân bin el-Hâc Ahmed, Mehmed bin 

Ahmed, Receb Halîfe bin Hamza. 

164/1 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden iken hâlâ âhar diyârda 

olan el-Hâc Halîl bin el-Hâc Ahmed’in zevcesi bâ‛isü’l-kitâb Râzıye binti Hüseyîn nâm 

hâtûn meclîs-i şer‛-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb zevcem 

merkûm el-Hâc Halîl âhar diyârda olub benim ve sulbî sağir oğlu Mehmed ve sağire 

kızları Sâliha ve Asiye ve Fâtıma’nın nafaka ve kisvelerimize ve sâir havâic-i 

huzûriyemize kifâyet içün bir keyl buğdaydan gayri bir şey’ve bir münfa‛-i şer‛îsi 

olmağla hâlâ mezkûr el-Hâc Halîl’e müteveffâ babası el-Hâc Ahmed’in terekesinden 

intikâl iden hassa-i şer‛iyesi olub hıfz içün cânib-i şer‛den kayyum nasb olunan hâzır-ı 

bi’l-meclîs karındaşı Mustafa’nın yedinde olan eşyâsından bana ve evlâdlarım 

merkûmûna nafaka takdîr olunmak ve bu ana gelince nafakamız içün istidâne ve sarf 

eylediğim on dört buçuk guruşu almağa izin murâd iderin deyüb bir keyl buğdaydan 

gayri menfa‛-i şer‛îsi olmadığına yemîn beşer akçe olmak müzere yiğirmi beş akçe karz 

ve takdîr idüb beher yevm meblağ-ı mefdûz mezbûre kendinin ve sağâr-ı mezbûrûnun 

nafaka ve kisvelerine harc ve sarfa ve ‛ındel-ihtiyâc istidâne zafer vaktinde mezkûr 

kayyum yedinde mahfûza olan eşyâ-i mezbûreden rücû‛a izin ve deyn-i mezkûru 

ba‛de’ş-şebût virmek mezbûr kayyuma tenbîh-i birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yemi’s-sâdis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Şuhûd-u sâbikûn. 

164/2 Şikayet Davası   

Mahmiye-i Konya’da menfûn ve asûde olan katbü’l-ârifîn zahrü’l-vâsiliyyiz 

merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû hazretlerinin avkâfı mütevellîsi bâ‛isü’l-kitâb 

Mehmed Çelebi bin Mevlûd nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde evkâf-

ı merkûme hüdâmında es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-Seyyid Yûsuf mahzarında 

üzerine bi’t-tevliye da‛vâmı takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb bin doksan beş 

senesinde evkâf-ı mezbûreden Lâdik ma‛beçene ve hânıdır ve kirlî ve kâfir değirmeni 
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ve kiryâd ve münhamlü zirâ‛at eyledikleri Mahmûdlar ve ve Ağçaşehir ve Abdürreşid 

nâm kurra ve mezâra‛da hâsıl olan ğalâl ve hubûbatın cânib-i vakfe âid a‛şârını âhar 

kimesneler dört yüz keyl ğalleye bir vech-i maktû‛ taleb olub ziyâdeye kimesne rağbet 

itmeyüb evkâf-ı mezbûre şeyhî olan hâzır-ı bi’l-meclîs ‛ımdetü’l-meşâyih eş-Şeyh Ali 

Efendî altı yüz otuz keyl galle maktû‛â iltizâm ve kabûl idüb vakfa infa‛ olmağla ben 

merkûm Şeyh Efendî’ye tefvîz idüb yedine temessük virüb ol dahî ta‛şîr ve altıyüz otuz 

keyl ğalleyi vakf içün bana teslîm itmekle beynel-hadâm taksîm eylediğimde sâirler 

hassalarını alub lâkin merkûm Seyyid Muatafa Çelebi kabûl itmeyüb alâ hâzel-ân 

hassası anbarımda hıfz olunub benim anbarımı eşfâl eylediğinden gayri eft-i isâbet 

irmekden havfım olmağla defâ‛atle teslîm eylediğimde muhâlefet itmişdir suâl olunub 

takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Seyyid Mustafa 

Çelebi cevâbında zikrolunan kurra ve mezâra‛ mahsûlünü sekiz yüz keyl ğalleye talebi 

variken meburlar noksanla itmeleriyle sekiz yüzden hassamı virmedikce müzâfe‛a 

olmadan almam deyû kabûl itmedim dimeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yemi’s-sâbi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’s-sedât es-Seyyid Abdülkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, Mahmûd Çelbi 

bin Şa‛bân, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd. 

165/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Emine binti el-İmâm İbrahim Ağa ibn-i  Süleymân Ağa 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Hüsâm Çelebi ve Mehmed Çelebi 

bin-i Ahmed mahzarında üzerine bi’l-emâne bi’l-emâne da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

Görgücü mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Emine binti Abdullah nâm hâtûn serâ-

yı âmire-i hâkânî hidmetkârlarından olub zevcinden gayri vâris-i ma‛dûfî olmamağla 

bi’l-cümle terekesi zevci Mehmed ile cânib-i beytü’l-mâla ‛âid iken merkûmân Hüsâm 

Çelebi ve Mehmed Çelebi defter-i kısâmda mesdûre olan terekesinden nısfını ahz ve 

kabz itmeleriyle bi’l-emâne taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûrân 

cevâblarında mezkûre Emine Ali Efendî ibn-i Hüseyîn nâm kimesnenin câriye-i 

memlûkesi olub mezkûr Ali Efendî itmâk ve ‛akd-i nikâhla tezvic idüb bizim babamız 

Ahmed merkûm Ali Efendî ile li-ebeveyn karındaşlar olub babaları Hüseyîn ve 

vâlideleri Zeynî nâm kimesneler olmağla biz müteveffât-ı merkûmenin Mevlâ-yı ‛itâka 

ve asûbet-i sebye cihetinden vârisleri olub verâseti zevci merkûm ile bize münhasıra 

olmağla ve husûs-ı merkûmu mezkûre Emnine mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i 



 338 

sıhhatında huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî eylediği ecilden muhâlefetinin nısfını zabt ve 

kabz eyledik deyücek ba‛del-istindâk emîn merkûm cevâbında mezbûrân merkûm Ali 

Efendî’nin karındaşı oğulları oldukalarını ikrâr idüb lâkin müteveffât-ı mezbûre mezkûr 

Ali Efendî’nin mu‛tekası olduğunu inkâr idicek mezbûrândan takrîr-i meşrûhlarını 

mübeyyine beyine taleb olubdukda ‛udûl-i Müslimînden karaüyük mahallesinde sâkin 

Hüseyîn Çelebi ibn-i Ahmed Beşe ve Kadıasker mahallesinde sâkin diğer Ahmed 

Çelebi ibn-i Mustafa nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclîs-işer‛a hâzırân olub 

eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ mezkûre Emine mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i 

sıhhatında bizim huzûrumuzda ikrâr idüb ben Ali Efendî’nin sâbıkan câriye-i 

memlûkesi idim ba‛de mezbûr Ali Efendî beni i‛tâk ve ‛akd-i nikâh ile tezvic eyledi didi 

biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde 

ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‛a olmağın mûcibiyle hümk-

i birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâbi‛ ‛aşer min Cemâziyel-evvel li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Veli bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin İbrahim, Hüseyîn Efendî bin 

İslâm ‛an kazâ-i Göçü. 

165/2 Şikayet Davası  

Mahmiye-i Konya’da medfûn ve âsude olan mazbü’l-‛ârifîn zahrü’l-vâsıliyyiz 

merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû hazretlerinin zâviyesi hidmetinden bâ‛isü’l-

kitâb es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Yûsuf nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde ‛azîz müşârün ileyhin evkâfının mütevellîsi olan Mehmed Çelebi ibn-i 

Mevlûd mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb evkâf-ı mezbûreden 

Lâdik me‛beçene ve çandır ve Kiyrli ve ve Kâfir Değirmeni ve Kîrbâd ve Muhmîlü 

zirâ‛at eyledikleri Mahmûdlar ve Ağçeşehir ve Abdürreşid nâm kurra ve mezâra‛nın bin 

doksan beş senesinde hâsıl olan galâl ve hubûbatının cânib-i vakfa ‛âid a‛şârını sekiz 

yüz keyl ğalleye maktû‛an tâlibi variken mütevellî-i merkûm virmeyüb müttekal kendi 

ta‛şîr ve kabz idüb ve benim ve zayfe hassam dahî alâ hâzel-ân bâkiye olmağla ne 

mikdâr galle hâsıl olduğu suâl olunub takrîri tahrîr olunmaso maylûbumdur didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm cevâbında sene-i merkûmede mâra’z-zikr kurra ve mzâra‛ın cânib-

i vakfa ‛âid a‛şâr-ı mahsûlâtını dört yüz keyl ğalleden ziyâdeye kimesne rağbet itmeyüb 

zâviye-i mezbûrede şeyh olan hâzır-ı bi’l-meclîs ‛ımdetü’l-meşâyih Ali Efendî altı yüz 

otuz keyl ğalleye maktû‛an iltizâm ve kabûl idüb vakfa infa‛ olmağla ben merkûm Şeyh 



 339 

Efendî’ye vech-i muharrer üzere iltizâm tefevviz idüb yedine temessük virüb ol dahî 

ta‛şîr ve maktû‛ olan ğalleyi bana teslîm ve ben dahî beynel-hadâm taksîm eylediğimde 

sâirler hassasını alub merkûm Seyyid Mustafa Çelebi kabûl itmedi hâlâ hassasıdır 

anbar-ı hâzır ve müttehiyâdır deyüb ve merkûm Şeyh Ali Efendî dahî ben altı yüz otuz 

keyl ğalleye iltizâm ve ta‛şîr ve cânib-i vakfa teslîm eyledim dimeğin mâ vak‛a hafzan 

li’l-mekâl bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâbi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene 

site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’s-sedât Abdülkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, Mustafa Çelebi bin el-Hâc 

Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‛bân. 

166/1 Muhâla‛a  

Mahmiye-i Konya’da Biremânî mahallesi sâkinlerinden Sâliha binti Hasan nâm 

hâtûn tarafından husûs-ı âtîyel-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i 

şer‛iye ile ‛ârifân olan Halîl Beşe ibn-i Mehmed ve İbrahim Çelebi ibn-i Mustafa 

şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan Sefer bin Nurullah meclîs-i şer‛-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mezbûrenin zevci bâ‛isü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i el-

Hâc Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

mezbûrenin merkûm Seyyid Mehmed Çelebi ile beyinlerinde hüsn-i zindegâni ve 

musâfât olmağla merkûm Seyyid Mehmed Çelebi mezkûre Sâliha’ya kendi eşyâsını 

bi’l-cümle virüb ve zimmetinde mütegarrer olan altı bin akçe mehr-i mü’celi ve nafaka-i 

‛adet-i ma‛lûme ve müennet-i sükenâsını üzerine merkûme Sâliha’yı kabûl idüb hukûk-ı 

mezkûresinden bi’l-muhâle‛a ferâğat ve zimmetini ibrâ eyledi min ba‛d biri birlerlinden 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‛alâkaları ve da‛vâ ve nizâ‛ları kalmadı didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’t-tâsi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel 

li-sene site ve tis‛în ve elf. 

İbrahim Çelebi bin el-Hâc Mehmed, İbrahim bin Veli, el-Hâc Veli bin Ali, 

Ömer bin el-Hâc Mehmed, zahrü’l-muhaddîm Ebûbekir Çelebi bin Sâlih Çelebi. 

166/2 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn mahallesi sâkinlerinden İsmâil bin Yahyâ ve 

zavcesi Meryem binti Abdullah meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb 

Ahmed bin Hacı mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb ikimizin ‛ale’s-seviye 

şirket üzere mülkümüz olub alâ hâzel-ân yedimizde olan mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir 
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tarafdan Abdülkerîm mülkü ve iki tarafdan el-Hâc Receb mülkü ve bir tarafdan tarîk-i 

‛âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir harâbe beyt arsası ve nısf ahur ve bir 

havlıyı müştemil menzilimizi mezbûr Ahmed’e yiğirmi sekiz esedî guruşa bey‛-i bât-ı 

sahîh-i şer‛î ile bey‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûr yiğirimi sekiz guruşu mezkûr Ahmed yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz 

eyledik ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâbi‛ vel-

‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Mustafa bin Mahmûd, el-Hâc Receb bin el-Hâc Abdurrahman, Ramazân 

bin Muharrem, Mevlûd bin Bektaş, Mehmed bin Ramazân. 

166/3 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesi sâkinlerinden Aişe binti Osmân 

nâm hâtûn meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Fâtıma binti el-Hâc 

Emir tarafından tasdîke vekîl-i şer‛îsi olan zevci el-Hâc abdurrahman ibn-i el-Hâc Halîl 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Neherkâfir mahallesinde vâki‛ bir tarafdan 

Bezcioğlu mülkü ve bir tarafdan Merâta zımmî mülkü ve bir tarafdan Yağmur zımmî 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir beyt ve eşcâr ve arsa-i hâliyeyi 

müştemil olub alâ hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan on bir puşte ve irkek 

ta‛bîr olunur nısfı hark bağımı kızım mezbûreye on beş esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i 

şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr on bir esedî guruşu mezkûre Fâtıma yedinden ahz ve kabz eyleyüb telsîm-i 

mebî‛ eyledim ba‛del-yevm tevâbi‛ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yemi’s-selh min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Hacı Beg bin Ahmed, Şa‛bân Halîfe bin Sübhânvirdi, el-Hâc Mustafa bin 

Mehmed, Mehmed bin el-Hâc Muharrem.  

167/1 Mescidin Hasar Tesbîti ve Tamir İzni 

Mahmiye-i Konya’da Mu‛în mahallesi sâkinlerinden Ebûbekir ibn-i Mehmed 

nâm kimesne meclîs-i şer‛-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb 

mahalle-i merkûmede vâki‛ merhûm Şeyh Abdülhay Efendî Mescidinin ba‛z mevâzı‛ 

yıkılub ve ba‛z mevâzı‛ dahî harabe meşref olduğu ecilden ba‛z eshâb-ı hayrâtdan kendi 
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mallarından ‛imâret mürmet murâd itmeleriyle cânib-i şer‛den üzerine varılub keşf ve 

tahrîr ve ne mikdâr masraf ile itmâm olunur idüğü tahmîn olunması matlûbumdur 

didikde hibe-i şer‛den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî ibn-i Mahmûd Efendî irsâl olunub ol 

dahî mahmiye-i mezbûrede mîmarbaşı olan Şa‛bân bin İbrahim ve zeyl-i kitâbda 

isimleri mesdûr olan müslimîn ile mescid-i merkûme varub nazar olundukda cânib-i 

şimâliyesinde kapu üzerinde vâki‛ bir kabbe bâlikâye müstahdem ve harab olub ve iki 

tarafında olan iki kabbeler dahî müşak olub ve garb tarafında olan divârın dahî nısfı 

köhne ve harâbe meşref muhâtara olduğunu mu‛âyene ve müşâhede itdiklerinden sonra 

mecmû‛ müstahdem ve harâbe meşref ve münşak olunduk ‛imâret ve mürmeti içün yüz 

guruş ile olur deyû mîmâr-ı mezbûr tahmîn ve ihyâr eylediğini Mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde katb ve tahrîr ve ba‛de me‛an irsâl olunan Osmân bin Kadrî ile meclîs-i şer‛a 

gelüb ‛alâ vukû‛ahaber virmeğin teberru‛an kendi mallarından ta‛mîr murâd idenlere 

ta‛mîre izin birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sânî ‛aşer min Cemâziyel-

evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ali Çelebi bin el-Hâc İbrahim, İbrahim Çelebi bin el-Hâc Mûsa, Ömer bin 

Veli, es-Seyyid Ali Çelebi bin Mustafa. 

167/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden Mahmûd Halîfe 

ibn-i Süleymân nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb 

Alime binti Abdî tarafından tasdîke vekîl-i şer‛îsi olan zevci Hasan bin Emrullah 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb karye-i Ködene’de vâki‛ bir tarafdan 

mezbûre Alime mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü ve bir tarafdan Dâvud oğlu 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâdâm ağacını müştemil 

olub alâ hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir tahta bağımı merkûme 

Alime’ye yedi guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yedi guruşu mezkûre Alime yedinden 

bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb telsîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm tevâbi‛ ve 

hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-selh min Cemâziyel-

evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 
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Îsâ Halîfe bin el-Hâc Ahmed, Mustafa bin Yahya, Yûsuf  bin Abdullah, el-Hâc 

Mustafa bin (      ), Receb bin (      ). 

167/3 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Nasuh ibn-i 

el-Hâc Osmân nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Abdî 

bin Bâlî mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Pörçüklü mahallesi garbında bir 

tarafdan mezbûr Abdî mülkü ve bir tarafdan mahalle-i merkûmenin konak evi ve bir 

tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâb mülk-i nacâr dükkanımı mezbûre Abdî’ye 

yetmiş altı guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrdan yğ-iğirmi altı guruşunu benim izinim ve 

âmirem ile oğlum Yûsuf merkûm Abdî yedinden alub bi’t-tamâm kabz eyleyüb telsîm-i 

mebî‛ eyledim ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün oğlum merkûm Yûsuf’un makbuzu olam meblağ-ı mezbûr içün mezkûr 

ile da‛vâ ve nizâ‛ımız yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yemi’s-sânî vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Seyyid Süleymân Efendî bin Seyyid Ahmed Efendî, Mustafa 

Beg bin Mehmed, İbrahim Beg bin Abdullah, Mehmed bin Abdullah, Hüseyîn Beşe 

Menzilci. 

168/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Nasuh ibn-i 

el-Hâc Osmân nâm kimesnenin oğlu Yûsuf ve oğlunun oğlu Osmân nâm kimesneler 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Abdî bin Bâlî mahzarında her biri 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb hâzır-ı bi’l-meclîs olan merkûm el-Hâc Nasuh Pörçüklü 

mahallesi garbında vâki‛ bir tarafdan mezbûr Abdî mülkü ve bir tarafdan mahalle-i 

merkûmenin konak evi ve iki tarafadan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâb naccâr dükkanı 

mezbûr Abdî’ye yemiş altı guruşa bâ tâbi‛ ve teslîm ve tamâmen kabz-ı semen eylemiş 

bizim her birimizin dükkan-ı merkûmda hak ve ‛alâkamız ve da‛vâ ve nizâ‛ımız yokdur 

mezbûr Abdî mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâdis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 
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Mahmûd Çelebi bin Şa‛bân, Mahmûd Çelebi bin Süleymân, Mustafa Çelebi 

bin el-Hâc Mahmûd. 

168/2 Paylaşım Zabtı 

Mahmiye-i Konya’da Ali Şerbeti mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed Beşe 

ibn-i el-Hâc Hüseyîn nâm kimesne kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sulbî oğlu bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc Ebûbekir mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mukaddemâ oğlum el-Hâc Ebûbekir ile beynimizde ahz ve i‛tâ ve sâir mu‛âmelât-ı 

şer‛iye cereyân itmekle beynimizde hesâb görüb aslâ biri birimizde bir akçe hak ve 

‛alâkamız ve da‛vâ ve nizâ‛ımız kalmadı târîh-i kitâb gününe gelince bir husûs içün biri 

birimiz ile da‛vâ sudûr iderse mesmû‛a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâdis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în 

ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussu‛ûd Efendî, el-Hâc Hasan bin Mehmed, el-

Hâc Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed, Mehmed bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-

Hâc Hasan, el-Hâc Seyyid İbrahim Çelebi bin Seyyid Mehmed Çelebi, Derviş Mustafa 

bin Abdî, Mevlûd bin el-Hâc Osmân. 

168/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin 

Memî nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ fevt olan 

Şa‛bân’ın vârislerinden solbî kebîr oğlu olub kendi tarafından asîl ve sulbiye sağire 

kızları Fâtıma ve Emine ve Hatice’nin tesviye-i umurlarına sûb-u şer‛den mensûb 

vasiyleri ve zevcesi Kamer binti Hüseyîn tarafından tasdîke vekîl-i şer‛îsi olan bâ‛isü’l-

kitâb Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ 

bir tarafdan Mustafa Halîfe mülkü ve bir tarafdan benim âhar mülküm ve bir tarafdan 

İsmâil mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir 

samanlık ve eşcârı ve irkek ta‛bîr olunur iki hark ve ve dört tahta bağımı müştemil olub 

alâ hayyiz-i sudûrü’l-bey‛ silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr 

Şa‛bân’a târîh-i kitâbdan on sene mukaddem altmış beş esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i 

şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr altmış beş guruşu mezbûr Şa‛bân yedinden bi’t-tamâm ahz ve kabz eyleyüb 

teslîm-i mebî‛ eyledim hayyiz-i ‛akdden mezbûr Şa‛bân’ın mülk-i müşterâsı olub hâlâ 
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vârislerinin mülk-i mevrûsları olmuştur diledikleri vech üzere zabt ve tasarruf 

eylesünler benim aslâ hak ve ‛alâkam yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yemi’s-selh min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mustafa Halîfe bin Şa‛bân, el-Hâc Hamza bin Mehmed, Mehmed bin Abbas, 

Osmân bin Receb. 

169/2 Hırsızlık Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb 

Mustafa bin Îsâ nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Îsâ bin Satılmış 

mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem ben 

bir şinik tıhum arpamı tarlamda goyub müsâlihim içün şehre geldiğimde mezkûr Îsâ 

mâra’z-zikr arpayı alub ba‛de bir buçuk yarım arpamı mezkûr yedinde heybesi içinde 

bulub taleb eylediğimde huzûr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişdir suâl olunub mûcib-i 

şer‛îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr ve ba‛del-

istişhâd ‛udûl-i Müslimînden Mahmûd bin Mahmûd ve Seyyid abdurrahman bin Murâd 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ 

merkûm Mustafa mezkûr Îsâ’nın yedinde heybesi bir buçuk yarım arpa bulub sen benim 

tarlada olan tohumluk arpamı almışsın işbu arpa benim arpamdır deyû taleb eyledikde 

merkûm Îsâ dahî yedinde olan arpa mezkûrun olub tarladan aldığını bizim huzûrumuzda 

ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye 

eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâlis min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve 

elf. 

Mustafa Halîfe bin Emrullah, İsmâil bin Habîb, Mahmûd bin Şa‛bân. 

170/1 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da İmâret mahallesi sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc 

Nurullah bin Mesih nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

mezbûre evkâfının mütevellîsi olan el-Hâc Ali bin Îsâ mahalle-i merkûme ahâlisinden 

Mehmed Çelebi ibn-i Osmân ve el-Hâc Mustafa bin İbrahim Halîfe ve karındaşı 

Mehmed ve el-Hâc Mustafa ibn-i Ali mahzarlarında takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-

merâm idüb ben kendi mâlımdan yiğirmi beş esedî guruş ifrâz idüb mütevellî-i merkûm 

yediyle vech-i şer‛î üzere isribâh olub hâsıl olan rubhu mahalle-i mezbûrenin ‛avârızına 
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sarf olunmak şartıyla meblağ-ı merkûmu hasbetallâhü te‛âlâ vakf idüb mütevellî-i 

mezbûre teslîm eyledim ve bundan mâ‛adâ yiğirmibeş esedî guruş dahî ifrâz idüb 

meblağ-ı merkûm Fersene mütevellî yediyle isterbâh olunub rubhu benim sâkin 

olduğum menzilimin cemi‛ tekâlîfi mukâbelesinde mahalle-i mezbûrenin tekâlifine sarf 

olunub müddet-i hayâtımda bundan ve ba‛del-vefât oğlumdan tekâlîf murâd olunmamak 

üzere mütevellî-i mezbûre teslîm eyledim ol dahî ma‛rifet-i ahâli ile mablağ-ı mezbûr 

min habsi’l-mecmû‛ elli guruş yedimden vech-i muharrer üzere ahz ve kabz idüb tekâlîf 

taleb itmemeğe ta‛ahhüd itmişlerdir suâl olunub takrîrleri tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-suâl mütevellî-i mezbûr cevâbında meblağ-ı mezbûr yiğirmi beş guruşu 

vakf olmak üzere ve bundan mâ‛adâ olan meblağ-ı merkûm yiğirmi beş guruşu her 

birine rubhu mahalle-i mezbûrenin tekâlîfine sarf olunub sâkin olduğu menzil içün 

müddet-i hayâtda oldukca merkûm el-Hac Nurullah’dan ve ba‛de vefâte oğlundan 

tekâlîf taleb olunmamak üzere mahalle-i mezbûre ahâlisi ma‛rifetle alub min habsi’l-

mecmû‛ guruşu kabz eyledim deyüb ahâli-i mezbûrdan Mehmed ve el-hac Mustafa ve 

karındaşı Mehmed ve el-Hâc Mustafa biz dahî bi’l-cümle mahalle ahâlisi ile husûs-ı 

mezbûre râzı olub ba‛del-yevm mezbûrun kendiden ve oğlundan tekâlîf taleb itmemek 

üzere iltizâm ve ihtimâ‛ ve ittifâk eyledik deyû her biri ikrâr ve i‛tirâf itmeğin mâ vak‛a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâdis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 

İbrahim Halîfe el-İmâm, el-Hâc Seyyid Mustafa Çelebi bin el-Hâc Hasan, 

Abdülkâdir Efendî bin Mahmûd Efendî, el-Hâc Mehmed bin Ömer, Mustafa Çelebi bin 

Mehmed. 

170/2 Mehr  

Mahmiye-i Konya’da Sinanparâkende mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Seyyid ali’nin harsan vârislerinden sulbî oğlu Seyyid Sefer asâleten ve 

sulbiye kızları Aişe ve Teslime tarafından husûs-ı âtîyel-beyâna vekîlleri olub 

mezbûretânın zâtlarını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Molla Halîl bin Sefer ve 

Abdülkerîm bin Haseru şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olmağla vekâleten ve diğer 

kızı Bahtlu tarafından kezâlik zikr-i câ-i husûsa vekîli olan mezbûreyi ma‛rifet-i şer‛iye 

ile ‛ârifân olan cem‛an Karakaş ve Abdülkâdir bin Mehmed şehâdetleriyle şer‛an 

vekâleti sâbite olan zevci İsmâil bin Mustafa vekâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi bâ‛isü’l-kitâb Rukiye binti Receb Efendî 
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tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile 

‛ârifân olan merkûmân Molla Halîl ve Abdülkerîm şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite 

olan Abdurrahman Beg ibn-i Abdî mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan Ali ve 

Nebi mülkleri ve etrâf-ı selâseden tarîk-i ‛âmm ile mahdûd olub dâhiliyesi üç bâb beyt 

ve bir çardak ve bir develik ve bir havlıyı ve hâriciyesi bir oda ve bir ahur ve bir havlıyı 

müştemîl mülk-i menzili merkûme Rukiye’ye kırk guruş mehr-i mü’celine mü‛allaka 

da‛vâsı mukâbelesinde tebessudü’l-müslimîn ‛alâ tarîki’s-sulh vekâletimiz ve asâletimiz 

hasebiyle virüb temlîk idüb her birimiz kasrîd ve kat‛-i ‛alâka eyledik ba‛del-yevm 

menzil-i mezbûr merkûme Rukiye’nin müstekelet mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ 

ve yehtâr mutasarrıfa olsun bizim müvekkilelerimizin aslâ ‛alâkamız ve da‛vâ ve 

nizâ‛ımız yokdur didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yemi’s-sâlis min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Satı Halîfe bin Ya‛kûb, el-Hâc Sefer bin Sinan Beşe, Sefer Beg bin Koca Beg, 

Ali Efendî bin Süleymân. 

171/1 Mehr  

Mahmiye-i Konya’da Sinanparâkende mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Seyyid Ali’nin verâset-i zevcesi Rukiye ve sulbiye oğlu Seyyid Sefer 

ve sulbiye kızları Aişe ve Teslime ve Bahtlu’ya münhasıra olub isâbet eylediği şer‛an 

mütehhakkik oldukdan sonra merkûmât Rukiye ve Aişe ve Teslime taraflarından ikrâr-ı 

âtîyel-beyâna vekîlleri olub merkûmâtın zâtlarını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan 

Abdülkerîm bin Haseru ve Molla Halîl bin Sefer şrhâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite 

olan Abdurrahman Beg ibn-i Abdî ve mezbûre Bahtlu tarafından kezâlik zikr-i câ-i 

husûs-ı âtî ikrâra vekîli olub cem‛a Karakaş ve Abdülkâdir bin Mehmed şehâdetleriyle 

şer‛an vekâleti sâbite olan zevci İsmâil bin Mustafa meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun terekesine vâzı‛ü’l-yed olan bâ‛isü’l-kitâb mezbûr 

Seyyid Sefer mahzarında her biri bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesinden menzilini mehr-i mü’cel içün ifrâz idüb bundan mâ‛adâ defter 

mûcibince bi’l-cümle muhallefâtını beynimizde rızâlarımız ile taksîm idüb 

müvekkilelerimizin her biri hassalarına isâbet idüb eşyâlarını tamâmen mezbûr Seyyid 

Sefer yedinden alub kabz eylediler min ba‛d dâhil defter ve hâric erdefter bir akçe ve bir 

habbe hak ve ‛alâkaları ve mezbûr ile bu husûs içün aslâ da‛vâ ve nizâ‛ları kalmadı 
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ba‛del-yevm her birimizden da‛vâ südûr iderse mesmû‛a olmaya didider didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâlis min Cemâziyel-âhir li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

Satı Halîfe bin Ya‛kûb, el-Hâc Sefer bin Sinan Beşe, Sefer Beg bin Koca Beg, 

Ali Efendî bin Süleymân. 

171/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât olan mahdûmzâde dimekle ma‛rûf Mehmed ibn-i el-Hâc İbrahim’in zevcesi ve 

vârisesi olan şemsi binti Mehmed nâm hâtûn meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşı ve vârisi olan bâ‛isü’l-kitâb Ahmed Çelebi 

mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ zevecm mezbûr Mehmed 

fevt oldukda sâir terekesini taksîm idüb lâkin mezbûr Ahmed merkûmun mühürlü 

dükkanın hafiyet açub içinde yedimde olan defeterimde esâmîleri mezkûr Atar eşyâsını 

ve menzilinde bir güğüm ve bir alâca kilim ve bir kara kalice ve bir kebîr bıçak ve bir 

çuhadar baltasını ahz ve ahfâ ve müstekılâ kabz idüb taksîme edhâl itmemekle hassa-i 

şer‛iyemi talebi derin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr ve ba‛del-

istişhâd müdde‛ı-i merkûme ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‛acz ve istihlâf itmeğin eşyâ-i 

mezbûreyi bi-lâ taksîm ahz ve ihfâ itmeyüb mezbûrenin hassasını kabz itmediğine 

mezkûr ahmed’e yemîn tekâlîf olundukda ‛alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-‛azîm 

itmeğin husûs-ı mezbûr içün bi-lâ bünyet mu‛ârazadan mezbûîre Şemsi’yi men‛-i birle 

mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâdis vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene 

site ve tis‛în ve elf. 

Mahmûd bin İbrahim, Mehmed bin Halîl, Ahmed Ağa bin Latif Ağa. 

171/3 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Himmet bin Ferhad asâleten ve Mehed ibn-i 

Bâlî tarafından zikr-i âtî mebî‛a ve kabz-ı semene vekîli olub Hasan bin Halîl ve mezkûr 

Himmet şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan karındaşı Abdî vekâleten ve asâleten 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Veli bin Yûsuf mahzarında her biri 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Sarı Hasan mahallesinde vâki‛  bir tarafdan İbrahim mülkü 

ve bir tarafdan Hasan mülkü ve bir tarafdan mezbûr Veli mülkü ve bir tarafdan tarîk-i 

hâs ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâzel-
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ân ‛ale’s-seviye şirket üzere silk-i mülkümde ve taht-ı yedimizde olan menzilimizi 

merkûm Veli’ye elli esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr elli guruşu mezkûr Veli 

yedinden bi’t-tamam ahz ve her birimiz on altışar guruş ve ikişer telt hassalarımızı kabz 

idüb teslîm-i mebî‛ eyledik ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yemi’r-râbi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ahmed bin Mehmed, Mehmed bin İsmâil, el-Hâc Ömer bin Üveys, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‛bân. 

172/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd garb bürde mahallesi sâkinlerinden Satı Hâtûn 

binti Himmet meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Ümmü binti 

Mehmed tarafından tasdîke vekîl-i şer‛îsi olan zevci Hasan bin Ya‛kûb mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan Dağlıoğlu 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan diğer Mehmed mülkü ve bir tarafdan Razıye Hâtûn 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve odunluk ve eşcâr 

ve kerünü bir havlıyı müştemil olub alâ hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde 

olan menzilimi mezbûr Hasan’a on esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb 

ol dahî zevcesi Ümmü içün semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr on guruşu mezbûre Ümmü’nün mâlından olmak üzere vekîl merkûm yedinden 

bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm mezbûre 

Ümmü’nün mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sânî min Cemâziyel-

âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Halîl bin Emrullah, İbrahim bin Derviş, Mehmed bin Mehmed, Mevlûd 

bin Kadir. 

172/2 Vakıf Arazisinin Kiralanması 

Mahmiye-i Konya’ya medfûn ve asûde olan kıdbü’l-‛ârifîn zahrü’l-vaslîz 

merhûm Şeyh Sadreddîn kuddise sıırahû hazretlerinin evkâf-ı mütevellîsi bâ‛isü’l-kitâb 

Mehmed çelebi bin-i Mevlûd meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde evkâf-ı merkûme 

hadâmından es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-Seyyid Yûsuf mahzarında üzerine bi’t-
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tevliye da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb evkâf-ı mezbûreden Lâdik ma‛becene ve candar ve 

kirli ve kâfir değirmeni ve kirbâd ve müncemlü zirâ‛at itdikleri Mahmûdlar ve akçaşehir 

ve Abdürreşid nâm kurra ve mazâra‛ından bin doksan beş senesinde hâsıl olan ğalâl ve 

hubûbatın cânib-i vakfa ‛âid a‛şârını âhar kimesneler berûce maktû‛ dörtyüz keyl 

ğalleye taleb olub ziyâdeye kimesne rağbet itmeyüb zâviye-i mezbûre nef‛i olmağla 

maktû‛an iltizâm ve tafvîz idüb yedine temessük virmem ile ol dahî ta‛şîr ve altıyüz 

otuz keyl galleyi bana bi’t-tamam teslîm itmekle ben hadâm-ı vakfe vazîfelerine göre 

taksîm ve hassalarını teslîm eylediğimde mezbûr Seyyid Mustafa Çelebi hassasına 

isâbet iden ğalleyi almamağla kendi menzilimdedir anbar ve alâ hâzel-ân muhâfaza 

üzere olub birkaç def‛a teslîm murâd eylediğimde kabûl itmemekle menzilimi ta‛dîl ve 

beni işğâl itmişdir suâl olunub ahz yine tenbîh oluması matlûbumdur didikde gıbbe’s-

suâl mezbûr Seyyid Mustafa Çelebi cevâbında zikrolunan kurra ve mezâra‛ 

mahsûlâtının sene-i mezkûrede a‛şârını sekiz yüz keyl ğalleye tâlib variken mütevellî-i 

merkûm altıyüz otuz keyl ğalleye virmekle noksanı ecliçün almadım deyücek mütevellî-

i merkûm ziyâdeye tâlib olduğunu inkâr itmekle mezkûr Seyyid Mustafa Çelebi’ye 

altıyüz otuzdan hassasını almağa tenbîh ve ziyâdeye bağye etyânına emhâl-i birle mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-sâbi‛ vel-‛ışrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site 

ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’s-sedât Seyyid Abdülkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‛bân, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd. 

172/3 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede mahallesi sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb Hasan 

bin Nasrullah nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Nebi bin Mehmed 

mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûr ile beynimizde 

rıbh-u tensîfe olmak şartıyla kasablık san‛atında ‛akd-i şirket idüb me‛an Mollat-ı 

şer‛iye ceryânından sonra mâl-ı şirketden asl-ı bâlî ve rıbhın ba‛zısını beynimizde 

taksîm ve her birimiz hassalarımızı makbuz idüb lâkin rubhdan benim hassama isâbet 

idüb on sekiz guruş ve bir zoltam mezbûr Nebi’nin yedinde kalub kendi umûruna sarf 

ve istihlâk itmekle alâ hâzel-ân zimmetinde bâkî olmağla talebi derin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl merkûm Nebi cevâbında rubhdan merkûmun hassası olmak üzere 

mezbûrun benim zimmetimde on sekiz esedî guruş ve bir zoltası olub lâkin yedine bi’t-

tamam edâ ve teslîm eyledim deyû defa‛la mukâbele idicek ba‛del-istindâk vel-inkâr 
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merkûm Nebi’den def‛-i meşrûhunu mübeyyine beyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı ‛acz ve istihlâf itmeğin mezbûr Nebi’den meblağ-ı mezbûru ahz ve 

isteyfâ itmediğine mezbûr Hasan’a yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‛alâ vefka’l-mes‛ûl 

yemîn billâhi’l-‛azîm itmeğin meblağ-ı merkûmu edâya mezbûr Nebi’ye tnbîh-i birle 

mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’s-selh min Cemâziyel-evvel li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 

Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, Osmân bin Kadrî, Durmuş bin el-Hâc Hamza. 

173/1 Darb Davası  

Mahmiye-i Konya’da Aksinle mahallesi sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb Süleymân 

Halîfe ibn-i (         ) nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Karacağan 

mahallesinde sâkin Abdurrahman bin Ahmed mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb ben merkûm Şeyh Sadka zâviyesinin zâviyedârı olub târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem zâviye-i mezbûrede kendi mesâlihim ile meşgûl iken mezbûr Abdurrahman 

gelüb hançer ve yanbıçağı ile başımı iki marazdan ve sağ omzumu darb ve cerh idüb ve 

sulbî sağir oğlum Mehmed’e fi‛l-i şeni‛ kasdeyledi suâl olunub mûcib-i şer‛îsi icrâ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr ve ba‛del-istişhâd ‛udûl-i 

Müslimînden el-Hâc Hamza bin Mehmed ve Osmân bin Receb nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclîs-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ târîh-i kitâbdan iki 

gün mukaddem merkûm Abdurrahman zâviye-i mezbûrede bizim huzûrumuzda hançer 

ve yanbıçağı ile mezkûr Süleymân Halîfe’nin başını iki marza‛dan ve sağ omuzunu darb 

ve cerh idüb ve sulbî sağir oğlu Mehmed’e fi‛l-i şeni‛ kasd eyledi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şier‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yemi’s-sâbi‛ vel-‛şrîn min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, Mehmed bin Mahmûd, Mahmûd bin 

Mehmed. 

173/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya Tobraklık mahallesi sâkinlerinden Himmet bin Mustafa nâm 

kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Ahmed bin Mûsa 

mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitabdan iki gün mukaddem 

mezbûr Ahmed benim sağir oğlum Mehmed’i ağvâ ve azlâl ile el-Hâc Ahmed nâm 
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kimesnenin harimi içine götürüb vakt-i zaherde fi‛l-i şeni‛ itmişdir suâl olunub mûcib-i 

şer‛îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr müdde‛ı-i 

mezbûrdan mübeyyine beyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‛acz ve istihlâf 

itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem vakt-i zaherde mevzi‛-i merkûmda mezbûr 

Himmet’in sulbî sağir oğlu Mehmed’e fi‛l-işeni‛ itmediğine mezbûr Ahmed’e yemîn 

tekâlîf olundukda ol dahî ‛alâ vefka’l-mes‛ûl yemîn billâhi’l-‛azîm itdikden sonra Molla 

Ali bin Veli ve Hasan bin Abdullah ve Dâvud bin Mûmâ ve Mevlûd bin Abdullah ve 

Mustafa bin Îsâ nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-

istihbâr mezkûr Ahmed’den bu ana gelince bu mekûle hilâf-ı şer‛ uzâ‛-ı sudûru 

mesmu‛muz olmamışdır kendi hâlinde ivâdım bilürüz deyû hüsn-i hâlini haber virmeğin 

husûs-ı mezbûr içün bi-lâ niyet-i mu‛ârazadan müdde‛ı-i merkûmu men‛-i birle mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’l-hâmis min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în 

ve elf. 

El-Hâc Receb bazarbaşı, Molla Abdullah bin Budak, Mehmed Çelebi bin 

Şa‛bân, Mahmûd bin el-Hâc Ahmed, Molla Ali bin el-Hâc Hasan. 

174/1 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Ağân Sultan mahallesi sâkinlerinden Hatice binti 

Abdullah nâm hâtûn kimesne tarafından zikr-i âtî husûsları ikrâra vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc Ahmed ve 

Derviş Mehmed bin Abdurrahman şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan el-Hâc 

Kemal ibn-i el-Hâc Ali nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkile-

i mezbûrenin zevci bâ‛isü’l-kitâb Ali Çelebi ibn-i Bâlî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Hatice mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan 

Mu‛în mahallesi mescidi ve bir tarafdan Hazar mülküne ve bir tarafdan Sefer mülküne 

ve bir tarafdan ba‛zan Mehmed mülküne ve ba‛zan tarîk-i ‛âmma hudûdu müntehiye-i 

dâhiliyesi bir sofa ve ve iki zeyr zemîni ve bir tabhâne ve bir oda ve bir örtmeyi ve 

hâriciyesi bir oda ve bir ahur ve bir havlıyı müştemil olub ‛alâ hayyiz-i sudûrü’l-hibe 

sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan menzilini târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem 

mezbûr Ali Çelebi’ye hibe-i sahîha-i şer‛iye ile hibe ve tamlîk idüb ol dahî meclîs-i 

hibede ethâb ve kabûl idüb alâ hâzel-ân mezbûr Ali Çelebi’nin yedinde olub ve yine 

mezbûre Hatice mukaddemâ bazâ‛a içün virdiği ikiyüz esedî guruşu bi’l-cümle ve 

merkûmun zimmetinde mütegarrer olan otuz bin akçe mehr-i mü’celinden yiğirmi dört 
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bin akçesini dahî mezbûr Ali Çelebi’ye hâlâ hibe ve temlîk idüb ol dahî kabûl eyledi 

ba‛del-yevm meblağ-ı mezbûr iki yüz guruş ve yiğirmi dört bin akçeden zimmeti ibrâ 

olub ve hayyiz-i hibeden menzil-i merkûm mülk-i mevhûbu olmuşdur keyfe mâ yeşâ’ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün ve yedinde ve zimmetinde mehr-i mü’cel-i bakıyesi 

olan altı bin akçeden gayri bir akçe ve bir habbe hak ve ‛alâkam yokdur didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yemi’r-râbi‛ min Cemâziyel-âhir li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

Muslî Efendî bin Mehmed Hoca, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Mehmed, 

İbrahim bin el-Hâc Mûsa, Yûsuf Halîfe bin Veli, Süleymân Halîfe bin el-Hâc Mustafa, 

Yûsuf Beşe bin İbrahim, Halîl bin el-Hâc Ebûbekir, İbrahim bin el-Hâc Ali, Ali Çelebi 

bin Ahmed Efendî, el-Hâc Seyyid Abdullah bin el-Hâc Ahmed, Ali Beşe bin Latifullah, 

İsma‛îl Halîfe bin el-Hâc Ali. 

174/2 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Seydiveri mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin Mehmed 

nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevcesi olan bâ‛isü’l-kitâb 

Marzıye binti Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ 

mezbûre Marzıye benim zevcem iken beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât 

olmamağla zimmetimde mütegarrer olan iki bin akçe mehr-i mü’celi ve nafaka-i ‛adet-i 

ma‛lûme ve müennet-i sükenâsı üzerine merkûme Marzıye’yi bin doksan beş senesi 

Zi’l-hiccesinin yiğirminci günü muhâle‛â eylediğimde ol dahî hal‛-i meşrûhu kabûl ve 

hukûk-ı mezkûresinden ferâğat ve zimmetimi ibrâ itmekle biribirimizden kat‛-i ‛alâka-i 

zevciye idüb muğârakat eyledik nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün merkûmede 

aslâ da‛vâ ve nizâ‛ım ve hak ve ‛alâkam yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yemi’l-hamis min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Mehmed bin Mustafa, Süleymân Çelebi bin Mustafa, Ömer bin Osmân, 

Abdî bin Ali, Mustafa bin Ali.  

174/3 Muhâla‛a 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı mahallesi sâkinlerinden Aişe binti el-Hâc Ali 

nâm hâtûn meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Hüseyîn bin Mehmed 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bu ana gelince merkûm Hüseyîn benim 

zevcem olub beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla zimmetinde 
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mütegarrer olan bi’l-cümle mehr-i mü’celim ve nafaka-i ‛adet-i ma‛lûme ve müennet-i 

sükenâm üzerine beni mühâle‛a itmekle ben dahî hal‛-i meşrûhu kabûl ve bi’l-cümle 

hukûk-ı mezkûremden ferâğat idüb zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min ba‛d bir akçe 

ve bir habbe hak ve ‛alâkam ve da‛vâ ve nizâ‛ım kalmadı didikde ol dahî mezbûreyi 

kelimât-ı meşrûhasında tasdîk idüb mezbûreyi vech-i muharrer üzere muhâle‛a idüb 

kat‛-i ‛lâka eyledim ba‛del-‛adet-i münkazıye oldukda nefsini dilediği kimesneye tezvîc 

eylesün dimeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l yevmi’s-sâlis min Cemâziyel-âhir 

li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, Hüseyîn Çelebi bin Ali, Ömer Halîfe bin 

İbrahim, Seyyid Mehmed Çelebi el-Hâc İsmâil, Ramazân bin el-Hâc Osmân. 

175/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Beghekim mahallesi sâkinlerinden Mustafa bin Abdullah 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb-ı şerîfe Marzıye tarafından tasdîke 

vekîl-i şer‛îsi olan babası el-Hâc Seyyid Mustafa ibn-i seyyid Mehmed mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Öğün ırmağı garbında 

vâki‛ etrâf-ı sâliseden Sâde zımmî mülkü ve bir tarafdan Bâlî ve Aslan nâm zımmîler 

mülkleri ile mahdûd olub merkûmân Aslan ve Bâlî’nin bağları arasından tarîk ve hakk-ı 

mezbûru nehir mezbûrdan Zülfikâr oğlu Mustafa’nın bağı üzerinden hakk-ı sekıyi olub 

eşcârı ve iki kıt‛a arsa-i hâliyeyi müştemil alâ hazel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan bir tahta bağımı vekîl merkûm el-Hâc seyyid Mustafa’ya yiğirmi altı 

guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî müvekkile-i mezbûre Marzıye 

içün  semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi altı guruşu 

müvekkile-i mezbûrenin mâlından olmak üzere vekîl merkûm yedinden bi’t-tamam ahz 

ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm tevâbi‛ ve hukûkuyla mezbûre 

Marzıye’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min 

Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Osmân bin Mahmûd, Hasan Çelebi bin Ömer Beg, el-Hâc Ahmed bin 

Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Hüseyîn. 
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175/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Nesli binti 

Hüseyîn tarafından zik-i âtî mebî‛i ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Mustafa Çelebi ibn-i el-Hâc Hüseyîn ve Molla Ahmed 

bin Ahmed şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan el-Hâc Mehmed Beşe ibn-i Kâsım 

Beg meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Süleymân Çelebi ibn-i Ahmed 

Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Nesli 

mahmiye-i mezbûre kazâsına tâbi‛ Hatıb nâm karyede vâki‛ bir tarafdan el-Hâc Ahmed 

mülkü ve bir tarafdan Kara Hasan mülkü ve bir tarafdan Fâtıma mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‛âmm ile mahdûd eşcârı müştemil olub alâ hâzel-ân sülk-i mülkünde ve taht-ı 

yedinde olan iki tahta yenice bağını mezbûr Süleymân Çelebi’ye otuz beş esedî guruşa 

bey‛-i bât-ısahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve akbûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuzbeş guruşu mezkûr Süleymân Çelebi yedinden bi’t-

tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledi ba‛del-yevm tevâbi‛ ve hukûkuyla 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziyel-âhir li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Hasan bin Molla Hüseyîn, Hidayetullah Çelebi bin Derviş Efendî, 

Derviş Süleymân bin Derviş Mehmed, İsmâil bin Abdullah. 

175/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesi sâkinlerinden Süleymân Çelebi 

ibn-i Bâyezid nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc 

Osmân bin Mustafa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ 

bir tarafdan Molla Mehmed mülkü ve bir tarafdan Mûsa mülkü ve bir tarafdan Kara 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan ba‛zan el-Hâc Süleymân mülkü ve ba‛zan tarîk-i ‛âmm 

ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ma‛ seki ve bir havlıyı müştemil olub alâ 

hâzel-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi merkûm el-Hâc Osmân’a 

kırk dört esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm kırk dört guruşu mezkûr el-Hâc Osmân 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ 
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vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‛ min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în 

ve elf. 

Osmân bin Ali, el-Hâc Hasan bin el-Hâc Receb, el-Hâc Osmân bin Ahmed, 

Hüsâm bin Ahmed, el-Hâc Dâvud bin Hüseyîn. 

176/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kürkcü mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Îsâ’nın zevcesi olub ve sulbî sağir oğlu Mehmed’in tesviye-i umûruna sûb-u 

şer‛den mensûbe vasiysi olan Kerime binti Mehmed nâm hâtûn sayâten ve asâleten ve 

sulbî kebîr oğlu Mustafa asâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb 

hasan nâm sağirin velîsi olan babası Mustafa bin Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb mevrusumuz müteveffâ-yı mezkûr Îsâ’nın muhallefâtından mahmiye-i 

merkûme hâricinde Öğün ırmağı garbında vâki‛ bir tarafdan Seyyid Mustafa mülkü ve 

bir tarafdan bizim âhar mülkümüz ve bir tarafdan Kurayil zımmî mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‛âmm ile mahdûd eşcârı müştemil ve Öğün ırmağından Zülfikâr oğlu 

Mustafa’nın bağı üzerinde hakk-ı sekıy olub alâ hâzel-ân müşâ‛ ve müşterek mülkümüz 

olan iki tahta bağımızı harâbe müşerref olub âhar mevzı‛de birkaç kıt‛a bağımız olmağla 

mermât ve mü’nâtına iktidârımız olmadığı ecilden vesâyetimiz ve asâletimiz hasebiyle 

mezkûr Mustafa’ya yiğirmi iki esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol 

dahî oğlu sağir merkûm Hasan içün velâyeti hasebiyle semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğinmeblağ-ı mezbûr yiğirmi iki guruşu merkûm Hasan’ın mâlından olmak 

üzere merkûm Mustafa yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledik 

ba‛del-yevm hukûkuyla sağir mezbûr Hasan’ın mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde mezbûr Mustafa mukârân-ı merkûmânı kelimât-ı 

meşrûhalarında tasdîk idüb bağ-ı mezbûru oğlum mezkûr Hasan içün iştirâ eyledim ve 

semeni içün virdiğim meblağ-ı mezbûr oğlum sağir mezbûr Hasan’ın vâlidesinden 

müntekal mâlındandır bâğ-ı mezbûrda benim hak ve ‛alâkam yokdur dimeğin mâ vak‛a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ali Beg bin Mûsa, Seyyid Kadrî bin Seyyid Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi 

pulcuzâde, Dellâl Şa‛bân bin Ya‛kûb, Dellâl Molla Hazar bin Murtazâ. 
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176/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Abdülazîz mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Abdullah ibn-i 

el-Hâc Mehmed ve el-Hâc Süleymân bin Ali nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde kendi tarafından asîl ve zevcesi Altın binti Sinan nâm nasrâniye 

tarafından husûs-ı âtîyel-beyâna vekîl-i şer‛îsi olan hâmil-i hâze’s-sefer Murâd veled 

kubat nâm zımmî müvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i 

mezbûrede vâki‛ bir tarafdan Sâime Hâtûn mülkü ve bir tarafdan ba‛zan Molla Mehmed 

ve ba‛zan el-Hâc Mustafa mülkleri ve bir tarafdan el-Hâc Veli mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir havlıyı müştenil olub alâ hâzel-ân 

‛ale’s-seviye şirket üzere sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan menzilimizi 

mezkûr Murâd’a elli üç esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî 

zevcesi Altun ile bi’l-muğâsafa şirket üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı merkûm elli üç guruşu mezkûr Murâd yedinden bi’t-tamam ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledik ba‛del-yevm ‛ale’s-seviye mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didiklerinde merkûm Murâd 

markân-ı mezbûrânı kelimât-ı meşrûhalarında tasdîk idüb menzil-i mezbûru zevcem 

merkûme ile â‛ale’s-seviye şirket üzere iştirâ eyledim ve semen içün virdiğim meblağın 

nısfı zevcem mezbûrenindir dimeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis 

min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Abdî Halîfe el-İmâm, İbrahim bin el-Hâc Süleymân, Ali bin Ahmed, Mehmed 

bin Mehmed, Mehmed bin Ali. 

177/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali’nin verâset-i zevcesi Aişe binti İsmâil ve sulbî oğlu Süleymân ve sulbiye 

kızları Havvâ ve Hatice’ye münhasıra olduğu şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra 

mezbûre Alime tarafından zikri âtî mebî‛a ve kabz-ı semene vekîli olub mezbûrenin 

zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Ruşen bin Latifullah ve Satılmış bin Şa‛bân 

şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan Ebûbekir ibn-i İbrahim vekâleten ve mezkûr 

ibn-i Süleymân ve Havvâ asâleten ve mezbûre Hatice tarafından kezâlik zikr-i câ-i 

mebî‛a ve kabz-ı semene vekîli olub Ahmed bin Mehmed ve merkûm Ruşen 

şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan zevci merkûm Satılmış vekâleten meclîs-i şer‛-
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i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Mustafa bin latifullah mahzarında her biri ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından mahmiye-i mezbûre 

zeylinde Eymenüs nâm mevzı‛de vâki‛ bir tarafdan Seyyid Ma‛den mülkü ve iki 

tarafdan nehir ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir örtme ve bir 

kıt‛a arsa-i hâliye eşcârı müştemil olub alâ hâzel-ân şirket üzere sülk-i mülk-i 

mevrûsumuzda ve taht-ı yedimizde olan dört tahta bağımızı merkûm Mustafa’ya kırk iki 

guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı merkûm kırk iki esedî guruşu mezkûr Mustafa yedinden bi’t-tamam 

ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledim ba‛del-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ 

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‛ min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Latifullah Halîfe bin Süleymân, el-Hâc Mevlûd debbâğ, Mehmed bin 

el-Hâc Mustafa. 

177/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çalıklar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Aişe’nin harsan vârisleri olub zevci Receb Halîfe ibn-i Hasan ve li-ebeveyn 

karındaşının kızı Hatice binti Hüseyîn nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Receb bin Nurullah mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb mevrusemiz müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtından mahalle-i mezbûrede vâki‛ 

bir tarafdan Abdî mülkü ve etrâf-ı sâliseden merkûm Receb mülkü ile mahdûd bir 

tabhâne ve bir ahur ve bir havlıyı ve iki emrûd ağacını ve yedi puşte bağı müştemil olub 

alâ hâzel-ân şirket üzere mülk-i mevrusumuz ve yedimizde olan menzil-i merkûm 

receb’e kırk iki esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile mebî‛ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk iki guruşu mezkûr Receb 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî‛ eyledik ba‛del-yevm tevâbi‛ ve 

hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‛ min 

Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Süleymân bin Ahmed, Abdülkerîm bin Hasan, Mehmed bin Mustafa, Ali bin 

Ahmed, Memiş bin Hazar, Receb bin Mehmed Beg, Mahmûd bin Ahmed. 
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177/3 Vefât Keşfi 

Keşf el-Hâc Veli 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden el-Hâc Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-

Seyyid Abdî ve Ali bin Halîl ve Murâd bin Nebî nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i şerîfe 

gelüb takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem el-

Hâc Veli bin Halîl nâm kimesne Sahrânâhiyesinde Ködeler nâm keryaden şehre 

gelürken Ğamazyazısı nâm mevzı‛de berru bayâbanda fecâet-i fevt olmağla cânib-i 

şer‛den üzerine varılub keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur didiklerinde sûb-u 

şer‛den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî ibn-i Mahmûd Efendî irsâl olunub ol dahî bi’l-fi‛l 

mirmîrân Karaman olan merfi‛ü’l-kadir ve ‛azîmü’ş-şân ‛izzetlü ve sa‛âdetlü Rüstem 

Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahra’l-emâsil vel-akrân Mustafa Ağa tarafından 

husûs-ı âtîyel-beyâna mübâşir ta‛yîn olunan Ahmed Beg ve zeyl-i kitâbda isimleri 

mesdûr olan müslimîn ile mevzı‛-i mezbûre varub mezkûr el-Hâc Veli’yi meytâ bulub 

a‛zâ ve civâr-ı hana nazar olundukda aslâ eser-i cerâhat ve ‛alâmet-i katl olmayub 

fecâeten fevt olduğu mütehhakkik olduğunu mu‛âyene ve müşâhede eylediklerini 

Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr idüb ba‛de me‛an irsâl olunan Abdullah 

Beşe ile meclîs-i şer‛a gelüb ‛alâ vukû‛a hayz virmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‛ min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Es-Seyyid Koca bin Arslan, İsmâil bin Emrullah, Hazar bin Mehmed, İsmâil 

bin İlyas, Habîb bin Hazar. 

178/1 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kadın Beşe nâm hâtûnun karındaşı Sadri oğlu İbrahim bin Hüseyîn ve sadriye kızı 

Emine ve Rukiye’ye münhasıra olduğu şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûretân 

Emine ve Rukiye meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb merkûm İbrahim 

mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb evvelâ mezbûre emine vâlidem 

müteveffât-ı mezbûrenin bi’l-cümle muhallefâtından hassa-i şâyi‛a-i şer‛iyem 

mukâbelesinde şerâyit-i sulhu câmi‛-i tehârec-i şer‛i ile mezbûr İbrahim yedinden 

muhallefât-ı merkûmeden mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan mezbûre Rukiye 

mülkü ve iki tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâb 

harâbe beyt ‛arsasını ve bir çayırlık ve körümü müştemil bir kıt‛a bağını ve beş re’s 
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koyun ve dört vakye ve bir leğen ve bir tas ve iki vakye yün ve altı guruş ve bir rub‛ 

alub kabûl ve kabz eyledim deyüb ve sâniyâ mezbûre Rukiye ben dahî vâlidem 

merkûmenin mecmû‛-u terekesinden hassa-i şâyi‛a-i şer‛iyem mukâbelesinde ‛alâ 

tarîki’t-tehârec muhallefât-ı mezbûreden mezkûr İbrahim yedinden bâğ-ı mezbûrdan bir 

tarafdan merkûme Emine mülkü ve bir tarafdan Mustafa mülkü ve bir tarafdan mezbûr 

İbrahim hassası ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd çayırlık ve gerümü müştemil 

bir kıt‛a bağı ve üç re’s koyun ve altı guruş ve bir rub‛ alub kabûl ve kabz eyledim 

deyüb her biri mâ‛adâdan fâriğa olub zimmetini ibrâ-i ‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile ibrâ ve 

iskâd eyledik min ba‛d bir akçe ve bir habbe ‛alâkamız ve da‛vâ ve nizâ‛ımız kalmadı 

min ba‛d bu husûs içün her birimizden da‛vâ sudûr iderse mesmû‛a olmaya didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛âşir min Cemâziyel-âhir li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Mahmûd bin Veli, el-Hâc Nebi bin Ramazân, Mevlûd bin el-Hâc Sefer, 

Mûsa Beg bin Arife, el-Hâc Hamza bin Hamza, Seyyid Ali bin Veli, Ahmed bin Hazar. 

179/1 Muhâla‘a 

Mehmed hal‛ Aişe 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ Sudirhemi nâhiyesinde Keçimuhsinne nâm 

karye sâkinlerinden bülûğunu mu‛terefe olub habse ve senenin dahî bülûğuna tahmili 

olan Aişe binti Harem meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb bülûğunu 

mu‛teref  habse ve seni bülûğuna mütemammil olan Mehmed bin Ali mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüb ben mezbûr Mehmed’in menkûhası olub lâkin bu ana gelince 

beynimizde hulût-i sahîha ve hüsn-i zindegâni ve musâfât olmamağla mezbûr Mehmed 

mukaddemâ ‛akd-i nikâh ve katında mehr-i mü’cel nâmıyla bana virdiği sekiz guruşdan 

beş guruşunu hâlâ yedimden alub ve üç guruşundan fâriğ olub ve dahî zimmetinde 

mütegarrer olan on bin akçe mehr-i müecclimden şer‛an bana metûce olan nısfı ve bi’l-

cümle hukûk-ı zevciyem üzerine beni muhâla‛a itmekle ben dahî hal‛-i şer‛î kabûl vce 

hukûk-ı mezkûremden bi’l-muhâle‛a ferâğat idüb zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min 

ba‛d mezbûr zimmetinde bir akçe ve bir habbe hak ve ‛alâkam ve da‛vâ ve nizâ‛ım 

kalmadı didikde mezbûr Mehmed mezkûre Aişe’yi kelimât-ı meşrûhasında tasdîk idüb 

hulût-i sahîha olmayığını ve menvâl-i muharrer üzere hal‛i ikrâr ve ibrâyı kabûl itmeğin 
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mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛âşir min Cemâziyel-âhir li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 

Molla Mehmed bin Ahmed, Mustafa Çelebi bin Pîrî Beşe, Ali bin Mehmed, 

Mustafa bin Abdî. 

179/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb 

Mehmed bin Mustafa nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde İsma‛îl bin 

Ali mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâb günü mezbûr İsma‛îl 

bana kör ve nahs diyüb ve bundan mâ‛adâ şetûm-i ğalîza ile ‛ırzıma müte‛allaka şetm 

itmişdir suâl olunub mûcib-i şer‛îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl 

merkûm İsma‛îl cevâbında kelimât-ı meşrûha ile şetm eyledim deyû beddu‛â ikrâr ve 

i‛tirâf idüb ve bu husûs içün cânib-i şer‛den üç def‛a âdem gönderilüb da‛vet-i şer‛-i 

şerîf olundukda itâ‛at itmeyüb ehl-i ‛örfden mübâ‛şir olmadıkca meclis-i şer‛a 

gelmemeğin mûcibiyle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min 

Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Hasan bin Mehmed, Abdullah bin Ali, Ramazân bin Mehmed, Mahmûd bin 

Mehmed. 

179/3 Mehr  

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mehmed’in verâset-i zevcesi İsmihân binti Mehmed ve subî oğlu İbrahim ve 

sulbiye kebîre kızı Fâtıma ve sağire kızı Aişe’ye münhasıra olduğu şer‛an m ütehakkak 

oldukdan sonra mezbûre İsmihân tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Mustafa Çelebi ibn-i Mustafa ve 

Seyyid Ahmed Çelebi ibn-i Seyyid Nasrullah şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan 

Seyyid Mustafa Çelkebi bin-i Seyyid Nasrullah meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtına vâzı‛ü’l-yed olan bâ‛isü’l-kitâb merkûm İbrahim 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre İsmihân 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde mütegarrer dört bin akçe mehr-i mü’celim vardır 

da‛vâya şürû‛ idüb mezbûr İbrahim iki bin akçe mehr-i mü’celi ikrâr ve mâ‛adâyı inkâr 

sadedinde iken mezbûre mehr-i mü’celine müte‛allaka da‛vâsı ve terekeden hassası 

mukâbelesinde tebessudü’l-müslimîn ‛alâ tarîki’s-sulh muhallefât-ı mezbûreden 
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merkûm İbrahim yedinden yiğirmi beş esedî guruş alub kabûl ve kabz idüb mâ‛adâdan 

fâriğa olub verese-i mezbûrûnun zimmetlerini müteveffâ-yı merkûmun bi’l-cümle 

muhallefâtına müte‛allaka cemi‛ de‛âvâ ve münâza‛âtdan ibrâ-i ‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile 

ibrâ ve iskâd eyledi min ba‛d bir akçe ve bir habbe hak ve ‛alâkam ve da‛vâ ve nizâ‛ım 

kalmadı didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛âşir 

min Cemâziyel-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mustafa Çelebi bin Pîrî Beşe, Ali bin Mehmed, Durmuş bin Hamza , Molla 

Mehmed bin Ahmed ‛an mahalle-i Abdülazîz. 

180/1 Miras Davası 

Aişe ve Hâlise da‛vâ-yı bağ Mehmed Çelebi 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emhânî binti Ömer’in verâseti sadriye kızları Aişe ve Hâlise ve Râbi‛a ve li-

ebeveyn er karındaşı Mehmed ve kız karındaşları İsmihân ve Nisâ’ya münhasıra olub 

otuz altı sehimden her birine sekiz sehim olmak üzere yiğirmi dört sehimi merkûmân 

Aişe ve Hâlise ve Râbi‛a’ya ve altı sehimi mezkûr Mehmed’e ve her birine üçer sehim 

olmak üzere altı sehimi mezbûretân İsmihân ve Nisâ’ya isâbet eylediği şer‛an 

mütehhakkik oldukdan sonra mezbûretân Aişe ve Hâlise taraflarından zikr-i âtî 

husûslara vekîl-i şer‛îleri olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Ebusu‛ûd Efendî meclîs-

i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûm Mehmed mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‛vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Sahibyakası mahallesinde vâki‛ bir 

tarafdan mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafdan topal el-Hâc Ivaz mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir oda me‛çârâş ve bir ahur ve bir örtme ve bir mahûda havlı 

ve arsa-i hâliye ve eşcârı müştemil olub kıble cânibinde mezbûr Mehmed’in bağı ile 

beynlerini temyîz içün yenür olmak üzere nısf-ı diyârı olan bir kıt‛a bâğ-ı mezbûrûn 

Mehmed ve Emhânî ve İsmihân ve Nisâ’nın li-ebeveyn karındaşları olan Ali’nin 

müstakil mülkü olub sâbıkan mezbûr Ali vefât idüb verâseti karındaşları merkûmûna 

münhasıra oldukda bi’l-cümle terekesini rızâlarıyla beynlerinde taksîm idüb mezbûr 

Mehmed bi’l-cümle terekeden hassasını sâir muhallefâtdan bi’t-tamam alub bâğ-ı 

mezkûr merkûmân Emhânî ve İsmihân ve Nisâ’nın hassalarına ta‛yîn olunub be’d-dû‛ 

ve’r-rızâ her biri kabûl ve kabz itdikden sonra mezbûre Nisâ bâğ-ı merkûmdan süls-i 

hassasını mezkûre Emhânî’ye ve merkûme İsmihân süls-i hassasını mezbûre Aişe’ye 
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semen-i ma‛lûm ile her bir bâ-tâbi‛ ve teslîm ve kabz-ı semen itmeleriyle merkûme 

Emhânî bâğ-ı mezbûrun süslünü mülk-i mevrûsu ve süslünü mülk-i müşterâsı olmak 

üzere hayyiz-i taksîmden târîh-i kitâb senesine gelince yiğirmi beş senedir mezbûr 

Mehmed’in müvâcehesinde bilâ-nizâ‛ ale’l-vefât mutasarrıfa iken hâlâ fevt oldukda 

mecmû‛unu kırk beş guruşa mezkûr Mehmed iştirâ itmekle mezbûretân Aişe ve 

Hâlisâ’nın meblağ-ı mezbûrdan hassalarını taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-

suâl merkûm Mehmed cevâbında mâra’z-zikr nısf-ı divârın cânib-i şimâlîsinde bâğ-ı 

mahdûd-u mezbûr karındaşım mezbûr Ali gâib olmağla mezkûre Emhânî ile me‛an bâğ-

ı mezbûru emânet vechiyle tasarruf itmemiz ile mezbûre Emhânî fevt oldukdan sonra 

sâir vârisleri ile münâza‛a üzere iken merkûm Ali fevt olmak üzere mesmû‛umuz 

olduğu ecilden kırkbeş guruşa iştirâ işmişidim lâkin mezbûr Ali’nin fevti sâbit 

olmamağla hâlâ bey‛-i merkûmu fesh idüb bâğ-ı mezbûru kendi tarafımdan asâleten ve 

merkûm Ali tarafından emâneten zabt murâd iderin diyübsâbıkan taksîm-i meşrûhu ve 

yiğirmi beş sene mezkûre Emhânî vech-i muharrer üzere selâsetini zabt idüb süslünü 

mezbûre Aişe zabt eylediğini inkâr idicek vekîl-i merkûmdan feshi kabûl eyledikden 

sonra müdde‛âsını mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i Müslimînden bâğ-ı 

mezbûrun civârında sâkineyn İbrahim Halîfe bin Mustafa ve el-Hâc Mustafa bin 

İbrahim nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‛ târîh-i kit‛b senesine gelince ale’l-vefât yiğirmi senedir mezbûre Emhânî bâğ-ı 

merkûmun süslünü mezbûr Ali’den mülk-i mevrûsu ve süslünü mülk-i müşterâsı olmak 

üzere ve süslünü dahî müddet-i mezkûrenin ba‛zısında mezbûre Nisâ ve ba‛zısında 

mezkûre Aişe mülk-i mevrûs ve müşterâ olmak üzere bizim huzûrumuzda mezbûr 

Mehmed’in müvâcehesinde bilâ-nizâ‛ her biri zabt ve tasarruf idüb merkûm Mehmed 

sükûb itmişdir biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye 

eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın husûs-ı merkûm 

içün vech-i muharrer üzere mu‛ârazadan mezkûr Mehmed’i men‛ birle mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziyel-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mustafa Halîfe bin Arife, el-Hâc Seyyid Mustafa bin el-Hâc Hasan, Mehmed 

Çelebi bin Osmân, Hüseyîn bin Mahmûd, el-Hâc Derviş Ali bin Îsâ. 

181/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Receb bin Mevlûd’ün sulbî sağir oğlu Mehmed babası müteveffâ-yı 
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merkûmun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hazfa ve sâir 

vâki‛ olan umûr-u şer‛iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevki‛ü’l-kitâb hazretleri sağir mezbûrun ümmü’l-âmm ceddesi bâ‛isü’l-kitâb Râzıye 

binti Ramazân nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy nesb ve ta‛yîn 

eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini ta‛ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‛ışrîn min Cemâziyel-âhir 

li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mehmed bin Ahmed, Mustafa Çelebi bin Kadri Beşe, Mehmed bin Abdullah, 

Receb Çelebi bin Mahmûd. 

182/1 Emanet  

Mahmiye-i Konya’da ibn-i Tûtî mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Abdullah 

nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde diğer Mehmed bin Halîl Halîfe 

mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan yedi sene mukaddem 

ben mezbûr Mehmed’e bir kazğan ve bir leğen ve bir kâlicemi emânet virmişidim alâ 

hâze’l-ân yedinde olmağla hâlâ teleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Mehmed cevâbında müdde‛i-i merkûmun benim yedimde emânet vechi ile bir kazğan 

ve bir leğen ve bir kâlicesi vardır hâlâ mevcûddur deyû beddu‛a ikrâr ve i‛tirâf itmeğin 

eşyâ-i mezkûreyi müdde‛ı-i merkûma red ve teslîme mezbûr Mehmed’e tenbîh birle mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‛aşer min Cemâziyel-âhir li-sene site ve 

tis‛în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafa, Mustafa bin Hamza , Mahmûd Çelebi bin 

Şa‛bân. 

182/2 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Çıralu Mescid mahallesi sâkinlerinden Veli Beg ibn-i 

Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Mehmed 

Çelebi ibn-i İbrahim mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede 

vâki‛ bir tarafdan Seydi mülkü ve bir tarafdan Abdî Hoca mülkü ve bir tarafdan mezkûr 

Mehmed Çelebi’nin âhar mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve 

bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi merkûm Mehmed Çelebi’ye dört esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile 

bey‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr dört 
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guruşu mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i bey‛ 

eyledim ba‛de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‛ışrîn min Saferü’l-hayr li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Abdülkerîm bin Abdullah, Hamza  bin Nasûh, Osmân çelebi bin Şeyh Ömer 

Efendî, el-Hâc İbrahim bin Derviş Ali, Mehmed bin Mahmûd, Hacı Beg bin Ahmed. 

182/3 Emaneti Geri İsteme 

Bi’l-fi‛l mirmîrân-ı Karaman olan râfi‛ü’l-kadr ve ‛azîmü’ş-şân ‛ızzetlü ve 

sa‛âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‛yîn olunan Yûsuf Beg müzâheretle 

mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ Sahrâ nâhiyesinde Ervâd nâm karye sâkinlerinden 

Hasan bin Bekâr nâm kimesne meclis-i şer‛-i şerîfe bâ‛isü’l-kitâb Mevlûd bin Sefer nâm 

kimesneyi ihzâr ve mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan altı 

ay mukadem ben bir re’s devemi çayır zamânına dek iki guruş ücret mukâbelesinde 

beslemek içün merkûm Mevlûd’e virüb ücretini dahî peşîn edâ idüb her birini teslîm 

idüb ol dahî alub vech-i muharrer üzere yedinde iken arpa ve ‛alefinde noksan 

eylediğinden gayr-i nîm devem ile kendi arpasını şehre götürmek murâd itmekle istimâ‛ 

eylediğimde râzî olmayub beş ay tamâmında yedinden almışidim lâkin mezbûr benim 

deveme yedinde iken hıyânet itmekle benim yedime geldikde bir köşe gibi vakt-i ilgâ 

itmekle ben husûs-ı merkûmu mezkûre a‛lâm eylediğimde mezbûre Mehlüd bana şehre 

arpa götürmeğe deveyi virmemiş idik âdemliğini bildiğimi deyû hıyânetini müeddid-i 

kelimât itmekle tazmîn murâd iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr 

ve ba‛de’l-istişhâd müdde‛ı-i mezbûr ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‛acz ve istihlâf itmeğin 

merkûm Mevlûd’e yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‛alâ vefku’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-

‛azîm itmeğin husûs-ı mezbûr içün bî-vech-i mu‛ârazadan müdde‛ı-i merkûmu men‛ 

birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‛aşer min Cemâziye’l-evvel li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Abdî bin Perviz, Ahmed bin Nasûh, el-Hâc Hamza  bin Hamza , 

Süleymân bin Abdullah. 
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183/1 Miras Davası 

Belde-i Lârende’de Sakâbaşı mahallesi sâkinerinden es-Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn-i Îsâ yediyle mahmiye-i Konya’da meclîs-i şer‛-i şerîfe hâlâ belde-i mezbûrede 

hilâfet-i hâkim-i şer‛-i şerîf olan Mehmed Efendî ibn-i Nasûh bin Ahmed kalbinde 

memzî ve mahtûm kitâb nakli vârid olub bi’l-müvâcehe feth ve karâet olundukda 

mazmûn-u şerîfinde Medîne-i Lârende muhallâtından Sakâbaşı mahallesi sâkinlerinden 

olub bundan akdem mahmiye-i Konya’da Esbâd Ağa’nın menzilinde mÎsâfiren fevt 

olan el-Hâc Ali ibn-i el-Hâc Muslî’nin zevcesi metrûkesi Şerife binti Îsâ nâm hâtûn 

asâleten ve sadriye kızı sağire Sâliha’nın tesviye-i umûruna sûb-u şer‛den mensûbe 

vasiysi olmağla vesâyet-i meclis-i şer‛-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ve da‛vâ-yı sahîha-i 

şer‛iye ile mesbûk-u istişhâd şer‛î sudûrundan sonra mahalle-i mezbûre sâkinlerinden 

Osmân bin Mustafa bin Halîl ve Süleymân bin Mustafa ibn-i el-Hâc Mehmed nâm 

kimesneler nakl ve tahvîl içün mahal-i cerh ve ta‛dîle li-eceli’ş-şehâde hâzırân olub 

müsteşhide-i mezbûre Şerîfe müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i metrûkesi ve vârisesidir ve 

sağire merkûme Sâliha dahî zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiye kızıdır ve verâseti 

sağira-i merkûme ile mezbûre Şerîfe’ye münhasıradır zâhirde bunlardan gayri vâris-i 

ma‛rûfu olduğu ma‛lûmumuz değildir müteveffâ-yı mezbûrun  muhallefâtına vâzı‛ü’l-

yed olanlardan müsteşhide-i mezbûre içün asâleten ve vesâyeten hak taleb ve ahz vardır 

husûs-ı mezbûre bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû her biri edâ-i 

şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan 

sonra mezbûre Şerîfe kendi tarafından asâleten ve sağira-i merkûme tarafından 

vesâyeten müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtına mahmiye-i mezbûrede vâzı‛ü’l-yed 

olanlardan da‛vâ ve taleb ve ahz ve kabza ve kendüye eysâle veledi’l-hâkimü’l-kirâm 

kabz ve eysâle mütevekkaf olduğu umûrun gâyesine es-Seyyid Mehmed bin Îsâ nâm 

kimesneyi tarafından vekîl nasb idüb ol dahî kabûl eyledi deyû mesdûr olduğu 

mütehhakkik oldukdan sonra vekîl-i merkûm Seyyid Mehmed Çelebi meclis-i mezbûrda 

mûmâ ileyh Esbâd Ağa’nın tarafından vekîl-i şer‛îsi olub müteveffâ-yı merkûmun 

defter-i kısâmda mesdûre olan muhallefâtına bi’l-emâne mezbûr Emrullah Beg kabz 

itmişdir bu mûcib-i kitâb-ı naklî bi’l-vekâle taleb derin didikde gıbbe’s-suâl mezbûr 

Emrullah Beg cevâbında müteveffâ-yı merkûm el-Hâc Ali’nin defter-i kısâmda mesdûre 

olan muhallefâtına bi’l-emâne vâzı‛ü’l-yed olduğunu ikrâr idüb lâkin kitâb-ı merkûm 

hâkim-i müşârün ileyhin kalbinden vârid olduğunu inkâr idicek vekîl-i mezbûrdan 
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mazmûn kitâb-ı naklîyi mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i Müslimînden 

isimleri zeyl-i kitâb-ı merkûmda şühûd-u tarîk olmak üzere mesdûr olan Mûsa bin Îsâ 

ve Hüseyîn ibn-i el-Hâc Abdî nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a hâzırân 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ iş bu bi’l-müvâcehe feth ve karâet olunub müteveffâ-yı 

mezbûr el-Hâc Ali ibn-i el-Hâc Muslî’nin mezbûre Şerîfe binti Îsâ zevce-i metrûkesi ve 

sağire mezkûre Sâliha sulbiye kızı olduğunu ve müteveffâ-yı merkûmun verâseti 

bunlara münhasıra olub bunlardan gayri vâris-i ma‛rufu olmadığını ve mezkûr Seyyid 

Mehmed bin Îsâ mezbûre şerîfe2nin asâleti ve vesâyeti hasebiyle tarafından husûs-ı 

mezbûre vekîli olduğunu nâtık olan kitâb-ı mezbûr belde-i merkûmede hâlâ hilâfet-i 

hâkim-i şer‛i şerîf olan merkûm Mehmed Efendî ibn-i Nasûh bin ahmed’in kablinden 

sâdır olub bizim huzûrumuzda emzâd-ı hatm ve vekîl-i merkûme teslîm eyledi zeylinde 

olan emzâ ve hatm hâkim-i mûmâ ileyhin hat ve hatmidir biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle ba‛de’l-hâkim vekîl-i mezbûr tekrâr meclis-i 

şer‛de ikrâr idüb müteveffâ-yı mezbûrun defter-i kısâmda mesdûr olan yetmiş üç guruş 

ve yüz kırk üç akçelik eşyâsını mezbûr Emrullah Beg yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz 

eyledi dimeğin gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fî-gurre-i Cemâziye’l-âhir 

li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Derviş Mustafa zâviyedâr Şeyh Şemseddin Tebrîzî,Süleymân Çelebi bin 

Murâd, Murad Çelebi bin Şa‛bân, Satılmış bin Sâlih. 

183/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Receb bin Mevlûd’ün subî sağir oğulları İsma‛îl ve Mevlûd’e babaları 

müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve 

hazfa ve sâir vâki‛ olan umûr-u şer‛iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim 

olmağın hâkim-i mevki‛ü’l-kitâb hazretleri sağirân-ı merkûmânın vâlideleri bâ‛isü’l-

kitâb Fâtıma binti Ramazân nâm hâtûnu mukaddime ve müstakîme olmağla vasiy nesb 

ve ta‛yîn eyledikde ol dahî ve vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya 

ta‛ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin Mustafa, Receb bin Mahmûd, Molla Mustafa bin. 
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184/1 Mehr  

Eskiîl kazâsına tâbi‛ Eğik nâm karye sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Receb Beg ibn-i Pîr Ahmed’in zevcesi Aişe binti Ali tarafından husûs-ı âtîyü’l-

beyâna vekîli olub Abdülkerîm bin Veli ve Hüseyîn bin Ömer şehâdetleriyle şer‛an 

vekâleti sâbite olan Seyyid Ebûbekir bin Ömer nâm kimesne mahmiy-i Konya’da 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun li-em karındaşı olub 

sulbiye sağire kızı Aişe’nin tesviye-i umûruna sûb-u şer‛den mensûb vasiysi olan 

Beyzâde bin Oruc mahzarında bi’l-vekâle da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

mezbûre Aişe müteveffâ-yı merkûmun zimmetinde otuz bin akçe mehr-i mü’celim 

vardır deyû da‛vâya şürû‛ idüb vasiy-i merkûm on beş bin akçe mehr-i mü’celini ikrâr 

ve mâ‛adâyı inkâr sadedinde iken tebessudü’l-müslimîn ‛alâ tarîki’s-sulh bi’l-cümle 

mehr-i mü’celine müte‛allaka da‛vâsı ve mecmû‛-u terekeden semen-i hassası 

mukâbelesinde muhallefât-ı merkûmeden vasi-yi mezbûr yedinden yiğirmi esedî guruş 

alub kabûl ve kabz idüb mâ‛adâdan fâriğa olub sağire-i merkûmenin ve sâir veresenin 

zimmetlerini ibrâ-i ‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledi min ba‛d mehr-i 

mü’celinden ve semen-i hassasından muhallefât-ı merkûmede bir akçe ve bir habbe hak 

ve ‛alâkam ve da‛vâ ve nizâ‛ım kalmadı ba‛de’l-yevm bu husûs içün da‛vâ idersem 

mesmû‛a olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’r-râbi‛ ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ali Efendî bin Süleymân Beşe, Ya‛kûb bin Ca‛fer, İsma‛îl bin Şevkili, Molla 

Abdullah bin Budak, Abdüssamed Beg bin Osmân. 

184/2 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da emîn-i beytü’l-mâl olan bâ‛isü’l-kitâb İbrahim bin 

Süleymân Efendî meclis-i şer‛-i şerîfe orta boylu sarı sakallu sarışın gök gözlü çil yüzlü 

açuk kaşlı ruûsü’l-asl Ken‛ân bin Abdullah nâm ğalâmı ihzâr ve mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb eyâlet-i Karaman mütesellimi tarafından hâzır-ı bi’l-meclis Ahmed 

Çavuş nâm kimesne merkûm Ken‛ân’ı ‛abd-i abk zannıyla ahz ve bana teslîm itmekle 

cânib-i şer‛den zabtına izin virilüb ve nafaka-i takdîr olunmak matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-suâl merkûm Ken‛ân cevâbında ben Lârende kazâsına tâbi‛ Mercek nâm 

karyede sâkin Şeyhoğlu el-Hâc Mustafa nâm kimesnenin ‛abd-i memlûku olub 

mülkünden firâr ve abâk eyledim deyû renn ve abâkını ikrâr itmeğin hâkim-i mevki‛ü’l-
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kitâb hazretleri târîh-i kitâb gününden mezbûr Ken‛ân’a yevmi on beşer akçe nafaka 

takdîr idüb müddet-i ‛örfiyesi tamam olub veyâhud sâhibi zuhûr idince zabtına ve mehr-

i yevmi meblağ-ı merkûmu havâyic-i huzûriyesine harc ve sarfa ve kıymetinden rücû‛a 

izin virmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‛aşer min Cemâziye’l-

‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid İbrahim, Mehmed Beg bin Halîl, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‛bân. 

184/3 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da emîn-i beytü’l-mâl olan İbrahim Çelebi ibn-i Süleymân 

Efendî tarafından husûs-ı âtîyü’l-beyâna vekîl-i şer‛îsi olan es-Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn-i es-Seyyid İbrahim Çelebi meclis-i şer‛-i şerîfe orta boylu sarışın gök gözlü sarı 

bağlar gerecil-asl Mustafa bin Abdullah ve yine orta boylu sarışın ala gözlü fecreti’l-asl 

Yûsuf bin Abdullah nâm iki nefer ğulâmı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüb 

Zengicek nâm karye sükkânından hâzır-ı bi’l-meclis Mustafa Beg ibn-i Sefer Ağa nâm 

kimesne mezbûrları ‛abd-i abk olmak zannıyla ahz ve bana teslîm itmekle cânib-i 

şer‛den zebtına izin virilüb nafaka takdîr olunmak matlûbumdur suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl evvelâ mezbûr Mustafa cevâbında Alâiye sancağında Ködeler nâm 

karyeden beğioğlu dimekle ma‛rûf kimesnenin ‛abd-i memlûkü olub mülkünden firâr ve 

âbâk eyledim deyüb ve sâniyan merkûm Yûsuf ben dahî mâra’z-zikr Ködeler nâm karye 

sâkinlerinden Şeyhoğlu Mehmed Efendî’nin ‛abd-i memlûku olub mülkünden firâr ve 

âbâk eyledim deyüb her biri rak ve âbâkını ikrâr itmeğin hâkim-i mevki‛ü’l-kitâb 

hazretleri târîh-i kitâb gününden her birine yevmî on beşer akçe nafaka takdîr idüb 

sâhibleri zuhûr idince veyâhud müddet-i ‛örfiyeleri tamam olunca her birini bi’l-emâne 

zabt ve hıfza ve meblağ-ı merkûmu havâyic-i huzûriyelerine harc ve sarf ve 

kıymetlerinden rücû‛a izin virmeğin mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî 

‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Abdülganî Çelebi bin Hasan Efendî, İbrahim Çelebi bin Çırak Beg, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‛bân. 

185/1 Vakıf Arazisinin Kirasını Devir 

Mahmiye-i Konya’da Deynkeş mahallesi sâkinlerinden dellâl Şa‛bân bin 

Ya‛kûb nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde kendi tarafından asîl olub 
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karındaşı Seyyid Abdullah tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‛îsi olan bâ‛isü’l-

kitâb Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Seyyid Yûsuf mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû mahallesi garbında vâki‛ bir 

tarafdan ba‛zan mezbûr Seyyid Mehmed mülkü ve ba‛zan Balcıoğlu mülkü ve ba‛zan 

Mustafa mülkü ve bir tarafdan mu‛allimhâne vakfı olan bağ ve iki tarafdan tarîk-i ‛âmm 

ile mahdûd iki bâb harâbe beyt ve bir harâbe örtme ve bir kıt‛a arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil zemînin Gâzî Harezmşah vakfına senede kırk akçe icâresi olub alâ hâze’l-ân 

silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan altı puştelü bir tahta bağımı mezkûr Seyyid 

Mehmed Çelebi’ye kırk iki guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ ve zemîninde olan 

hakk-ı tasarrufumu ma‛rifet-i mütevellî ile mecânen tağvîz idüb ol dahî karındaşı 

Seyyid Abdullah ile ‛ale’s-seviye şirket üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk iki guruşu mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi yedinden 

bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ ve mağvez eyledim ba‛de’l-yevm 

merkûmânın ‛ale’s-seviye şirket üzere mülk-i müşterâ ve mağvezleridir keyfe mâ yeşâ’ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’r-râbi‛ ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Ahmed bin Hasan, Receb bin 

Dilâver, Hidâyetullah Çelebi bin Derviş Çelebi, Ali bin Mehmed, İbrahim Çelebi bin 

Receb. 

185/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da İynedâr mahallesinin ‛avârız-ı evkâfının mütevellîsi olan 

bâ‛isü’l-kitâb Mehmed bin Mustafa nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Yûsuf bin 

Abdullah’ın zevcesi Aynî binti Hasan mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‛vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb mezbûr Yûsuf mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mütevellî-i 

sâbık yedinden vakf-ı mezbûr mâlından ‛alâ tarîki’l-istibâh yiğrimi beş esedî guruş ahz 

ve kabz ve istihlâk idüb mütevellî-i merkûme meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde bir tek 

altun bilazik ve bir çift incilü altun küpe rehin virüb meblağ-ı mezbûr zimmetinde iken 

mütevellî-i merkûmun birine ben mütevellî olmam ile meblağ-ı mezbûru taleb 

eylediğimde bin doksan beş senesi Muharremi’l-harâmı ibtidâsında mezkûr Yûsuf eşyâ-

i mezkûrem meblağ-ı mezbûrdan on guruşuna reht olsun deyüb ve meblağ-ı bâkî on beş 

guruşuna dahî mahalle-i mezbûrede vâki‛ ma‛lûme’l-hudûd bana ‛alâ tarîki’l-istiğlâl 
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bey‛ ve teslîm idüb ben dahî ba‛de’l-iştirâ ve’l-kabz hayyiz-i ‛akdden bir sene tamamına 

dek menzil-i mezbûru mezkûr Yûsuf’a üç guruş ve üç rub‛a îcâr ve teslîm eylediğimde 

mezkûr Yûsuf istîcâr ve kabûl ve kabz idüb meblağ-ı mezbûr asl-ı mâl ve icâre 

zimmetinde iken târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem mezkûr Yûsuf fevt olmağla 

terekesinden talebi derin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr ve ba‛de’l-

isrişhâd ‛udûl-i Müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn ‛askerî tâifesinden Ahmed 

Beg ibn-i Ali ve İbrahim Beg ibn-i Ahmed Beg nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ müdde‛ı-i mezkûr Mehmed Beg 

doksan beş senesi Muharremi’l-harâmı ibtidâsından mezkûr yûsuf’dan hayâtda iken 

bizim huzûrumuzda vakf-ı mezbûre deyni olan yiğirmi beş esedî guruşu talebi derin 

mütevellî-i sâbık yedinden rehin içün makbâzu olan bilazik ve küpeyi teslîm murâd 

eyledikde mezkûr Yûsuf deyn-i merkûmu ikrâr idüb eşyâ-i mezkûre meblağ-ı 

mezbûrdan on guruşa rehin olsun deyüb meblağ-ı bâkî on beş guruş mukâbelesinde dahî 

mahalle-i mezbûrede vâki‛ ma‛lûmü’l-hudûd menzilini mütevellî-i merkûme ‛alâ 

vechi’l-istiğlâl bey‛ ve teslîm idüb ol dahî ba‛de’l-iştirâ ve’l-kabz yine menzil-i 

merkûmu mezkûr Yûsuf’a şehr-i merkûm ibtidâsından bir sene tamamına dek üç guruş 

ve üç rub‛a îcâr ve teslîm idüb mezbûr Yûsuf dahî istîcâr ve kabûl ve kabz eyledi biz bu 

husûsa şâhidleriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın asl-ı mâl ve icâreyi terekesinden edâya mezbûre Aynî’ye 

tenbîh birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‛ min Cemâziye’l-‛ahir li-

sene site ve tis‛în ve elf. 

Muslî Efendî el-İmâm, el-hâc Mustafa bin Abdurrahman, Sıdık bin Sıddık, 

Şa‛bân bin Üveys, Abdülhalîm bin Mûsa. 

186/1 Miras Davası  

 Mahmiye-i Konya’da Aklân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem hâlik 

olan Fâtî nâm narsâniyenin verâseti sadrî oğulları Eniştaş ve Aslan ve sadriye kızları 

Sofiye ve Altun ve Mârine’ye münhasıra olduğu şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra 

mezbûrân Eniştâş ve Mârine asâleten ve mezkûre Sofiye tarafından ibrâ-i âtiyyü’l-

beyânı ikrâra vekîli olub merkûmenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan zveci 

Uğurlu veled-i Bâsıf ve Pedru veled-i Büstân nâm zımmîler şehâdetleriyle şer‛an 

vekâleti sâbite olan Yavan veled-i iyne vekâleten ve merkûme Altun tarafından kezâlik 

câi’z-zikr-i ikrâra vekîli olub Eysâ veled-i Elyâz ve Tursun veled-i Bedrus nâm 
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şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan zevci Murâd veled-i Aslân nâm zımmîler 

vekâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâmil-i hâze’s-sefer mezbûr Aslân 

muvâcehesinde evvelâ merkûm Eniştâş ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb sâbıkan hâlik olan 

Yavân nâm zımmî karındaşımızın verâseti vâlidemiz ile sâir karındaşımıza ve bana 

münhasıra iken terekesi olan seksan guruşu itmedin mecmû‛unu mezkûr Aslân ahz ve 

kabz idüb ve bundan mâ‛adâ diğer karındaşımız Sâve zımmî hâlik oldukda vâlidemiz 

merkûmenin hassasına isâbet iden yiğirmi üç guruşu dahî mezbûr zabt ve kabz idüb 

ba‛de vâlidemiz hâlike oldukda bana ve sâir karındaşımıza intikâl itmekle hâlâ ben 

merkûm Aslân’dan min haysi’l-mecmû‛ yüz üç guruşdan hassamı da‛vâ eylediğimde ol 

dahî mezbûr Sâve’nin oğlu Müslümân olmağla vâlidemize intikâl iden meblağ-ı 

mezbûru bana virmeyüb alâ hâze’l-ân zimmetinde kalmışdır ve merkûm Yavan’ın 

altmış yedi guruş terekesi olub lâkin mukddemâ bir husûs içün ehl-i ‛örf beni ahz ve 

habs eyledikde vâlidem ve sen ve sâir verese-i mezkûrûn meblağ-ı mezbûru benim 

cürmüme virüb benim zimmetimi ibrâ eylediler deyüb mâ‛adâyı inkâr ile cevâb 

sadedinde iken tebessudü’l-müslimîn ‛alâ tarîki’s-sulh olub kabûl ve kabz idüb da‛vâ-yı 

mezbûreden fâriğ olub zimmetini ibrâ eyledim deyüb ve mezkûre Mârine ben dahî 

mezbûr yedinden meblağ-ı mezbûr yüz üç guruşa müte‛allaka da‛vâm mukâbelesinde 

‛alâ tarîki’s-sulh bir guruş alub da‛vâ-yı mezbûreden zimmetini ibrâ eyledim ve vekîlân 

merkûmân müvekkilelerimiz merkûmetân Sofiye ve Altun meblağ-ı mezbûr yüz üç 

guruşa müte‛allaka da‛vâlarından mecânen fâriğetân olub mezbûr Aslân’ın zimmetini 

ibrâ eylediler deyüb her biri min ba‛d meblağ-ı mezbûrdan hak ve ‛alâkamız ve da‛vâ ve 

nizâ‛ımız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâdî ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Receb bazarbaşı, Mahmûd Çelebi bin Şa‛bân, Mehmed Beg bin Halîl, 

Durmuş çelebi gazâz, Münâyil zımmî veled-i Bâlî. 

186/2 Vergi Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Esbkeşân tâifesinden Şeyh Alimân mahallesinde sâkin 

Mahmûd bin Handan ve Sinan bin Yûsuf ve Sadırlar mahallesinde sâkin Hazar bin İvâd 

nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Satılmış bin 

Hasan Beg mahzarında üzerine her biri da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Satılmış’ın 

babası Hasan Beg nâm kimesne sâbıkan Kılıc Beg nâm kimesnenin ‛abd-i memlûkü 

iken i‛tâk idüb mezbûr Kılıc Beg bizim cemâ‛atimizden Esbkeşân tâifesinden olub tâife-
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i mezbûrenin mu‛takları mevlâsına tâbi‛ olmak za‛miyle mezbûr Satılmış Esbkeşân 

resminden bize imdâd eylemek murâd ideriz suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl 

merkûm Satılmış cevâbında babam Hasan Beg mezbûr Kılıc Beg’in mu‛tekî olub lâkin 

mezbûr Kılıc Beg tâife-i mezkûreden olduğu ma‛lûmum değildir deyücek med‛ûn-u 

merkûmûn ibrâz eyledikleri kânunnâme-i hümâyûna nazar olundukda tâife-i 

mezbûrenin mu‛tekî mevlâsına tâbi‛ olduğu mesdûr olmamağla sûret-i defter taleb 

olunub ve üç gün emhâl olunub med‛ûn-u merkûmûn sûret-i defter görmedikleri ecilden 

mâdâmeke mezbûr Satılmış’ın kendi ve yâhud babası isimlerini nâtık-ı Esbkeşân defteri 

ibrâz itmedikce mezkûr Satılmış’dan resm-i esbkeşân taleb itmemek üzere müdde‘ın-i 

merkûmûna tenbîh birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî, Devril Mehmed bin 

Ahmed, Üveys bin el-Hâc Ali, el-Hâc Ahmed bin Îsâ, Mustafa Çelebi bin Nebî. 

187/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Ali Kav mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Derviş Mevlûd bin Ali’nin verâset-i zevcesi Hatice binti Yûsuf ve sulbiye oğulları 

Kâsım ve Mehmed ve sulbiye kızları Fâtıma ve Sâliha ve Alime’ye münhasıra olduğu 

şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûretân Hatice ve Sâliha taraflarından husûs-ı 

âtîye2l-beyâna vekîlleri olub mezbûretânın zâtlarını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan 

Ömer çelebi ibn-i Mûsa ve Mehmed bin Abdülkâdir şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite 

olan Mehmed Beg ibn-i Halîl vekâleten ve mezbûrân Kâsım ve Mehmed asâleten ve 

mezkûre Fâtıma tarafından kezâlik husûs-ı câi’z-zikre vekîli olub Molla Ahmed bin 

Muslî ve merkûm Ömer çelebi şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan zevci İbrahim 

bin Ahmed vekâleten ve mezbûre Alime tarafından kezâlik husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli 

olub el-Hâc Süleymân bin Ali ve Molla Mustafa bin Îsâ şehâdetleriyle şer‛an vekâleti 

sâbite olan zevci Mehmed bin Mehmed vekâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Hüseyîn bin Ali mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından Sudirhemi nâhiyesinde Çayırbağları nâm 

mevzı‛de vâki‛ bir tarafdan Hüseyîn mülkü ve etrâf-ı sâliseden tarîk-i ‛âmm ile mahdûd 

bir kıt‛a arz-ı hâliye ve eşcâr-ı müştemil dört tahta bağını târîh-i kitâbdan on iki sene 

mukaddem mezbûr Hüseyîn’e yiğirmi beş esedî guruşa bâtâbi‛ ve teslîm ve semenini 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb techîz ve tekfîn masârıfına harc ve sarf 
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itmişidik lâkin hayyiz-i bey‛de mezkûr Mehmed sağir olub hâlâ âkil ve bâliğ olmağla 

bey‛î fesh murâd idüb ve sâirlerimiz dahî bâğ-ı merkûm târîh-i mezbûrda gıymet 

mislinden noksan fâhiş ile bey‛ olunmuşdur gayri fâhiş olmağla fesh murâd ideriz 

deyüb her birimiz da‛vâ sadedinde iken tebessudü’l-müslimîn ‛alâ tarîki’s-sulh da‛vâ-yı 

meşrûhamız mukâbelesinde vekâletimiz ve asâletimiz hasebiyle mezbûr Hüseyîn 

yedinden hâlâ on beş esedî guruş alub kabûl ve kabz idüb bâğ-ı merkûma müte‛allaka 

(…) da‛âvâ ve münâza‛âtdan her birimiz fâriğ olub mezbûr Hüseyîn’in zimmetini ibrâ-i 

‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledik min ba‛d hak ve ‛alâkamız ve da‛vâ ve 

nizâ‛ımız kalmadı ba‛de2l-yevm bu husûs içün da‛vâ idersek mesmû‛a olmaya 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‛ ‛aşer min 

Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mehmed Beg bin Mustafa, Ali bin 

Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Şa‛bân bin Ya‛kûb, Abdurrahman 

bin el-Hâc Mustafa, Ahmed bin Mustafa, Molla İbrahim bin Mûsa, Ali bin İsma‛îl. 

187/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksaray mahallesinin ‛avârızı evkâfı mütevellîsi 

bâ‛isü’l-kitâb Mehmed ibn-i Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i merkûmede sâkin es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn-i Mustafa 

mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb bin doksan üç senesinde 

mirmîrân-ı Karaman olan ‛ızzetlü ve sa‛âdetlü Şeyhoğlu dimekle ma‛rûf Ahmed Paşa 

hazretleri tarafından mübâşir ve zâbiti tarafından çavuş ile mezkûr Seyyid Süleymân 

Çelebi’nin menzili gice ile basılub içinde bir fâhişe bulunub paşâ-yı mûmâ ileyh 

tarafından merkûm Seyyid Süleymân Çelebi zâbıta habs itdirildikde mezbûr Seyyid 

Süleymân Çelebi beni yanına da‛vet idüb mâl-ı vakfdan benim içün kırk-elli guruşa dek 

harc idüb beni beni tahlîs idivir ba‛de’l-halâs ben mâlımdan edâ ideyim deyû emr 

itmekle ben dahî vakf-ı ‛azârız mâlından merkûm halâsı içün kırkbeş guruşa ve bir telt 

harc itmişidim ba‛de mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi mahallem ahâlisinden Ahmed 

nâm kimesneye on iki sehtiyânı sekiz guruşa bey‛ ve semenini deyn-i mezbûre mahsub 

olmak üzere havâle idüb bâkî otuz yedi guruş ve bir telt alâ hâze’l-ân zimmetinde olmak 

taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr ve ba‛de’l-istişhâd 

‛udûl-i Müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn İbrahim Halîfe ibn-i Hazar ve 

Mustafa bin Derviş ve Ömer bin Mehmed ve Abdullah bin Mehmed ve Mustafa bin 
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Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a hâzırân olub esrü’l-istişhâd 

evvelâ merkûmûn Mustafa ve Ömer ve Abdullah ve Mustafa târîh-i merkûmdan mezkûr 

Süleymân Çelebi menzilinde gice ile bir fâhişe bulunub zâbıtı habs itmekle bizim 

huzûrumuzda merkûm mütevellî Mehmed’e bizim içün mâl-ı vakfdan kırk-elli guruşa 

dek harc idüb beni tahlîs idivir deyû ol dahî husûs-ı merkûm içün kırk beş guruş ve bir 

telt harc eyledi deyû ve sâniyan mezkûr İbrahim Efendî dahî mezkûr Seyyid Süleymân 

Çelebi bundan akdem benim huzûrumda mukaddemâ mütevellî nâm kimesne benim 

habisten halâsım içün emreyledi kırk beş guruş ve bir telt harc itmekle meblağ-ı 

mezbûrdan sekiz guruşunu on iki sehtiyân bahasından edâ eyledim bâkîsi dahî 

deynimdir deyû ikrâr eyledi deyüb her biri bizim huzûrumuzda şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle oldukdan sonra yedinde olan fetvâ-yı şerîfenin mazmûn-ı der bârende Zeyd’i 

ehl-i ‛örf habs itdikde Zeyd Amr ve ehl-i ‛örfe şu kadar akçe virüb beni tahlîs ile 

dimekle Amr ve ehl-i ‛örfe bir vakfdan şu kadar akçe alub virüb Zeyd’i tahlîs eylese 

Amr ve ol akçeyi Zeyd’den almağa kâdir olur mu el-cevâb olur deyû buyurulmağın ber 

mûcib-i fetvâ-yı şerîfe meblağ-ı mezbûru edâya tenbîh birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Ali Çelebi bin Seyyid Hazmâ, Ali bin Mehmed, Seyyid Mustafa Çelebi 

bin Ali Efendî, Hasan Beşe Serdâr. 

188/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Mü’min mahallesi sâkinlerinden Ömer bin Mehmed Beg 

nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Osmân bin Ömer 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Kemâl gayreper mahallesinde vâki‛ bir 

tarafdan seyyid (   ) Efendî mülkü ve bir tarafdan Dâvud Beg mülkü ve bir tarafdan 

Sukâs zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir 

oda ve bir örtme ve bir kilar ve iki havlıyı müştremil olub alâ hayyiz-i sudûrü’l-bey‛ 

silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Osmân’a târîh-i kitâbdan 

sekiz ay mukaddem on esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mablağ-ı merkûm on guruşu mezkûr 

Osmân yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ eyledim hayyiz-i 

‛akdden mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 
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gıbbe’t-tasdîk birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‛aşer min 

Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Mustafa, Ali bin Mehmed, Dâvud bin Dâvud, el-Hâc 

Receb bazarbaşı, Ebûbekir Çelebi bin Mehmed, Sefer bin Hüseyîn. 

188/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtun mahallesi sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb Mahmûd 

çelebi ibn-i Mehmed Çavuş meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde Murâd bin Mehmed 

mahzarında üzerine da‛âvâ ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir 

tarafdan Evelioğlu mülkü ve bir tarafdan arsa-i hâliye ve bir tarafdan (    ) zımmî mülkü 

ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir kilar ve bir oda ve 

bir havlıyı müştemil menzil Sefer Beşe ibn-i Ali Beşe nâm kimesnenin mülkü olub 

târîh-i kitâbdan yiğirmi beş sene mukaddem mezbûr Sefer Beşe sefer-i hümâyûna gider 

oldukda menzil-i merkûmu bana imânet virüb birkaç sene ben emânet vechi ile zabt ve 

hıfz itdiğimden sonra menzil-i merkûmu mezkûr Murâd’a ben dahî emânet virüb 

mezkûr Murâd sâkin iken mezbûr Sefer Beşe’nin vâlidesi Sofiye benim vâlidem ile li-

ebeveyn karındaşlar olmağla benim hâlim olub vilâyet-i Rûm ilinde vefât idüb min 

cihet-i zevi’l-erhâm verâseti bana münhasıra menzil-i mezbûr bana müntekal olub hâlâ 

mülk-i mevrûsum olmağla menzil-i merkûmdan kasd-ı yedine ve bana teslîmine tenbîh 

olunması matlûbumdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Murâd cevâbında 

menzil-i merkûm Sefer Beşe’nin mülkü olub ve mezbûr Sefer Beşe’nin vâlidesi Sofiye 

merkûmun vâlidesi ile li-ebeveyn karındaşlar olub mezkûr Mahmûd Çelebi harsan 

vârisi olduğunu ve merkûm Sefer Beşenin vefâtını ikrâr idüb lâkin mezbûr Sefer Beşe 

târîh-i kitâbdan yiğirmi yedi sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında 

menzil-i mezkûru semen-i ma‛lûm ile bana bâtâbi‛ sahîh ve kabz-ı semen idüb yedime 

hüccet-i şer‛iye virüb kendi vilâyet-i Rûm iline gittikden sonra menzil-i merkûmu bana 

mezkûr Mahmûd Çelebi teslîm itmekle kabz eyledim mülk-i müşterâmdır deyüb 

mazmûnu takrîr-i meşrûhuna mevûfet-i hüccet-i şer‛iye ibrâz idicek müdde‛ı-i merkûm 

mazmûn-u hücceti inkâr idüb mezbûr Murâd ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‛acz ve istıhlâf 

itmekle müdde‛ı-i mezbûr mübâye‛a-i merkûmeyi bilmediğine yemîn billâhi’l-‛azîm 

itmeğin mûcibiyle hükm olunub menzil-i mezbûrdan kasrîdine mezkûr Murâd’a tenbîh 

birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site 

ve tis‛în ve elf. 
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Ramazân bin Muharrem, Osmân bin Mehmed, el-Hâc Receb bin Abdurrahman, 

Ali Efendî el-İmâm. 

189/1 Alacak Davası  

Mahmye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed’in 

‛ammisi ve vârisi olan el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ali nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-

ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc Ivaz bin İbâd mahzarında üzerine da‛vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb mevrusem müteveffâ-yı mezbûrun merkûm el-Hâc Ivaz zimmetinde 

‛alâ vechi’l-muzâraya iki yüz esedî guruşu alub meblağ-ı merkûmdan yetmiş guruşunu 

yine mezbûr Mehmed hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında merkûm el-Hâc Ivaz 

yedinden alub kabz idüb bâkî yüz guruşu zimmetinde iken mezkûr Mehmed fevt olub 

verâseti vâlidesi Safiye ve zevcesine ve bana münhasıra olmağla meblağ-ı mezbûrdan 

altmış beş guruşunu dahî mezbûretân ile ben alub bâkî altmış beş guruşu alâ hâze’l-ân 

zimmetinde bâkî kalmağla dört sehimden iki sehim hassamı talebi derin suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl el-Hc Ivaz cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında ben sana virdiğim ikiyüz guruşdan altmış guruşu 

garazdan ve kuşak semeninden vâlidem Safiye’nin mülkleridir kendüye viresin deyû 

bana emr itmekle ben dahî meblağ-ı merkûm altmış beş guruşu vâlidesi hâzır-ı bi’l-

meclis Safiye Hâtûn’a bi’t-tamam edâ eyledim deyücek ve merkûme Safiye dahî 

mablağ-ı mezbûr altmış beş guruşu kendi mâlım olmak üzere oğlum mezbûr 

Mehmed’in emri mûcibince mezkûr el-Hâc Ivaz yedinden aldım deyüb müdde‛ı-i 

merkûm emr-i meşrûhu inkâr itmekle merkûm el-Hâc Ivaz’dan takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i Müslimînden el-Hâc Abdullah Halîfe ibn-i 

Abdülhalîm ve Mustafa bin Mahmûd nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ müteveffâ-yı merkûm Mehmed hâl-i hayâtında ve 

kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda merkûm el-Hâc Ivaz’a hıtâb idüb ben müzârebe 

vechiyle sana virdiğim ikiyüz guruşdan altmış beş guruşu cihet-i garazdan ve kuşak 

semeninden vâlidem Safiye Hâtûn’un mülküdür kendüye edâ ve teslîm idesin deyû 

emreyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye 

eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın husûs-ı mezbûr 

içün mu‛ârazadan müdde‛ı-i merkûmu men‛ birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâmis ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Abdullah bin Budak, Bektâş bin Ali, Hazar bin İvâd. 
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189/2 Nafaka Davası 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle mahallesi sâkinlerinden Fâtıma binti Merâm 

nâm hâtûn meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ zevci olan bâ‛isü’l-kitâb 

Mevlûd bin Şa‛bân mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr benim 

zevcem olub târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem merkûm Mevlûd bana icâzetin yedinde 

olsun deyüb lâkin ben ol hıynde nefsimi ihtiyâr itmediğim ecilden alâ hâze’l-ân 

beynimizde zevciyet bâkî iken nafaka ve kisvemi virmekden imtinâ‛ üzeredir eğer tadlîk 

itmiş ise dört bin akçe mehr-i mü’celim ve husûs-ı zevciyem alıvirilüb ve eğer zevciyet 

bâkî ise nafakam alıvirilmek matlûbumdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Mevlûd cevâbında târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem ben ben merkûmeye icâzetin 

yedinde olsun didiğimde ol hıynde merkûme nefsini ihtiyâr idüb benden mübâne olub 

ve ba‛de benim zimmetimde mütegarrer olan dört bin akçe mehr-i mü’celi ve nafaka-i 

‛adet-i ma‛lûme ve müennet-i sükenâsı mukâbelesinde ‛alâ tarîki’s-sulh bir cedîd nîm 

sarık ve bir yasdık ve bir çarşaf ve iki yalas ve bir yorğan alub kabûl ve kabz idüb 

hukûk-ı mezkûresinden ferâğat eyledi deyücek ba‛de’l-istindâk ve’l-inkâr ve mezbûr 

Mevlûd’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i 

Müslimînden el-Hâc Ömer bin Osmân ve Osmân bin el-Hâc Mehmed ve Yûsuf bin 

Halîl Halîfe nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‛ târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem mezbûr Mevlûd bizim huzûrumuzda 

mezkûre Fâtıma’ya icâzetin yedinde olsun didikde ol dahî ol hıynde nefsini ihtiyâr 

eyledi ve mezbûr Mevlûd’ün zimmetinde mütegarrer olan dört bin akçe mehr-i mü’celi 

ve nafaka-i ‛adet-i ma‛lûme ve müennet-i sükenâsı mukâbelesinde ‛alâ tarîki’s-sulh 

merkûm Mevlûd yedinden bir cedîd nîm sarık ve bir yasdık ve bir çarşab ve iki yalas ve 

bir yorğan alub kabûl ve kabz idüb bi’l-cümle hukûk-ı mezkûresinden ferâğat eyledi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde 

ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm olunub husûs-ı 

mezbûr içün mu‛ârazada merkûme Fâtıma’yı men‛ birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’r-râbi‛ ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin Şa‛bân, Mustafa bin Hüseyîn, Mustafa bin el-Hâc 

Mahmûd. 
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190/1 Nafaka (Arapça) 

190/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya zeylinde Eskiltolu dimekle marûf mezra‛a zirâ‛atcılarından 

eshâb-ı hâze’l-kitâb kal‛a kethüdâsı Mustafa Beşe ibn-i Mehmed ve Hasab bin Veled ve 

mütevellî Abdüllatif ibn-i (    ) nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Kaklıbasdıran yazısı ve Rezliklertolu mezra‛a zirâ‛atcılarından Büstân bin Sefer ve Ali 

bin veli ve Bayram bin Hasan mahzarlarında her biri üzerlerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb mezbûrların mezra‛alarıkurbunda vâki‛ karye-i Yarımca’ya ve Akkerbânsaray’a 

cereyân iden çayların yanlarını mezbûrlar sedd ve tazyik idüb kendi mezrû‛âlarını 

muhâfaza içün suyun mecrâ-yı kadîmine mâni‛ olmalarıyla su tayfân idüb bizim 

mezrû‛âlarımızı basub harâb itmişdir suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûrlar 

cevâblarında zikrolunan çayları biz sedd ve tazyîk itmedik ve Zaralarına sebeb olmadık 

zikrolunan çayların seddini müdde‛ûn-u merkûmûn bıkub men‛ ve def‛ eylesinler bu 

husûs içün bizim mezbûrlar ile aslâ da‛vâ ve nizâ‛ımız yokdur deyücek med‛ân-u 

merkûmûn dahî râzî olmağla mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‛ min 

Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‛bân, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, Abdullah Çelebi bin 

Ali.  

190/3 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da ibn-i Kazğan mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ehlî binti Süleymân nâm hâtûnun harsan vârisleri olan li-ebeveyn karındaşı 

Abdullah ve sulbiye kızı Fâtıma binti Himmet nâm kimesneler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre mescidi evkâfının mütevellîsi olan bâ‛isü’l-kitâb 

Mehmed Çelebi ibn-i Îsâ mahzarında üzerine her biri da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mukaddemâ mevrese mezbûre Ehlî fevt oldukda mütevellî-i merkûm Mehmed Çelebi 

müteveffâ-yı mezbûrenin muhallefâtından bizim yedimizden on altı buçuk guruşumuzu 

ahz ve kabz itmişidi hâlâ talebi derin suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl metevellî-i 

merkûm cevâbında mezbûre Ehlî maraz mevtinde cemi‛-i muhallefâtının süslünü 

mahalle-i mezbûre mescidinde İmâm olan fukarâya vakf ve vasıyet idüb ‛ale’l-ahrâr 

fevt olmağla mezbûr ibn-i Abdullah ve Fâtıma mezbûrenin vasıyetine binâen terekesinin 

süslünü olmak üzere vakf içün bana on altı buçuk guruşluk eşyâ-i ma‛lûme virmeğin 
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ben dahî alub kabz eyledim deyücek ba‛de’l-istindâk müdda‛yân-ı mezbûrân vasıyet-i 

meşrûhayı inkâr itmeğin merkûm mütevellîden takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyine 

taleb olundukda ‛udûl-i Müslimînden mahalle-i merkûmede sâkineyn Hüseyîn bin 

Mehmed ve Mehmed çelebi ibn-i Memî nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ merkûme Ehlî maraz mevtinde bizim 

huzûrumuzda vasıyet idüb ba‛de’l-vefât cemi‛-i muhallefâtımın süslünü mahalle-i 

mezbûre mescidinde İmâm olan fukarâya vakf olsun didi biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz  deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabâlde vâkı‛a olmağın mûcibiyle hükm olunub 

müdde‛ıyân-ı mezbûrânameblağ-ı merkûmu süls-i muhallefâta mahsûb itmek üzere 

tenbîh birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‛aşer min Cemâziye’l-

‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussu‛ûd Efendî, Mahmûd Çelebi bin Şa‛bân, 

Mustafa bin el-Hâc Mahmûd. 

191/1 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mehmed Çelebi’nin verâset-i zevcesi İsmihân binti Mehmed ve sulbiye oğlu 

İbrahim ve sulbiye sağire kızları Aişe ve Fâtıma’ya münhasıra olub mezbûre İsmihân 

‛alâ tarîki’t-tehârec hassa-i şer‛iyesini menkûlât nev‛inden olan terekeden ahz ve isteyfâ 

eylediği şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretânın tesviye-i 

umûrlarına sûb-u şer‛den mensûb vasiyisi olan merkûm İbrahim vesâyeten ve asâleten 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i 

Seyyid Abdî mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb babamız müteveffâ-yı 

merkûm muhallefâtından mahmiye-i mezbûre hâricinde Çakâb zokağı nâm mevzı‛de 

vâki‛ bir tarafdan Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Şa‛bân mülkü 

ve bir tarafdan Mehmed mülkü vew bir tarafdan nehir ile mahdûd olub nısfı benim nısfı 

mezbûretânın olan buçuk dönüm arsa-i hâliyemizi üzerinde bulunan beş kavak 

ağaçlarıyla me‛an mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi’ye zarûret-i deyn içün otuz esedî 

guruş ve kîlesi nâ-ma‛lûm bir mikdâr buğdaya vesâyetim ve asâletim hasebiyle bey‛-i 

bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr otuz guruşu ve buğdayı mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi yedinden bi’t-

tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ eyledim ba‛de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 
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keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‛ ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve 

elf. 

El-Hâc Mûsa bin Himmet, el-Hâc Receb bin Mustafa, Ömer bin Süleymân, 

Mehmed bin Mustafa, Mehmed bin Şa‛bân, el-Hâc Mehmed bin Dilâver. 

191/2 Şikayet Davası 

Medîne-i Minûre evkâfının Gülkirâs mukâta‛alarından Kayseriye’de kemerkân 

re‛âyâsı perâkendesinden olub mahmiye-i Konya’da müttemkin olan eshâb-ı hâze’s-

sefer Meyuşyân zımmîlerinden Münâs veled-i Parsî ve Deve veled-i Dâvîd ve Teylilî 

veled-i Bağdeser ve Bâlî veled-i Şâdî ve Lâle veled-i Mîrdûn ve Bevlezâd veled-i Şâdî 

ve Kirkor veled-i Serhûş nâm zımmîler meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bin 

doksan altı senesine mahsûb olmak üzere evkâf-ı merkûme mütevellîsi olan İbrahim 

Ağa tarafından mahmiye-i Konya kazâsında olan evkâf-ı mezbûre re‛âyâsının 

perâkendesinden cânib-i vakfa ‛âid hukûk ve rüsûm-u cem‛ine vekîl-i şer‛îsi olan el-

Hâc Ahmed Ağa mahzarında üzerine her biri da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb bizim vakf-ı 

mezbûre ‛âid olan cizye ve ispençemiz içün üçer yüz akçeden ziyâde alınmaya deyû 

yedimizde olan tarâlû sûret-i defter-i hâkânînin âharında mesdûr ve masrah iken hâlâ 

Ağâ-yı mezbûr bizden ziyâde akçe talebiyle bizi rencide üzeredir suâl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-suâl Ağâ-yı merkûm cevâbında mezbûrlardan üçeryüzden ziyâde 

akçe taleb eylediğini ikrâr itdikden sonra mezbûrların yedlerinde olan tağdalar sûret-i 

defter-i hâkânîye nazar olunub mezbûrlardan üçer yüz akçe alınagelmişdir deyû mesdûr 

ve masrah olmağın ber mûcib-i defter-i hâkânî ziyâde talebinden Ağâ-yı mezbûru men‛ 

birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛ışrîn min Cemâziye’l-‛ahir li-sene 

site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, Mehmed Beg bin Halîl, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‛bân. 

191/3 Arazi Kiralanması 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ Hatunsaray nâhiyesinde Akviran nâm karye 

sâkinlerinden bâ‛isü’l-kitâb Ali bin Hamza Beg ve Hüseyîn bin İsma‛îl nâm kimesneler 

meclis-i şer‛-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‛bîr-i ‛ani’l-merâm idüb nâhiye-i 

mezbûrede vâki‛ Dikverne nâm karyenin sûret-i defter-i hâkânîden bir buçuk 
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avârızhânesi olub lâkin ahâlisi perîşân olmağla Kavak nâm karye ahâlisi karye-i 

mezbûrenin arâzîsini zirâ‛at itmek üzere buçuk hânesinin tekâlîfini virmeğe iltizâm idüb 

bu ana gelince viregelmişler idi lâkin ziyâdeye kabûl itmedikleri ecilden her biri karye-i 

mezbûre arâzîsini zirâ‛atdan ferâğat itmeleriyle biz karye-i mezkûrenin arâzîsini zirâ‛at 

itmek üzere cem‛-i tekâlîfde üç rub‛ hânenin tekâlîfini ikimiz virmeğe ta‛ahhüd ve 

iltizâm eyledik tasarrufuna cânib-i şer‛den izin murâd ideriz didiklerinde rub‛hâne 

ziyâde olub nâfi‛ olmağla izin birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛ışrîn 

min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendî bin es-Seyyid Mehmed Beg, fahrü’l-

kuzât İsma‛îl Efendî bin Süleymân Efendî, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf. 

194/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Ahmed Fakîh mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Mehmed’in verâset-i zevcesi İsmihân ve vâlidesi Safiye binti Ahmed 

ve li-ebeveyn ‛ammisi el-Hâc ahmed ibn-i el-Hâc Ali’ye münhasıra olub mezbûre 

İsmihân mehr-i mü’celini ve rub‛-u hassa-i şer‛iyesini mukaddemâ ‛alâ tarîki’t-tehârec 

ahz ve isteyfâ eylediği şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra merkûm el-Hâc Mehmed 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde zikri âtî menzile vâzı‛ü’l-yed olan bâ‛isü’l-kitâb 

mezbûre Safiye tarafından vech-i âtî üzere husûmete vekîl-i şer‛îsi olan el-Hâc Ivaz bin 

İbâd mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtından zevcesine bedel olmak üzere virilen eşyâdan bâkî kalan terekesinden 

vâlidesi mezbûre Safiye’nin hassasına defter-i kısâm-ı nâtık olduğu üzere seksen beş 

guruş itmeğin kanâ‛âat itmeyüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan el-Hâc Halîl 

mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafdan konak evi ve bir tarafdan 

tarîk-i ‛âmm ile mahdûd fevkani-i ve tahtânî iki oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve iki 

örtme ve iki havlıyı müştemil olub defter-i kısâmda yüz otuz guruş gıymet takdîr olunan 

menzili mezbûre Safiye hassası içün zabt ve vaz‛-ı yed itmişdir suâl olunub hassasından 

ziyâde olan kırk beş guruş benim hassamdan olmağla alıvirilmek matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm cevâbında menzil-i mezbûrun gıymeti defter-i kısâmda 

gıymet misilinden ziyâde keşîre ile takdir olunduğundan mâ‛adâ mezkûr Mehmed el-

Hâc Mehmed defter-i kısâm mûcibince yüz yetmiş guruş hassası mukâbelesinde ‛alâ 

tarîki’s-sulh ve’t-tehârec muhallefât-ı merkûmeden ma‛lûme’l-hudûd olan bir kıt‛a bağı 

ve defter-i kısâmda isimleri ve gıymetleri mesdûr menkûlât nev‛inden bi’l-cümle eşyâyı 
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alub kabûl ve kabz idüb menzil-i mezbûru mezkûre Safiye’ye virüb kasrîd ve kat‛-i 

‛alâka idüb ma‛lûme ve mechûle bi’l-cümle muhallefâta müte‛allaka de‛âvâ ve 

münâza‛âtdan biri birlerinin zimmetini ibrâ-i ‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd 

eylediler deyücek ba‛de’l-istindâk ve’l-inkâr vekîl-i merkûm takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i Müslimînden Celâl Begzâde dimekle ma‛rûf 

Sefer Beg ibn-i Abdi Beg ve el-hâc Mustafa bin İbrahim Halîfe nâm kimesneler li-

eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ mukaddemâ mezbûr 

el-Hâc Mehmed bizim huzûrumuzda menzil-i merkûmu mezbûre Safiye’ye seksen beş 

guruş hassası mukâbelesinde virüb temlîk idüb bâkî kalan ma‛lûme’l-hudûd bir kıt‛a 

bağı ve defter-i kısâmda isimleri ve gıymetleri mesdûr menkûlât nev‛inden bi’l-cümle 

muhallefâtı kendinin yüz yetmiş guruş hassası mukâbelesinde ‛alâ tarîki’s-sulh ve’t-

tehârec alub kabûl ve kabz idüb menzil-i mezbûrdan kasrîd ve kat‛-i ‛alâka idüb 

ma‛lûme ve mechûle bi’l-cümle terekeye müte‛allaka de‛âvâ ve münâza‛âtdan biri 

birlerinin zimmetini ibrâ-i‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eylediler biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hümolunub da‛vâ-yı mezbûreden 

merkûm el-Hâc Mehmed’i men‛ birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛ışrîn 

min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc Receb bin Mustafa, Halîl Halîfe bin Emrullah, Mevlûd bin Mehmed, 

Mûsa bin el-Hâc İsma‛îl, Mahmed bin Ömer. 

194/2 Vergi Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ Tât nâm karyenin sipâhîsi tarafından subaşısı 

olub karye-i mezbûreye müte‛allaka umûra vekîl-i şer‛îsi olan İbrahim Beg ibn-i Muslî 

nâm kimesne Mehmed meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i mezbûre 

re‛âyâsından eshâb-ıhâze’l-kitâb Seydî Ali bin Himmet ve Sefer bin Bayram ve Şa‛bân 

bin Ahmed ve Ivaz bin İbrahim ve Minnet bin Halîl ve Bayram bin Ali ve Veli bin 

Ömer nâm kimesneler ve sâirleri mahzarlarında üzerlerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûrlardan üzerlerine lâzım gelen rüsûm-i ra‛iyyetden mâ‛adâ bâd-ı-hevâ taleb iderin 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında sûret-i defter-i hâkânî 

mûcibince lâzım gelen rüsûm-i ra‛iyyetimizi virmeğe râzılarız lâkin bâd-ıhevâ nâmına 

nesne virilmek lâzım gelmediğine yedimizde fetevâ-yı şerîfe vardır deyû ibrâz idicek 

mazmûn-ı der bârende bir karye halkı sipâhilerine rüsûm-u ra‛iyyetlerini virdiklerinden 
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sonra sipâhi-i merkûmlardan bâd-ı-hevâ nâmına nesne almağa kâdir olur mu el-cevâb 

olmaz deyû duyurulmağın ber mûcib-i fetevâ-yı şerîfe bâd-ıhevâ talebinden mezbûr 

İbrahim Beg’i men‛ birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‛ışrîn 

min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ahmed bin Mahmûd, Sefer bin Hasan, el-hâc Receb bazarbaşı, ali bin ahmed, 

Veli bin Ali. 

195/1 Hassa Talebi 

Eyâli-i nefs-i Hâtunsaray nizâ‛-ı sâliyâne ahâli-i karye-i Kümüs 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ nefs-i Hatunsaray karye ahâlîsinden eshâb-ı 

hâze’l-kitâb İbrahim Çelebi ibn-i Süleymân Efendî ve Hüseyîn bin Abdullah ve el-Hâc 

Bedel bin Himmet ve Muharrem bin Abdülfettah nâm kimesneler ve sâirleri meclîs-i 

şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i Kümüs ahâlisinden Abdurrahman Halîfe ibn-i 

İlyas Efendî ve Îsâ bin Ahmed ve Ali bin Mûsa ve Hasan bin Mustafa ve Mehmed bin 

İbrahim ve Mevlûd bin Yûsuf mahzarlarında üzerlerine her biri da‛vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb mezbûrların bizim karyemiz tobrağında tekâlîf îcâb ider bağları olmağla yedimizde 

olan fetevâ-yı şerîfe mûcibince karyemiz ahâlîsine vâkı‛a olan tekâlîfden her birinden 

tasarruflarında bağa göre hassa taleb ideriz suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl 

mezbûr Îsâ cevâbında karye-i mezbûre tobrağında hâlâ yedinde olan bağı mukaddemâ 

hayyiz-i tahrîrde dahî yedinde bulunub ve tekâlîf viri re‛âyâdan olduğunu ikrâr idüb ve 

sâirleri bizim karye-i mezbûre tobrağında yedimizde olan bağlarımız hayyiz-i tahrîrde 

tekâlîfden mu‛âf olan ortakcı re‛âyâsı yedlerinde bulunub sonra bize intikâl itmekle 

tekâlîfden imtinâ‛ ideriz deyücek ibrâz olunan fetevâ-yı şerîfenin mazmûn-ı der bârende 

Zeyd bir karyede sâkin ve karye-i âharda bir bağ olsa karye-i âharı ahâlîsi Zeyd’den ol 

bağa göre vâkı‛a olan tekâlîfden hassa almağa kâdir olur mu el-cevâb olurlar deyû 

buyurulmağın ber mûcib-i fetevâ-yı şerîfe vâkı‛a olan tekâlîfden mutasarrıf oldukları 

bağa hassa imdâd itmeğe her birine tenbîh birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‛ışrîn min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât İsma‛îl Efendî bin Süleymân Efendî, fahrü’l-kuzâr el-Hâc 

Mustafa Efendî bin Receb Efendî, ‛ımdetü’l-müderrisîn ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, 

zîdetü’s-sedât es-Seyyid Sinan Çelebi kâim-i makâm-ı Nâkib el-eşrâf-ı Konya. 
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195/2 Alacak Davası 

Eskiîl kazâsına tâbi‛ şefur nâm karye sâkinlerinden Yahyâ ibn-i el-Hâc Veli 

nâm kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc şa‛bân bin 

Veli mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merhûm ve mağfûrla  Sultan Selim 

Hân tâb sırrahû hazretlerinin kasaba-i Karabîkâr’da vâki‛ câmi‛-i şerîf ve ‛imâret-i 

‛âmiresi evkâfının sâbıkan mütevellîsi olan fahrü’s-sedât es-Seyyid Mehmed Ağa’ya 

benim karye-i mezbûre mahsûlünün a‛şârını iltizâm eylediğim cihetden Lârende 

kîlesiyle beş yüz keyl buğday ve üç yüz keyl arpa deynim olub merkûm Seyyid 

Mehmed Ağa’nın dahî mezbûr el-Hâc Şa‛bân’a beş yüz guruş deyni olmağla mezkûr 

Seyyid Mehmed Ağa benim zimmetimde olan sekiz yüz keyl ğalleyi benim 

müvâcehemde mezkûr el-Hâc Şa‛bân’a meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde bi’l-müvâcehe 

havâle-i şer‛iye ile havâle idüb her birimiz kabûl eylediğimizden sonra merkûm el-Hâc 

Şa‛bân mahsûl-i merkûmu kabza tarafından oğlum hâzır-ı bi’l-meclis el-Hâc Mehmed’i 

vekîl ve karyeme irsâl eyledikde ol dahî gelüb benden begyarım buğdayını kabz idüb 

bâkîsi zimmetimde iken mezbûr el-Hâc Mehmed min habsi’l-mecmû‛ sekiz yüz keyl 

ğalleyi dört yüz on guruşa bana bâtâbi‛ ve makbûzu olan begyarım buğdayı bana teslîm 

idüb ben dahî iştirâ ve kabz itmişiken hâlâ mezbûr el-Hâc Şa‛bân mahsûl-imezkûr bi’t-

tamam olunmadın zimmetde iken bey-i câiz olmadığından ğayri ben oğlum merkûmu 

kabza vekîl eyledim bey‛a vekîl itmedim deyû da‛vâya şürû‛ itmekle ben dahî hâlâ 

bey‛-i mezkûru fesh ve akâle eyledim min ba‛d bey‛-i merkûma müte‛allaka da‛vâ ve 

nizâ‛ım kalmadı zimmeti biridir zikrolunan sekiz yüz keyl mahsûl karye-i mezbûre 

tobrağından makbûzum olduğu üzere edâ itmek şartıyla hâlâ zimmetimde vâcibü’l-edâ 

deynimdir dimeğin gıbbe’l-kabûl ve’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‛ışrîn min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc abdurrahman Ağa celb, el-hâc Mustafa bin el-Hâc Hazar, el-Hâc 

Bayram bin el-Hâc Ömer, el-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Efendî, el-Hâc Veli bin 

Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Ömer, el-Hâc Ebûbekir bin Mehmed Beşe, Mehmed 

Çelebi bin Osmân. 

196/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Nurullah nâm kimesnenin verâseti zevcesi Râzıye ve li-ebeveyn karındaşı 
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Osmân’a münhasıra olduğu şer‛an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr Osmân asâleten 

ve müteveffâ-yı merkûmun karındaşı kızı olub zikri âtî menzilden süls-i şâyi‛ne 

mülkiyet üzere mutasarrıf olan Fâtıma binti Mûsa tarafından bey‛-i âtiyyü’l-beyânı ve 

kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan kurd 

Ahmed bin Rıdvan ve Hasan Çelebi ibn-i el-Hâc Mehmed şehâdetleriyle şer‛an vekâleti 

sâbite olan zevci Süleymân bin Nebi vekâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

bâ‛isü’l-kitâb Mustafa bin Nebi mahzarında evvelâ mezbûr Osmân ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‛ iki tarafdan Ali mülkü ve bir tarafdan Molla 

Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir 

havlıyı müştemil menzilin sülsân-ı şâyi‛î mezkûr Nurullah’ın mülkü olmağla 

mukaddemâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında âhar diyâra gitdikde zikrolunan sülsâ-

ı şâyi‛i ben mezkûr Mustafa’ya yiğirmi yedi guruş ve bir telte bi’l-vekâle bey‛-i bât-ı 

sahîh-i şer‛î ile bey‛ ve müvekkil merkûmun ‛alâkasını kat‛ ve kasrîd idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi yedi guruş ve 

bir telti mezbûr Mustafa yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb zevcesi merkûme 

Râzıya’nin nafakasına sarf eyledim deyüb merkûme Râzıye dahî meclis-i şer‛a hâzırân 

olub vech-i muharrer üzere bey‛i ve kabz-ı semeni bi’t-tamam nafakasına harc 

olunduğunu ikrâr ve bey‛i kabûl eyledikden sonra mezbûr Süleymân ben dahî menzil-i 

mezbûrdan müvekkilen merkûmenin mülkü olan süls-i şâyi‛ni mezbûr Mustafa’ya on üç 

guruş bir telte bi’l-vekâle bâtâbi‛ ve teslîm ve yedinden tamamen kabz-ı semen eyledim 

deyüb her biri menzil-i mezbûrun mecmû‛u hayyiz-i ‛akdden mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‛aşer min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve 

elf. 

Hasan bin Mehmed, Hüseyîn bin Mustafa, el-Hâc Mustafa bin el-Hâc Satı, 

Mehmed bin İslâm, el-Hââc Abdullah bin Abdülhalîm. 

196/2 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ahmed’in verâset-i vâlidesi Ruliye ve li-em karındaşı Şa‛bân bin Sefer ve li-

ebeveyn karındaşı Seyyid Mustafa ve kız karındaşı Emine’ye münhasıra olub ba‛de 

mezbûre Rukiye dahî fevt olub verâseti sadrî oğulları mezkûrân Şa‛bân ve Seyyid 

Mustafa ve sadriye kızı merkûme Emine’ye münhasıra olduğu şer‛an mütehhakkik 
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oldukdan sonra mezkûre Emine tarafından husûs-ı … âtiyyü’l-beyâna vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‛rifet-i şe‛iye ile ‛ârifân olan Ahmed Halîfe ibn-i Veli ve Mehmed 

bin Abdi şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan merkûm Seyyid Mustafa vekâleten ve 

asâleten meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb mezkûr Şa‛bân 

mahzarında işkrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb vâlidemiz müteveffât-ı merkûme 

Rukiye’nin sâir terekesini mukaddemâ beynimizde taksîm ve her birimiz hassalarıma 

isâbet iden eşyâmızı kabz idüb lâkin mahalle-i merkûmede vâki‛ bir tarafdan Abdullah 

Çelebi mülkü ve bir tarafdan tekye ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i 

‛âmm ile mahdûd menzili taksîm olunmayub mezbûr Şa‛bân’ın menzil-i merkûmda beş 

sehimden iki sehim hassası alâ hâze’l-ân bâkiye olub ve müteveffâ-yı evvel mezbûr 

Seyyid Ahmed’in terekesinden dahî bizim yedimizde olan cinsi ve gıymeti beynimizde 

ma‛lûm eşyâdan merkûm Şa‛bân’ın sedes hassası alâ hâze’l-ân bâkıye olub ve bundan 

mâ‛adâ mezkûr Şa‛bân bize yiğirmi guruş dahî virüb biz dahî yedinden ahz ve kabz 

itmemiz ile menzil-i merkûmdan bir izbe ve bir oda ve bir ahuru ve cânib-i ğayrisinde 

olan havlıyı vekâletim hasebiyle merkûm Şa‛bân’a menzil-i merkûmun mecmû‛undan 

ve yedimizde olan eşyâ-i merkûmeden hassaları meblağ-ı mezbûr yiğirmi guruş 

mukâbelesinde virüb temlîk ve teslîm idüb ve bir sofa ve bir tabhâne ve bir örtme ve bir 

havlıyı müvekkilem ile benim içün kabûl eyledim min ba‛d mâra’z-zikr izbe ve bir oda 

ve bir ahur ve havlıyı mezbûr Şa‛bân’ın vech-i muharrer üzere mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün zikrolunan husûslara müte‛allaka 

cemi‛ de‛âvâ ve münâza‛âtdan her birimiz fâriğ olub tarafeyn-i biribirimizin zimmetini 

ibrâ ve iskâd eyledik min ba‛d biribirimizde bir akçe ve bir habbe hak ve ‛alâkamız ve 

da‛vâ ve nizâ‛ımız kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‛ışrîn min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Osmân Efendî bin Kemâl, Mahmûd Halîfe bin Mehmed, Ömer bin Mustafa, 

Mustafa bin Ali, Mehmed bin Ahmed. 

197/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Bikârî mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Halîl nâm 

kimesne meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb Hatice binti Hasan 

tarafından vech-i âtî üzere husûsmete vekîl-i şer‛îsi olan üvegi babası Nasûh bin 

Himmet mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan iki sene 

mukaddem mezbûre Hatice’ye namzed itmam ile üç guruş ve üç guruşluk halu ve üç 
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buçuk guruşluk hanâ ve yüz akçelik sâkız ve iki yüz elli akçelik elli dirhem ipin ve üç 

rub‛luk üç çenber buçuk guruşluk babuc mest ve bir rub‛ gıymetlü bir makreme ve on 

vakye ketân irsâl itmişidim ba‛de muğârekat itmam ile on vakye ketân ve iki ‛aynî 

çenber ve elli pâresini aldım bâkîsi alâ hâze’l-ân yedinde ve zimmetinde olmağla talebi 

derin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Nasûh cevâbında bundan akdem 

mezbûr Mehmed bi’l-cümle eşyâ-i mezkûreye müte‛allaka da‛vâsı mukâbelesinde 

tebessudü’l-müslimîn ‛alâ tarîki’s-sulh bizim yedimizden on beş makreme ve üç gömlek 

ve bir don ve on vakye ketan ve elli pâre ve dört ‛aynî çenber ve bir babuç ma‛ mest ve 

bir ucgur olub kabûl ve kabz idüb mâ‛adâdan fâriğ olub bu husûsa müte‛allaka bi’l-

cümle de‛âvâ ve nizâ‛âtdan benim müvekkilem mezbûrenin zimmetlerimizi ibrâ ve 

iskâd eyledi deyücek ba‛de’l-istindâk ve’l-inkâr vekîl-i merkûmdan takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i müslimînden Dellal Mustafa bin Haydar ve 

Molla Hazar bin Yûsuf ve Hasan bin Ca‛fer ve Pîr ali bin Mehmed nâm kimesneler 

meclis-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ mezbûr Mehmed bundan akdem 

mezkûre Hatice’ye namzed husûs içün irsâl eylediği bi’l-cümle eşyâ-i mezkûreye 

de‛âvâ ve münâza‛âtı mukâbelesinde bizim huzûrumuzda ‛alâ tarîki’s-sulh on beş 

makreme ve üç gömlek ve bir don ve on vakye ketan ve elli pâre ve ve dört ‛aynî çenber 

ve bir babuc ma‛ mest ve bir uçgur alub kabûl ve kabz idüb mâ‛adâdan fâriğ olub 

müvekkile-i mezbûrenin ve vekîl-i merkûmun zimmetlerini namzed husûsiçün irsâl 

eylediği bi’l-cümle eşyâya müte‛allaka de‛âvâ ve münâza‛âtdan ibrâ ve iskâd eyledi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde 

ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‛a olmağın da‛vâ-yı 

mezbûreden müdde‛i-i merkûmu men‛ birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’r-râbi‛ ve’l-‛ışrîn min Cemâziye’l-‛ahir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Abdal Ağa bin Arif Beg, Mehmed bin Mustafa Della ali bin İsma‛îl, Dâvud bin 

İvad. 

197/2 Vasiyet  

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istima‛ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‛den Mevlânâ Mehmed Çelebi ibn-i Siyâvuş Ağa irsâl olunub ol dahî mahmiye-i 

Konya’da Kürkcü mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Cemile 

Hâtûn’un menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan müslimîn ile ‛akd-i 

meclis-i şer‛-i şerîf olundukda müteveffât-ı mezbûrenin verâseti zevci Mehmed bin 
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Mehmed ve ‛ammisi oğlu Ali bin Mehmed’e münhasıra olduğu şer‛an mütehhakkik 

oldukdan sonra müteveffât-ı merkûmenin tenfîz-i vesâyâsına vasiy-i muhtâresi olan 

bâ‛isete’l-kitâb Aişe binti Mehmed nâm hâtûn meclis-i ma‛kûd-u mezbûrda merkûm Ali 

âhar diyârda olmağla muhallefâtdan hassasını kabza cânib-i şer‛den kayyum nasb 

olunan Osmân bin Mehmed mahzarında üzerine da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûre 

cemile maraz mevtinde eğer ben bu marazdan vefât idersem bi’l-cümle terekemin 

sülsünden beş guruş techîz ve tekfînime sarf ve beş guruş Kürkcü mahallesinin 

avârızına vakf oluna deyû vasıyet idüb tenfîzine beni vasiy-i muhtâr idüb ben dahî kabûl 

itdiğimden sonra mezbûre Ali el-esrâr fevt olub ber mûcib-i defter-i kızâm terekesinin 

süslü vasıyet-i mezkûreye müsâ‛ade olunmağla meblağ-ı mezbûru taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‛akîbü’l-inkâr ve ba‛de’l-istişhâd ‛udûl-i Müslimînden 

mahalle-i mezbûrede sâkin el-Hâc Veli bin Mehmed ve Molla Mustafa bin arife nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ 

mezbûre Cemile maraz mevtinde bizim huzûrumuzda vasıyet idüb eğer ben bu 

marazdan vefât idersem mecmû‛-u terekemin süslünden beş guruş techîz ve tekfînime 

sarf olunub ve beş guruş Kürkcü mahallesinin avârızına vakf oluna deyüb tenfîzine 

merkûme Aişe’yi vasiy-i muhtâr eyledi ol dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olduğunu Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve ba‛de 

me‛an irsâl olunan (    ) ile meclis-i şer‛a gelüb ‛alâ vukû‛a haber virmeğin mûcibiyle 

hükm-i birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‛ışrîn min 

Cemâziye’l-evvel li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ahmed bin Mehmed, Ömer bin Mehmed, Ali Halîfe bin Ca‛fer, Mustafa bin el-

Hâc Mahmûd. 

198/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türk Ali mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa’nın vârislerinden sulbiye sağire kızı Sâliha’nın tesviye-i umûruna 

sûb-u şer‛den mensûbe vasiysi olan ceddesi Ümmü binti Nebî ve zevcesi Alime binti 

Ali taraflarından zikri âtî bey‛i ve kabz-ı semeni ikrâra vekîlleri olub mezbûretânın 

zâtlarını ma‛rifet-i şer‛iye ile ‛ârifân olan Mustafa bin Veli ve Mehmed bin Ahmed 

şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite olan Mustafa bin Abdî vekâleten ve vâlidesi Râzıye 

binti el-Hâc Veli tarafından kezâlik husûs-ı mezbûre vekîli olub el-Hâc Mehmed bin 
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Hazma ve Seyyid Ahmed Çelebi ibn-i Mehmed şehâdetleriyle şer‛an vekâleti sâbite 

olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Şeyh Nehşâyiş Efendî vekâleten ve müteveffâ-yı 

mezbûrun tenfîz-i vesâyâsına vasiy-i muhtârı olan Şeyh Ali Efendî ibn-i (     ) vesâyeten 

meclîs-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‛isü’l-kitâb receb Halîfe ibn-i İsma‛îl 

tarafından husûs-ı câi’z-zikre vekîl-i şer‛îsi olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Ali 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından 

mahalle-i mezbûrede vâki‛ Seyyid Abdürrahim Çelebi mülkü ve bir tarafdan Hüseyîn 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir tabhâne ve 

bir sofa ve bir oda ve bir havlıyı müştemil menzilin techîz ve tekfîni masârıfının deyûnu 

zarûreti içün vekîl-i merkûm Seyyid Mehmed Çelebi’ye hâlâ semen misli olan yiğirmi 

sekiz guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ idüb ol dahî müvekkil merkûm içün 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı  mezbûr yiğirmi sekiz guruşu 

müvekkilât-ı merkûme ile me‛an Seyyid Mehmed Çelebi yedinden bi’t-tamam ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ eyledik ba‛de’l-yevm müvekkil mezbûr Receb Halîfe’nin 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‛ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

El-Hâc İbrahim bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Seyyid Ahmed bin Mehmed, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Seyyid İbrahim, zahrü’s-sedât Seyyid Mustafa Çelebi bin seyyid 

Pîrî Ağa. 

198/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Karakaş mahallesi sâkinlerinden Alime binti Mehmed 

nâm hâtûn meclis-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‛isü’l-kitâb Yahyâ bin Külâbî 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‛ bir tarafdan 

ba‛zan Ali mülkü ve ba‛zab Nebî Beg mülkü ve bir tarafdan Akhasanoğlu mülkü ve bir 

tarafdan Yağmur zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve 

bir kıt‛a arz-ı hâliye ve eşcârı ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan iki tahta ve irkek ta‛bîr olunur bir hark bağımı 

merkûm Yahyâ’ya altmış esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı  mezbûr altmış guruşu mezkûr 

Yahyâ yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ eyledik ba‛de’l-yevm 

tevâbi‛ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 
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eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‛ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Yahyâ Çelebi bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Emrullah, Dâvud bin 

Şa‛bân, Süleymân bin İvad, Mustafa bin el-Hâc Satı. 

199/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed’in 

‛ammisi ve vârisi olan el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ali nâm kimesne meclis-i şer‛-i hâtır-

ı lâzımü’t-tevkirde bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc Ivaz bin İbâd mahzarında üzerine da‛vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb mevresem müteveffâ-yı mezbûrun merkûm el-Hâc Ivaz zimmetinde 

‛alâ vechi’l-muzâreye iki yüz esedî guruşu alub meblağ-ı merkûmdan yetmiş guruşu 

yine mezbûr Mehmed hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında merkûm el-Hâc Ivaz 

yedinden alub kabz idüb bâkî yüz otuz guruşu zimmetinde iken mezkûr Mehmed fevt 

olub verâseti vâlidesi Safiye ve zevcesine ve bana münhasıra olmağla meblağ-ı 

mezbûrdan altmış beş guruşunu dahî mezbûretân ile ben alub bâkî altmış beş guruşu alâ 

hâze’l-ân zimmetinde bâkî kalmağla dört sehimden iki sehim hassamı talebi derin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm el-Hâc Ivaz cevâbında müteveffâ-yı mezbûr 

Mehmed hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında ben sana virdiğin iki yüz guruşdan altmış 

beş guruşu garazdan ve kuşak semeninden vâliden Safiye’nin mülküdür kendüye viresiz 

deyû bana emr itmekle ben dahî meblağ-ı merkûm altmış beş guruşu vâlidesi hâzır-ı 

bi’l-meclis Safiye Hâtûn’a bi’t-tamam edâ eyledim deyücek merkûme Safiye dahî 

mablağ-ı mezbûr altmış beş guruşu kendi malım olmak üzere oğlum mezbûr 

Mehmed’in emri mucibince mezkûr el-Hâc Ivaz yedinden aldım deyüb müdde‛ı-i 

merkûm emr-i meşrûhu inkâr itmekle merkûm el-Hâc Ivaz’dan takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyine taleb olundukda ‛udûl-i Müslimînden el-Hâc Abdullah Halîfe ibn-i 

Abdülhalîm ve Mustafa bin Mahmûd nâm nâm kimesneler li- eceli’ş-şehâde meclis-

işer‛a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‛ müteveffâ-yı merkûm Mehmed hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda merkûm el-Hâc Ivaz’a hitâb idüb 

ben muzârebe vechiyle sana virdiğim iki yüz guruşdan altmış beş guruşu cihet-i 

garazdan ve kuşak semeninden vâlidem Safiye Hâtûn’un mülküdür kendüye edâ ve 

teslîm idesin deyüb emr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‛iye eylediklerinde ba‛de’t-ta‛dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 
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husûs-ı mezbûr içün mu‛ârazadan müdde‛ı-i merkûmu men‛ birle mâ vak‛a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‛aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Yûsuf bin Mûsa, Serfer bin Abdülkerîm, Ali bin Mûsa. 

199/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin el-Hâc 

Hasan nâm kimesne meclis-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sulbî oğlu bâ‛isü’l-kitâb 

Hasan Çelebi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem oğlum 

mezbûre bezâ‛a ve garaz cihetleriyle defa‛ât-i ‛adîde min habsi’l-mecmû‛ yüz guruş 

virmişidim ve bundan mâ‛adâ beynimizde ma‛lûme ve mechûle mu‛âmelât-ı şer‛iye 

cereyân itmişidi el-hâlet-i hâze meblağ-ı mezbûr yüz guruşdan bi’l-cümle mu‛âmelât-ı 

şer‛iyeden târîh-i kitâb gününe gelince ma‛lûme ve mechûle hukûkumdan fâriğ olub 

zimmetini ibrâ-i ‛âmm kâti‛ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‛d târîh-i kitâb 

gününe gelince merkûm zimmetinde bir akçe ve bir habbe hak ve ‛alâkam ve bir vecihle 

da‛vâ ve nizâ‛ım kalmadı ba‛de’l-yevm târîh-i kitâb gününe dek cereyân idüb bi’l-

cümle husûslara müte‛allaka bir tarîkle bundan da‛vâ südûr idese mesmû‛a olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‛ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Derviş Mustafa zâviye-i dârü’ş-Şems-i Tebrîzî, Molla Mustafa bin Mehmed, 

Molla Yahyâ bin Hasan, Mehmed bin Resûl, Satılmış bin İbrahim. 

199/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoca Habib mahallesi sâkinlerinden Emine binti İbrahim 

nâm hâtûn meclis-i şer‛-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‛isü’l-kitâb Mahmûd bin Ali 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‛ bir tarafdan 

Abdurrahman Çelebi mülkü ve bir tarafdan Hasan mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‛âmm ile 

mahdûd bir oda ve bir ahur ve iki tabhâne ve iki havlı ve iki örtme ve bir zokak 

kapusunu müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi mezbûr Mahmûd’a altmış iki esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr altmış iki 

guruşu mezkûr Mahm ud yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ 

eyledim ba‛de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 
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eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-

‛ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Mehmed Çavuş, Bâlî bin Sefer, Seyyid Mehmed Çelebi 

pulcuzâde. 

199/4 Vasî ve Nâzır Tayini 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‛ Karaarslan nâm karye sâkinlerinden iken 

bundan akdem fevt olan el-hâc İbâd bin Mustafa’nın sulbî sağir oğulları Hasan ve 

Busan ve sulbiye sağire kızları Aişe ve Emine’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun arsâ 

intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabta ve hıfza ve sâir vâki‛ olan umûr-u şer‛iyelerini 

tesviyeye bir vasiy ve vasiy-i merkûmun üzerlerine bir nâzır lâzım ve mühim olmağın 

hâkim-i mevki‛ü’l-kitâb hazretleri sağâr-ı merkûmûnun vâlideleri İsmihân binti 

Mehmed nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy ve ‛ammileri Ebûbekir 

bin Ömer nâm kimesneyi nâzır nasb ve ta‛yîn eyledikde anlar dahî vesâyet ve nezâret-i 

merkûmetânı kabûl ve hıdmat-ı lâzımelerini ta‛ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ vak‛a bi’t-

taleb ketb olundu fî gurre-i Recebi’l-ferd li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Ahmed Halîfe bin Mûsa, Veli bin el-Hâc Mûsa, Ken‛ân bin Handan, Receb bin 

Ali. 

200/1 Vakıf Alacağı  

Mahmiye-i Konya’da Karakaş mahallesi mescidinin İmâmı ve evkâfının 

mütevellîsi olan bâ‛isü’l-kitâb el-Hâc İbrahim Halîfe bin Mûsa Hoca meclis-i şer‛-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Sinânperâkendesi mahallesinde sâkin Keleş Ali bin Büstân nâm 

kimesnenin oğlu ve tarafından bi’l-cümle umûruna vekîl-i mutlakî olan Halîl 

mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‛vâ ve takrîr-i kelâm idüb mütevellîsi olduğum vakf-ı 

mezbûr mâlından mezkûr Ali zimmetinde ‛alâ tarîki’l-istirbâh on beş esedî guruş asl-ı 

mâl ve bir senelik rıbh iki guruş ve bir rub‛ olub mezkûr Halîl vekîl-i mutlakî olmağla 

talebi derin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezkûr Halîl cevâbında vekâlet-i 

mutlakayı ve babasının mescid-i mezbûre on beş guruş asl-ı mâl ve bir senelik rıbh 

deyni olduğunu ikrâr idüb lâkin babam meblağ-ı mezbûru mütevelli-i merkûme îsâl içün 

yine mahalle-i merkûmede sâkin hâzır-ı bi’l-meclis Receb Efendî ibn-i el-Hâc Mustafa 

Efendî’ye bi’t-tamam virüb teslîm idüb ol dahî kabz ve îsâl itmişdir deyücek ba‛de’l-

istindâk ve’l-inkâr merkûm Halîl’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyine taleb 
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olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‛acz ve istihlâf itmeğin mezkûr Ali’den deyn-i 

merkûme mahsûb olmak üzere mütevelli-i mezbûre îsâl içün on beş guruş ahz ve kabz 

itmediğine merkûm Receb Efendî’ye yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‛alâ vefla’l-

mes‛ûl yemîn billâhi’l-‛azîm itmeğin meblağ-ı mezbûr asl-ı mâl ve rubhu edâya vekîl-i 

merkûme tenbîh birle mâ vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‛ min Cemâziye’l-

âhir li-sene site ve tis‛în ve elf. 

Molla Mustafa bin Mûsa Hoca, el-Hâc Mehmed bin Pîr Ali, Osmân bin Receb, 

zahrü’s-sedât es-Seyyid Sinan Çelebi kâim-i makâm-ı nakîbü’l-eşrâf bi-Konya. 

200/2 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyh Sadreddin kuddise sırrahû mahallesi 

sâkinlerinden Hüseyîn ve Osmân ibni Mustafa nâm kimesneler meclis-i şer‛-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‛isü’l-kitâb Ahmed bin Ahmed ve Mezîd bin Ali mahzarlarında her 

biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Eskibazar’da vâki‛ bir tarafdan kahvehâne ve bir 

tarafdan Halîl mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‛âmm ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân ‛ale’s-

seviye şirket üzere sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan bir bâb kaba Halvacı 

dükkanımızı merkûmâna yiğirmi beş esedî guruşa bey‛-i bât-ı sahîh-i şer‛î ile bey‛ idüb 

anlar dahî bi’l-münâsafa şirket üzere merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr yiğirmi beş guruşu mezbûrân Ahmed ve Yezîd yedlerinden bi’t-tamam ahz ve 

kabz eyleyüb teslîm-i mebi‛ eyledik ba‛de’l-yevm ‛ale’l-iştirâk mülk-i müşterâlarıdır 

keyfe mâ yeşâ’ân ve yahtârân zabt ve tasarruf eylesünler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ 

vak‛a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‛ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene 

site ve tis‛în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ali, Molla Mehmed bin Abdullah, Mahmûd Halîfe 

bin Mehmed, İsma‘îl bin İbrahim, Seyyid Hasan bin Seyyid Mustafa, İbrahim Çelebi 

bin el-Hâc Mûsa. 

200/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid mahallesi sâkinlerinden Asya bint-i Ahmed 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Mustafa 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm Çıralu mescid mahallesinde vâki‘ bir tarafdan 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan Keldede mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir tabhâne ve bir yazlık ve iki kilar ve bir izbe ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-
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ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Mehmed’e on yedi esedî 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr on yedi guruşu mezkûr Mehmed yedinden bi’t-tamam ahz 

ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ 

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Süleymân, Şa‘bân bin Süleymân, İbrahim bin Abdi, Mûsa Çelebi 

bin Mûsa. 

201/1 Hassa Talebi  

Kazâ-i İnsuyu’na tâbi‘ Tutub nâm karye ahâlîsinden Derviş bin Sefer ve 

Abdullah bin Abdi ve Nekrivirmiş bin Hüseyîn nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesinde sâkin bâ‘isü’l-kitâb 

Mustafa bin Abdülgaffâr nâm kimesne üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûr Mustafa’nın babası Abdülgaffâr sâbıkan karye-i mezbûre ahâlisinden olub 

hayyiz-i tahrîrde babası Süleymân ismiyle karye-i mezbûrenin ‘avârız defterine kayd 

olunmağla hâlâ karyemiz ahâlisine tevzi‘ olunan sursâd tekâlifinden hassasını taleb 

ideriz suâl olunsun didiklerinde sûret-i defter-i hâkânî ibrâz eylediklerinde gıbbe’s-suâl 

merkûm Mustafa cevâbında babamın ismi sûret-i defterde mukayyed olduğu ma‘lûmum 

olmadığından mâ‘adâ sâbıkan babam karye-i mezbûreden bâlikliye kat‘-i ‘alâka ve şehr-

i muhallâtında tûtan itmekle ben şehirde tevellüd idüb ve alâ hâze’l-ân Debbağhâne 

mahallesinde mütemekkin olub vâki‘ olan bi’l-cümle tekâlîfî mahallem ahâlisiyle edâ 

idüb karye-i mezbûrede aslâ ‘alâkam olmamağla tekâlîf lâzım gelmediğine yedimde 

fettvâ-yı şerîfe vardır deyücek med‘ûn-u merkûmûn yedlerinde olan sûret-i deftere 

nazar olunub Abdülkâdir bin Süleymân ismi mesdûr olub merkûmun babası olan 

Abdülgaffâr’ın ismi mesdûr olmadığından gayri fetvâ-yı şerîfenin mazmûndrur bârende 

Zeyd sâkin olduğu mahallede hasbi’t-tâka tekâlîfden hassa virir iken sâbıkda sâkin 

olduğu karye ahâlisi dahî Zeyd’den mücerred-i sâbıkan karyemizde sâkin idik deyû 

tekâlîf-i karyeden hassa almağa kâdir olurlar mı el-cevâb olmazlar deyû buyurulmağın 

ber mûcib-i fetvâ-yı şerîfe med‘ûn-u merkûmûnu da‘vâ-yı mezkûreden men‘ birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene 

sitte tis‘în ve elf.  
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Halîl bin Kabâd, zahrü’l-kuzât Hasan Beşe serdâr, Tûrak Beşe bin Mevlûd. 

201/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Bulmes nâm karye sâkinlerinden Büstân Beşe 

ibn-i İbrahim tarafından zikr-i âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub Receb bin İbrahim 

ve Molla İbrahim bin Veli şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan oğlu Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Derviş Mehmed bin 

Abdülbâkî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûr 

Büstân Beşe’nin mahmiye-i merkûme zeylinde merhûm Hüsâm Ali gurbunda vâki‘ bir 

tarafdan Mustafa mülkü ve iki tarafdan Molla İbrahim mülkü ve bir tarafdan harmanyeri 

ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilini mezbûr Derviş Mehmed’e on iki buçuk 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bi’l-vekâle bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin mablağ-ı mezbûr on iki buçuk guruşu mezbûr Dervim 

Mehmed yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-

yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, el-Hâc Ali bin Ahmed, Hasan Çelebi bin 

Derviş Mehmed, Mahmûd bin Nasûh. 

201/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Müşkîl mahallesi sâkinlerinden Sâliha bint-i Mahmûd 

nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Fâtıma bint-i el-Hâc 

Seyyid Sefer tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan babası mezbûr el-Hâc Seyyid Sefer 

ben Abdi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i merkûme zeylinde 

Harmancık nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Mahmûd mülkü ve bir tarafdan Ahmed 

mülkü ve bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki kıt‘a 

arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil olub silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan üç tahta 

bağımı mezbûr el-Hâc seyyid Sefer’e yiğirmi dört esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüb ol dahî müvekkilesi mezbûre içün semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi dört guruşu mezkûr Fâtıma’nın malından olmak 

üzere vekîl-i merkûm yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim 
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ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla merkûme Fâtıma’nın mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ 

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sânî Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Mustafa bin Ebûbekir Halîfe, Molla Abdülkâdir bin Ebûbekir Halîfe, 

Mehmed bin Ramazân, Mustafa bin Abdi Beg, Murtazâ bin Mehmed. 

202/1 Hibe  

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa Halîfe’nin verâseti zevcesi Aişe ve sulbî oğulları Mustafa ve İshak ve 

İsma‘îl ve sulbiye kızları Emine ve Mü’mine’ye münhasıra olub ba‘de mezbûrân 

Mustafa ve İshak müte‘âkıben fevt olub her birinin verâsetleri vâlideleri merkûme Aişe 

ve li-eb er karındaşları İsma‘îl ve kız karındaşları mezkûretân Emine ve Mü’mine’ye 

münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Emine meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb merkûm İbrahim mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb babamız müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtından mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan Hüseyîn mülkü ve bir tarafdan Ahmed 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil 

dört tahta bağı mezbûr İsma‘îl’in yedinde ve tasarrufunda olub benim hassa-i şer‘iyem 

alâ hâze’l-ân bâkî olmağla taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr İsma‘îl 

cevâbında babam hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında ben on yaşımda iken sünnet 

olduğum hıynde bâğ-ı mahdûd-u merkûmu fâriğa ‘ani’l-mevâni‘-i hâliyâ ‘ani’ş-şevâğal 

hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk idüb ben dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz 

idüb târîh-i kitâba gelince yiğirmi üç senedir müvâcehesinde bi-lâ niza‘ müstakil 

mülkiyet üzere zabt ve tasarrufumdadır deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr merkûm 

İsma‘îl’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

Müslimînden Molla Mustafa bin Hüseyîn ve Mehmed bin Handan ve İbrahim bin Sinân 

nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan yiğirmi üç sene mukaddem mezbûr Mustafa Halîfe hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında mezkûr İsma‘îl’e bâğ-ı mezbûru on yaşında iken sünnet 

olduğu hıynde fâriğa ‘ani’ş-şevâğal hâliyâ ‘ani’l-mevâni‘ hibe-i sahîha-i şer‘iye ile 

bizim huzûrumuzda hibe ve temlîk ve teslîm idüb ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz 

eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm 
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olunub da‘vâ-yı mezbûreden med‘iye-i merkûmeyi men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî selh Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Veli Beg bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Mehmed, el-Hâc Receb bin 

Şa‘bân, Nasûh bin Ömer, Şa‘bân bin Emirşâh. 

202/2 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden Aişe bint-i İsma‘îl 

tarafından ikrâr-ı âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Derviş Hüseyîn bin Kademârî ve Mehmed bin Derviş Hüseyîn 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Sefer bin Ali meclis-i şer‘-i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Osmân ibn-i el-Hâc Mustafa mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Aişe merkûm Osmân’ın menkûhası 

olub bu ana gelince halvet-i sahîha olmayub lâkin beynlerinde musâfât olmamağla 

merkûm Osmân zimmetinde mütegarrer mehr-i mü’eccelinin nısfından yedi guruşunu 

mezbûre Aişe’ye virüb bâkîsi üzerine merkûmeyi muhâla‘a itmeğin ol dahî hal‘-i 

meşrûhu kabûl ve meblağ-ı mezbûru yedinden ahz ve kabz idüb bi’l-cümle şer‘an lâzım 

gelan  mehr-i mü’eccelinden ve hukûk-ı zevciyesinden fâriğa olub merkûm Osmân’ın 

zimmetini ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ 

ve nizâ‘ım kalmadı didi didikde ol dahî vekîl-i merkûmu kelimât-ı meşrûhasında tahkîk 

ve tasdîk idüb nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün bir vecihle hak ve ‘alâkam 

kalmadı dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Hamza, es-Seyyid Hasan bin es-Seyyid Hasan, Osmân bin 

İsma‘îl, Receb bin İsma‘îl. 

203/1 Alacak Davası 

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istima‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‘den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî ibn-i Mahmûd Efendî irsâl olunub ol dahî Pörçüklü 

mahallesinde mukaddemâ fevt olan Yûsuf Halîfe’nin menziline varub zeyl-i kitâbda 

isimleri mesdûr olan Müslimîn ile ‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda müteveffâ-yı 

merkûmun verâseti zevcesi Ümmü Gülsüm ve sulbiye kızları Aişe ve Mü’mine ve li-

ebeveyn karındaşı Hamza’ya münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra 

merkûme em kelşüm meclis-i ma‘kûd mezbûrda mezkûre Mü’mine tarafından tasdîke 
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vekîl-i şer‘îsi olan zevci Mustafa bin Himmet ve merkûme Aişe tarafından tasdîke 

vekîl-i şer‘îsi olan Ahmed Halîfe ibn-i Ramazân mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb mezbûr Yûsuf Halîfe zimmetinde benim on iki bin akçe mehr-i mü’eccelim 

olub leyl-i zamanda meblağ-ı merkûmdan on bin akçesini ben mezbûre hibe idüb ol 

dahî bana bir altun küpe alıviricek olub ale’l-vefât alıvirmeyüb ve bundan mâ‘adâ 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd menzilinden fevkani-i ve tahtânî iki 

odasını bana hibe-i sahîha ile hibe ve temlîk ve ben dahî kabûl ve kabz itmişidim deyû 

da‘vâ eylediğimde verese-i merkûmûn inkâr idüb benim hibe-i mezbûreye beyyinem 

olmayub ve küpe husûsu dahî va‘ddir hibe-i mezbûre sahîhadır deyû davâmdan men‘ 

olunduğumdan sonra meblağ-ı bâkî iki bin akçe mehr-i mü’eccelim ve semen-i hassa-i 

şer‘iyem mukâbelesinde tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh ve’t-tehârec mezbûrûn 

yedlerinden muhallefât-ı merkûmeden beş guruş gıymetlü bir re’s inek ve sekiz guruş 

gıymetlü bir leğen ve bir buçuk guruş gıymetlü iki tencere ve bir rub‘ gıymetlü bir 

kahve ibriği ve iki guruş gıymetlü bir kayaklı tas ve bir rub‘ gıymetlü bir sağir-i bâkir 

ve bir guruş gıymetlü bir mâî çarşab ve bir guruş gıymetlü üç lengeri sahan ve bir buçuk 

guruş gıymetlü bir kebe ve üç guruş gıymetlü bir orta kâlicesi ve üç rub‘ gıymetlü bir 

leğen me‘ ibrik ve üç rub‘ olub kabûl ve kabz idüb bi’l-cümle muhallefâta müte‘allika 

da‘vâmdan fâriğa olub her birnin zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd 

eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve davâ ve nizâ‘ım kalmadı 

didikde vekîlân-ı merkûmân tahkîk ve tasdîk eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde ketb ve tahrîr idüb ve ba‘de me‘an irsâl olunan (    ) ile meclis-i şer‘a gelüb 

‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-

‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’s-sedât es-Seyyid Abdülhay Efendî şenvihavânzâde, fahrü’s-sedât es-

Seyyid Abdullah Çelebi ıhve, el-Hâc Mustafa bin Ali, Halîl Çelebi bin Mehmed, Ali bin 

Münnet, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin es-Seyyid Bayram. 

203/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çerkâb mahallesi sâkinlerinden Osmân bin Mahmûd 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd bin Hasan 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Harmancık mahallesinde vâki‘ bir 

tarafdan Mehmed Beg mülkü ve bir tarafdan Sâliha mülkü ve bir tarafdan Ahmed 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve iki kıt‘a arz-ı hâliye ve 
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eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan üç tahta 

bağımı merkûm Mahmûd’a kırk sekiz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk sekiz 

guruşu mezkûr Mahmûd yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Abdi, Receb bin İsma‘îl, Mustafa Halîfe bin Ebûbekir Halîfe, 

Mehmed bin Ebûbekir, Ahmed bin Mustafa. 

204/1 Şikayet Davası 

Enbâ-i sebîlden olub mahmiye-i Konya’da misâfiran sâkin olan bâ‘isü’l-kitâb 

Veli bin Mahmûd ve Ivaz bin Emrullah nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde fi’l-asl Şâm-ı şerîfden olub hâlâ mahmiye-i mezbûrede misâfiret vechi ile sâkin 

olan el-Hâc Mustafa bin Abdullah mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb bizim otuz kâlicemiz üç yüz seksan esedî guruşa olub mezkûr el-Hâc Mustafa’nın 

altmış beş tob elvan alacası her biri dörder guruşdan iki yüz altmış guruşa ve on beş çift 

şerit makremesi beşer guruşdan yetmiş beş guruşa ve on altı çift poşu çifti ikişer 

zoltadan yiğirmi bir guruş ve bir telte ve kırk küçük poşu birer telteden on üç guruş ve 

bir telte olub ve bunlardan gayri mezbûr bize yiğirmi guruş dahî virmek üzere mezkûr 

el-Hâc Mustafa bizim kâlicemiz ile mübâdele murâd idüb eşyâ-i mezkûrenin zikrolunan 

kıymetleri kıymet misilleridir ve ben dahî Şâm-ı şerîfde eşyâ-i mezkûre kıymet 

merkûme ile iştirâ eyledim deyû bizi tağrîr itmekle biz dahî mezkûrûn kûl-u meşrûhuna 

i‘timâd üç yüz seksan sekiz guruş gıymetlü otuz kâlicemizi mezbûrun eşyâ-i merkûme 

ve meblağ-ı mezbûru ile mübâdele ve mukâyesa idüb her birimiz kabz-ı müşterâ ve 

teslîm-i mebi‘ itmişidik lâkin kayyum-u menkûlât ve kavfî olan bi-garaz-ı Müslimîn 

zikrolunan alacaların kıymet misli ikişer guruşdur ve her bir çift şerit makremesinin 

kıymet misli ikişer guruşdur ve bu şeylerin kıymet misli ikişer semendir bundan 

ziyâdeye kıymetlerinin tahmili yokdur deyû tahmîn idüb ‘aynen fâhiş olduğuna hâlâ 

mutla‘ olmamız ile bey‘-i mezbûru kabûl itmeyüb fesh murâd ideriz suâl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr el-Hâc Mustafa cevâbında eşyâ-i mezkûrenin 

zikrolunan kıymetleri kıymet mislidir ve ben dahî Şâm-ı şerîfde bu emvâl üzere iştirâ 

eyledim didiğini ikrâr idüb lâkin ‘aynen fâhiş olduğunu inkâr idicek müdda‘yân-ı 
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mezbûrândan müdde‘âlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden 

tüccâr tâifesinden olub kıymet-i menkûlât ve kavfî olanlardan Mehmed bin Ahmed ve 

Yûsuf bin Mehmed nâm kimesneler li-eceli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istihbâr fi’l-vâki‘ işbu mu‘âyene olunan alacaların kıymet misli ikişer guruş ve her bir 

çift şerit makremesinin kıymet misli ikişer guruş ve poşuların kıymet misli ikişer 

semendir kıymetlerinin bunlardan ziyâdeye tahmilî yokdur deyû her biri ‘alâ tarîki’ş-

şehâde haber virmeğin bey‘-i merkûmun feshine hükm olunub kendi eşyâsını kabz ve 

merkûmânın kâlicelerini teslîm itmeğe mezbûr el-Hâc Mustafa’ya tenbîh birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Hasan bin Hüseyîn, Mahmûd bin Mehmed, Ramazân bin Mehmed, Mehmed 

bin ... 

204/2 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden Havvâ bint-i 

Ramazân tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-

i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafa bin Ramazân ve Ebûbekir ibn-i el-Hâc Ömer 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ivaz Halîfe ibn-i Mahmûd meclis-i şer‘-i hâtır-

ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Halîl ibn-i el-Hâc Ali mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Havvâ merkûm Halîl’in menkûhası olub lâkin 

bu ana gelince beynlerinde halvet-i sahîha bulunmayub ve musâfât dahî olmamağla 

mezbûr Halîl merkûmeyi kırk bin akçe mehr-i mü’eccelinden şer‘an üzerine edâsı lâzım 

gelen nısfı ve bi’l-cümle hukûk-ı şer‘iyesi üzerine muhâla‘a itmekle ol dahî hal‘-i 

meşrûhu kabûl ve bi’l-cümle hukûk-ı zevciyesinden ferâğat ve zimmetini ibrâ eyledi 

min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didi didikde 

mezbûr Halîl dahî vekîl-i merkûmu kelimât-ı meşrûhasında tasdîk idüb min ba‘d ben 

dahî mezkûrede ‘alâkam kalmadı nefsini dilesiği kimesneye tezvîc eylesün dimeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în 

ve elf. 

El-Hâc Sefer bin Osmân, Hasan bin Abdülkâdir, Ahmed bin Receb, Molla 

Ahmed bin Murâd, Molla İbrahim bin Mehmed. 
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205/1 Miras Davası 

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinden istima‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs 

savb-ı şer‘den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî ibn-i Mahmûd Efendî irsâl olunub ol dahî 

mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Emhânî nâm hâtûnun menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan Müslimîn ile 

‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda müteveffât-ı merkûmenin vârislerinden li-ebeveyn 

er karındaşı Mehmed ve kız karındaşları İsmihân ve Nisâ nâm kimesneler meclis-i 

ma‘kûd-u mezbûrede müteveffât-ı merkûmenin sadriye kızları Hâlisa ve Aişe ve Râbi‘a 

mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı merkûmenin 

terekesinden üç guruş hediyelü iki mashan-ı şerîf ve beş guruş gıymetlü bir 

Muhammediye kitâbı ve beş guruş gıymetlü bir ‘ımâdü’l-İslâm kitâbı ve iki guruş 

gıymetlü fıkh-ı şerîf kitâbı ve iki guruş gıymetlü yiğirmi dirhem sîm dökme ve sekiz 

guruş gıymetlü bir kazğan ve dört guruş gıymetlü bir leğen ve bir guruş gıymetlü bir 

leğençe ve bir guruş gıymetlü bir bâkir ve iki guruş gıymetlü beş tas ve buçuk guruş 

gıymetlü bir kahve ibriği ve on guruş gıymetlü bir altun şacbağı ve bir guruş gıymetlü 

üç bilâs ve bir guruş gıymetlü bir döşek ve bir buçuk guruş gıymetlü üç köhne yorğan 

ve bir guruş gıymetlü dört beledi yasdık ve iki guruş gıymetlü bir kemhâ kaftan ve iki 

buçuk guruş gıymetlü üç tob bağası ve bir buçuk guruş gıymetlü iki sanduk ve ve bir 

guruş gıymetlü iki peşkir ve üç guruş gıymetlü bir tâbe ve bir guruş gıymetlü altı 

yemenî çenber ve buçuk guruş gıymetlü hamam esvâbı ve iki guruş gıymetlü bir mercan 

tesbîh ve buçuk guruş gıymetlü bir sağir tebsi mezkûrelerin yedlerinde olub her 

birimizin hassaları bâkiyedir deyû da‘vâya şeru‘ eylediğimizde anlar dahî ba‘zısını ikrâr 

ve ba‘zısını inkâr sadedinde iken tabessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh eşyâ-i 

merkûmeden bizim cümlemizin hassamıza müte‘allika da‘vâmız mukâbelesinde 

yedlerinden on bir esedî guruş alub kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı mezbûreden her birimiz 

fâriğ olub her birinin zimmetlerini ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d eşyâ-i mezkûre içün 

mezbûrlar ile da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün bizden da‘vâ 

sudûr iderse mesmû‘a olmaya didiklerinde merkûmât Hâlisa ve Aişe ve Râbi‘a makrûn-

u mezbûr ve bî kelimât-ı meşrûhalarında tahkîk ve tasdîk eylediklerini mevlânâ-yı 

mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve ba‘de me‘an irsâl olunan mahzar Osmân ile meclis-

i şer‘a gelüb ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene sitte tis‘în ve elf. 
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El-Hâc Hasan bin Derviş Mehmed, Ramazân bin Osmân, İbrahim bin Dilâver. 

205/2 Darb Davası 

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‘u’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan Ali Beg mazâheretiyle 

mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne mahallesi sâkinlerinden Râz bint-i Yûsuf nâm hâtûn 

meclis-i şer‘-i şerîfde yine mahalle-i mezbûrede sâkine bâ‘isü’l-kitâb Mü’nine bint-i 

Mehmed nâm hâtûnu ihzâr ve mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i 

kitâbdan bir gün mukaddem vakt-i zuhurda mezkûre Mü’mine beni darb eyledi suâl 

olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûme 

Mü’mine cevâbında husûs-ı mezbûru inkâr itmeğin müdde‘iye-i mezbûreden 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz ve 

istihlâf itmeğin müdde‘ıye-i merkûmeyi vakt-i mezkûrda darb itmediğine mezbûre 

Mü’mineye yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‘alâ vefka’l-mes‘ûl yemîn billâhi’l-‘azîm 

itmeğin bi-lâ bünyet mu‘ârazadan müdde‘ıye-i merkûmeyi me‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa Halîfe bin Ömer, el-Hâc Hamza bin Mehmed, Osmân Çelebi bin 

Receb, Dâvud Çelebi bin Dâvud. 

205/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Terhâne mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ahmed’in sulbiye sağire kızı Sâtî’ya babası müteveffâ-yı merkûmun 

muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâkı‘a olan 

umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb 

hazretleri sağire-i mezbûrenin vâlidesi bâ‘isü’l-kitâb Fâtî bint-i Osmân nâm hâtûnu 

mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy-i nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve 

elf. 

Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, Abdullah bin Receb, Mahmûd Çelebi bin 

Süleymân. 
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206/1 Şetm Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çinioğlu mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb es-

Seyyid Osmân bin Abdullah ve Mustafa Halîfe ibn-i Bayram Efendî nâm kimesneler 

meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mahalle-i merkûme ahâlisinden Râzıye bint-i 

Büstân ve oğlu Mehmed bin Nasrullah mahzarlarında üzerlerinde her biri ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüb târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem ba‘de’l-‘asr mezbûrenin menziline 

verub hâlâ vârid olan surhâd tekâlifi taleb eylediğimizde mezbûre Râzıye pûh yersiz 

deyüb ve mezkûr Mehmed ‘avretlerimize zinâ lafzıyla şetm itmişlerdir suâl olunub 

mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr 

ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Mahmûd bin Ahmed ve Ömer bin Sefer ve 

Mehmed bin Bedel ve Osmân bin İbrahim nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd merkûmân Mahmûd ve Ömer fi’l-vâki‘ vakt-i 

mezbûrda mezkûre Râzıye bizim huzûrumuzda mezbûrân Seyyid Osmân ve Mustafa 

Halîfe’ye pûh yirsiz didi deyüb mezkûrân Osmân ve Mehmed dahî fi’l-hakîka 

mezbûrenin oğlu merkûm Mehmed bizim huzûrumuzda vakt-i mezkûrda müdde‘ıyân-ı 

mezbûrânın ‘avretlerine zinâ lafzıyla şetm eyledi deyüb her biri biz bu husûslara 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Abdal Ağa bin Arif Beg, Osmân Beg bin Mehmed, el-Hâc Ömer bin el-Hâc 

Cemal, Şa‘bân bin Mirzâ, Nebî bin Mahmûd, el-Hâc Hamza bin Mehmed. 

206/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahavân mahallesi sâkinlerinden Süleymân Halîfe 

ibn-i Evliyâ Mûsa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde hâmil-i haze’s-sefer 

Allahvirdi veled-i Minnet nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan Mehmed Çelebi mülkü ve bir tarafdan kal‘a 

duvarı ve bir tarafdan Dünyün zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ilşe mahdûd 

bir tabhâne ve bir sofa ve iki oda ve bir ahur ve bir samanluk ve bir örtme ve bir havlıyı 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr 

Allahvirdi’ye yüz yiğirmi bir esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mebşağ-ı mezbûr yiğirmi bir guruşu 
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mezkûr Allahvirdi yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa Halîfe bin el-Hâc Mehmed, Receb bin Ivaz, Mustafa bin Ahmed, 

Receb bin Dilâver, el-Hâc Mehmed bin Receb, el-Hâc Hasan bin Mehmed, Ali Çelebi 

bin İsma‘îl, el-Hâc Hüseyîn bin Ali, Mehmed bin Ahmed. 

206/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Abdürrahim bin Ahmed’in sulbî sağir oğlu Ahmed’e babası müteveffâ-

yı merkûmun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir 

vâki‘ olan ‘umûr-u şer‘îsini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağir-i merkûmun vâlidesi bâ‘isü’l-kitâb Aişe bint-i Şa‘bân 

nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Seyyid Sefer bin Muharrem, Hasan bin Abdullah, Mehmed bin Süleymân, 

Hüseyîn bin Ahmed. 

207/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn mahallesi sâkinlerinden Kadmili veled-i Mecer 

nâm zımmî meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde hâmil-i haze’s-sefer İstinker veled-i 

Sağer nâm zımmî müvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i merkûme 

hâricinde keraslıbendi nâm mevzı‘de vâki‘ iki tarafdan Mehmed Çelebi mülkü ve bir 

tarafdan Erkil zımmî mülkü ve bir tarafdan ba‘zan Büstân Keşbeş mülkü ve ba‘zan 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir örtme ve bir havlı ve bir kat‘a arz-ı hâliye 

ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan yedi tahta 

bağımı merkûm İstinker’e yüz elli beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mebşağ-ı merkûm yüz elli 

beş esedî guruşu mezkûr İstinker yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ 
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ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin Şa‘bân, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Abdurrahman, el-Hâc 

Receb bazarbaşı, Seyyid Osmân bin Mehmed, Sınân zımmî veled-i Bedrus, Aslân 

zımmî veled-i Bâlî, Harabed zımmî veled-i Nakbedesez, Hâçîr zımmî veled-i Arazman. 

207/2 Alacak Davası   

Esliîl kazâsına tâbi‘ Murâdca nâm karye sâkinlerinden Halîl bin Mevlûd nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mahmiye-i Konya’da Sadırlar 

mahallesinde sâkin bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Sefer mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb işbu meclis-i şer‘de mu‘âyene olunan bir re’s dişi merkebi ve 

yanında mevcûd olan sıpasını ebnâ-i sebîlden yeniçeri tâifesinden ismi ma‘lûmum değil 

bir kimesneden benim bir re’s merkebim ile mübâdele vechi ile iştirâ ve kabz itmişidim 

hâlâ şehre gelüb mer‘âya irsâl eylediğimde mezbûr Mehmed’in menziline gelmekle zabt 

itmişdir suâl olunub alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mehmed 

cevâbında zikrolunan merkeb benim mülk-i merkebimden doğmuş mülküm olub 

yedimde yedimde iken târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mer‘âdan zâyi‘ olmuşidi 

hâlâ ben haber haber iken yine mer‘âdan benim menzilime gelmekle ahz ve kabz 

eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezkûr Mehmed’den takrîr-i meşrûhunu 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden Sadırlar mahallesinde sâkin 

Molla Süleymân bin Süleymân ve Rasûl bin Pîr Ali ve Ebûbekir Halîfe ibn-i Mehmed 

Çelebi nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-

vâki‘ işbu meclis-i şer‘de mu‘âyene olunan bir re’s siyah dişi merkeb mezkûr 

Mehmed’in mülk-i merkebinden doğmuş mülküdür yedinde iken zâyi‘ olmuşidi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘a oldukdan sonra mâra’z-zikr 

merkebi bu ana gelince âhara bey‘ veyâ hibe itmeyüb ve sâir bir vecihle mülkünden 

ihrâc itmediğine mezbûr Mehmed’e yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‘alâ vefka’l-mes‘ûl 

yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin mâra’z-zikr merkeb ve sıpası mezkûr Mehmed’in mülkü 

olmak üzere hükm olunub husûs-ı mezbûr içün mu‘ârazadan merkûm Halîl’i men‘ birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 



 406 

Receb bin Emrullah, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, Mehmed Beg bin Halîl. 

207/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Abdülaziz mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Evhân veled-i Agob nâm zımmînin sulbî sağir oğulları Avak ve Agob ve 

hatra babaları hâlik-i merkûmun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını 

zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim 

olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn-i Mustafa nâm kimesneyi mukaddem ve müstakîm olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn 

eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Abdullah Çelebi bin Receb, Mustafa Çelebi bin el-

Hâc Mahmûd. 

 

208/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Abdürrahim ibn-i Mehmed’in sulbî sağir oğlu Ahmed’in tesviye-i 

umûruna savb-ı şer‘den vasiysi olan vâlidesi Aişe bint-i Şa‘bân nâm hâtûn meclis-i şer‘-

i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin Ivaz mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb oğlum sağir mezbûrun türbe önünde vâki‘ bir tarafdan Esenlü 

mahallesi mescidi vakfı ve bir tarafdan mu‘allimhâne vakfı olan dükkan ve bir tarafdan 

Şeyh Ali Hâtûnu mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb mülk kalaycı 

dükkanı zarûret-i deyn içün merkûm Yûsuf’a ba‘de’l-müzâyede hâlâ semen misli olan 

altmış guruşa bi’l-vesâye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm altmış guruşu mezkûr Yûsuf yedinden 

bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Sefer, Seyyid Sefer bin Muharrem, Hüseyîn bin 

İsma‘îl, Ca‘fer bin Receb, Mustafa bin İlyâs, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Derviş. 
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208/2 Vasî ve Nazır Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Pîrî Paşa mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa’nın sulbî sağir oğlu Ahmed ve sulbiye sağire kızları Emine ve Halîme 

ve Şerife’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve 

erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy ve vasiy-i 

merkûm üzerine bir nâzır lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri 

sağâr-ı merkûmûnun vâlideleri bâ‘isete’l-kitâb Fâtıma bint-i el-Hâc İshak nâm hâtûnu 

mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy ve Derviş ibn-i el-Hâc İshak nâm kimesneyi 

vasiy-i mezbûre üzerine nâzır nasb ve ta‘yîn eyledikde anlar dahî vesâyet ve nezâret-i 

merkûmânı kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya her biri ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Receb bin Mevlûd, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, Ahmed bin el-

Hâc İsâ, Ali bin Süleymân, Ali Çelebi bin (   ), Mustafa bin Hasan.  

208/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Beklî bin Molla nâm kimesnenin sulbî sağir oğlu Ali ve sulbiye sağire 

kızı Rukiye’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl 

ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım 

ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirler merkûmânın emmü’l-âm 

ceddeleri bâ‘isü’l-kitâb Selçuk bint-i Satî nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme 

olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 

lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Mustafa bin İbrahim, Abdî bin Ali, Mehmed bin Ivaz. 

209/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhbegi mahallesi sâkinlerinden İsmihân bint-i Ali nâm 

hâtûn meclis-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Hasan bin Mevlûd mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mescid-i şerîf 

ve bir tarafdan Seyyid Ahmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir havlı ve bir ahuru müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 
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mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Hasan’a beş esedî guruşa bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı merkûm beş guruşu mezkûr Hasan yadinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb 

teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâdis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Seyyid Yûsuf bin Mevlûd, Seyyid Süleymân bin Mustafa, Seyyid Ahmed bin 

Mustafa, Süleymân bin Ali, Ali Beşe bin Latifullah, Hüseyîn bin Hasan. 

209/2 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Öylebekledi mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Mustafa bin Şa‘bân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde vâlidesi 

Habibe bint-i İbrahim mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb vâlidem mezbûre 

Habibe târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Aynî hâtûn mülkü ve bir tarafdan Ali Beşe mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir havlıyı müştemil mülk-i menzilini ba‘de’t-tahliye 

bana hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüb ben dahî meclis-i hibede 

ithâb ve kabz itmam ile mülk-i mevhûbum olub alâ hâze’l-ân yedimde ve tasarrufumda 

iken hâlâ mezbûre Habibe zabtıma mâni‘ olur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve 

‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden mahalle-i mezbûrede sâkineyn 

Şeyh Hasan Efendî ibn-i Mehmed ve el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İbrahim ve Pîr Ahmed 

bin Mehmed nâm kimesneler li- eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘merkûme Habibe târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem bizim 

huzûrumuzda hudûd-u mezkûre ile mahdûd olan mülk-i menzilini oğlu merkûm 

Mustafa’ya ba‘de’t-tahliye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüb ol 

dahî meclis-i hibede ithâb ve kabûl eyledi mülk-i mevhûbudur ve alâ hâze’l-ân yedinde 

ve tasarrufundadır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şerhâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle 

hükm olunub merkûme Habibe husûs-ı mezbûr içün mu‘ârazadan men‘-i birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve 

elf. 
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Şa‘bân Halîfe bin Sübhânvirdi, Süleymân Çelebi bin Abdullah Halîfe, İbrahim 

bin Abdurrahman. 

209/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden Acem Çavuş 

dimekle ma‘rûf el-Hâc Mehmed bin Hüseyîn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd Çelebi bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafdan merkûm Mahmûd Çelebi mülkü ve bir tarafdan 

bedelci bağçesi ve bir tarafdan Şehbân Hâtûn mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile 

mahdûd fevkani-i ve tahtânî iki oda ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi merkûm Mahmûd Çelebi’ye yiğirmi esedî 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iye ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin mablağ-ı mezbûr yiğirmi guruşu mezkûr Mahmûd Çelebi yedinden 

bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Seyyid Süleymân Halîfe bin Seyyid Ahmet, Derviş Beşe bin Abdurrahman, 

Ahmed Beg bin Mehmed, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Veli. 

210/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Ferhuniye mahallesi sâkinlerinden Halîl bin Mehmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Hasan bin 

Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Aişe Hâtûn mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü ve bir tarafdan ba‘zan Derviş 

Mehmed mülkü ve ba‘zan tarîk-i hâs ve bir tarafdan ba‘zan Derviş Kâsım mülkü ve 

ba‘zan tarîk-i hâs ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve bir örtme 

ve bir havlıyı müştemil alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi 

merkûm el-Hâc Hasan’a kırk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iye ile bey‘ idüb ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mablağ-ı mezbûr kırk guruşu 

mezkûr el-Hâc Hasan yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 
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didikde mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc Abdurrahman, Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid 

Ahmed, Ahmed bin Mehmed, Mustafa bin el-Hâc Receb, Abdullah Çelebi bin Hüseyîn, 

Mehmed bin el-Hâc İshak. 

210/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Fâtıma bint-i Hasan nâm hâtûnun hasran vârislerinden zevci olub sulbî sağir oğlu 

İbrahim ve sulbiye sağire kızı Marzıye’nin tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûb 

vasiysi olan Şa‘bân bin Hasan asâleten ve vesâyeten ve sadriye kebîre oğlu Mehmed ve 

sadriye kebîre kızı Aişe’nin her biri asâleten meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

bâ‘isü’l-kitâb Aynî bint-i Mûsa tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı Receb 

bin Ivaz mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı merkûmenin 

muhallefdâtından mahmiye-i mezbûre hâricinde Köcekçay aşında vâki‘ iki tarafdan 

mezbûre Aynî mülkü ve bir tarafdan çay ile mahdûd bir öerme ve eşcârı müştemil olub 

irkek ta‘bîr olunur bir hark ve yedi puşte bağımızı sağirân-ı merkûmânın zarûret-i 

nafakalarından mâ‘adâ ta‘mîrine müsâ‘ade olmamağla bi’l-asâle ve bi’l-vesâye mezbûre 

Aynî’ye on dokuz guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iye ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin mablağ-ı mezbûr on dokuz guruşu mezkûre Aynî 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm tevâbi‘ 

ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin el-Hâc Ali, Muslî bin Mehmed, İbrahim bin 

Köçek, Seyyid Ali Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Seyyid Sa‘dî Çelebi bin Seyyid 

Mehmed, Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed. 

210/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Pîr Esad mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Fâtıma bint-i Hasan nâm hâtûnun sadrî sağir oğlu İbrahim ve sadriye sağire kızı 

Marzıye’ye vâlideleri müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl 

ve erzâkı zabt ve hıfza ve sâir vâkı‘a olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım 
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ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirân-ı mezbûrânın babaları 

ba‘isü’l-kitâb Şa‘bân bin Hasan nâm kimesneyi mukaddem ve müstakîm olmağla vasiy 

nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf.  

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa bin Hüseyîn, Abdullah bin Receb. 

211/1 Hırsızlık Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

el-Hâc Mehmed ibn-i el-Hâc Derviş nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde misâfirinden el-Hâc Mustafa bin Ömer mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb târîh-i kitâb günü ben at bazarında iken bir kesem içinde dört guruş ve iki 

yüz oniki akçem ve Mehmed ismi yazılmış bir al yemeni taşım cebimden serka olunub 

mezbûrun refîki olan hâzır-ı bi’l-meclis Mehmed bin Ali nâm kimesneyi muztene ithâz 

idüb meclis-i şer‘a da‘vet eylediğimde mezbûr el-Hâc Mustafa da‘vâ eylediğin kise ve 

guruşun ve daşın bendedir ben sana vireyim dimişdir suâl olunub alıvirilmesi 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

Müslimînden Mehmed bin Receb ve Receb bin Mahmûd ve Muharrem Çelebi ibn-i el-

Hâc Abdî nâm kimesneler li- eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserül istişhâd 

fi’l-vâki‘ târih-i kitâb günü mezkûr el-Hâc Mehmed mezbûr Mehmed’i ahz idüb 

cebimden kisem ile dört guruş ve ikiyüz on iki akçem ve Mehmed ismi yazılmış bir al 

yemeni taşım bugün serka olundu seni muzanna iderin deyû meclis-i şer‘a da‘vet 

iderken merkûm el-Hâc Mustafa bizim huzûrumuzda mezbûr el-Hâc Mehmed’e hitâb 

idüb senin zâyi‘ eylediğin kise ve guruş ve taş bendedir ben sana vireyim didi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın eşyâ-i merkûmeyi teslîme mezbûr el-

Hâc Mustafa’ya tenbîh-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf.  

Seyyid Hüseyîn bin Mehmed, Mustafa bin Receb, Molla Mehmed bin el-Hâc 

Osmân, Receb bin Ivaz, Molla Abdullah bin Budak. 
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211/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan es-Seyyid Süleyma bin Veli içün hacc-ı şerîf idivirmeğe bedel nasb olunmağa el-

Hâc Ali bin el-Hâc Hamza nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde eshâb-ı 

hâze’l-kitâb müteveffâ-yı merkûmun husûs-ı mezbûr içün vasıyetini tenfînde tarafından 

vasiy-i muhtârı olan Molla Ahmed bin Veli ve vârislerinden sulbî kebîr oğlu Seyyid Ali 

zevcesi olub sulbî sağir oğlu Seyyid Veli ve sulbiye sağire kızı Alime’nin tesviye-i 

umûruna savb-ı şer‘den mensûbe vasiysi olan Marzıye bint-i Hasan mahzarlarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr maraz mevtinde vasiyet idüb ba‘de’l-vefât 

muhallefâtımdan bir re’s kır aygır atımı ve yüz otuz guruş bir kimesneye virüb benim 

içün hac itdiresiz deyû mezkûr Molla Ahmed’i vasiy-i muhtâr nasb eylediği bundan 

akdem meclis-i şer‘de isbât olunub ve süls-i muhallefât dahî vasıyet-i meşrûhaya 

müsâ‘ade olunmağla hâlâ vasiy-i mezkûr ve verese-i merkûmûn muhallefât-ı 

mezkûreden olmak üzere zikrolunan bir re’s kır atı ve yüz otuz esedî guruşu müteveffâ-

yı merkûm Seyyid Süleymân içün hacc-ı şerîf idivirmek üzere bana virüb teslîm itmekle 

ben dahî vech-i muharrer üzere alub kabûl ve kabz idüb târîh-i kitâb senesi müteveffâ-yı 

merkûm içün mâra’z-zikr meblağ ve barkîrden gayri bir akçe ve bir habb etaleb ve 

da‘vâ itmemeğe ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Hamza bin Hamza, Seyyid Muharrem bin Veli, el-Hâc İsma‘îl bin 

Müstecâb, Seyyid Halîl bin Seyyid İdrîs, Ali Halîfe bin Mustafa, Ahmed bin Hüseyîn, 

Seyyid Sefer bin Seyyid Yûsuf. 

211/3 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Karataş mahallesi sâkinlerinden Aişe bint-i el-Hâc 

Ahmed Efendî tarafından zikri âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîl-i şer‘îsi olan zevci 

Receb Efendî ibn-i el-Hâc Mustafa Efendî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Satılmış bin Mustafa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem zevcem merkûme Aişe’nin mahalle-i mezkûrede vâki‘ bir 

tarafdan Abdurrahman Efendî mülkü ve etrâf-ı selâseden tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

örtme ve bir havlıyı ve bir samanluk ve üç zerdali eşcârını ve görümü müştemil olub alâ 

hâze’l-ân sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan sekiz puşte bağını vekâletim hasebiyle 
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merkûm Satılmış’a elli esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr elli guruşu mezkûr 

Satılmış yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

bâğ-ı mezbûr bi’l-cümle mütemilât-ı mezkûresi ile mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Mehmed bin el-Hâc Abdi, el-Hâc Ali bin ıhve, Abdülkerîm bin Himmet. 

212/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden Neslî bint-i el-Hâc 

Mehmed nâm hâtûn meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sadriye kızı bâ‘isü’l-kitâb 

Râbi‘a bint-i Ali mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ şarkan Veli mülkü ve kıbleten tarîk-i hâs ve ğarban Bedel Beşe tarlası ve şimâlen 

el-Hâc Veli bağı ile mahdûd eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-

ı yedimde olan irkek ta‘bîr olunur bir hark ve on dört puşte bağımı ve bâğ-ı mezbûrun 

ğarb cânibinde vâki‘ şarkan mezbûre Râbi‘a mülkü veşimâlen ve ğarben nehir ve 

gıbeleten tarîk-i hâs ile mahdûd iki dönüm mülk-i tarlamı ve Zincirkuyu mahallesinde 

vâki‘ vâki‘ bir tarafdan Cânâna Hâtûn mülkü ve bir tarfdan Siyâvuş mülkü ve bir 

tarafdan Ahmed mülkü ve bir tarafdan Ahmed mülkü bir fevkani-i oda ve bir ve bir izbe 

ve bir tabhâneyi ve benim havlım içinden tarîk ve hakk-ı mürûru müştemil menzilimi 

safka-i vâhidede kızım mezbûre Râbi‘a’ya yiğirmi esedî gurşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr 

yiğirmi guruşu mezkûre Râbi‘a yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm ‘akârât-ı mezkûrenin mecmû‘u mezbûre Râbi‘a’nın mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc seyyid Sefer bin Abdî, abdurrahman bin Abdülehad, el-Hâc Mustafa 

bin el-Hâc Veled, Ömer bin Mehmed, Ebûbekir Efendî bin Receb. 

212/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Akbaş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Osmân’ın sulbiye sağire kızı Râzıye’ye babası müteveffâ-yı mezbûrun 
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muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan 

umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb 

hazretleri sağire mezbûrenin ümmü’l-âm ceddesi bâ‘isü’l-kitâb Süleymân bint-i (   ) 

nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

Abdülehad Halîfe bin Abdülhay, Veli bin Nebî, Abdülkâdir Halîfe bin el-Hâc 

Osmân, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd. 

212/3 Nikah 

Mahmiye-i Konya’da Tobraklık mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ömer bin el-

Hâc Mûsa meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde İnsuyu kazâsına tâbi‘ Tekfûr nâm 

karye sâkinlerinden eshâb-ı hâze’l-kitâb el-Hâc Seyyid Kunduk ve el-Hâc Seyyid Ömer 

ve el-Hâc Seyyid Muharrem ebnâ-i el-Hâc Seyyid Receb taraflarından husûs-ı âtiyü’l-

beyâna vekîli olub karye-i Küllüce’den Osmân bin Şâh Budak ve Murâd bin Budak 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Seyyid Bulduk bin Mahmûd 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ müvekkil merkûmûn Seyyid 

Kunduk ve Seyyid Ömer ve Seyyid Muharrem’in kız karındaşları Ümmü nâm hâtûnu 

sulbî oğlum Sârık’a tezvîc eylediğimde mezbûrlar bize beş yüz guruş kaftanlık 

olmadıkca tezvîc itmeziz deyû mâni‘ olmalarıyla mezbûrlara kaftanlık nâmıyla beş yüz 

guruş virüb ba‘de meblağ-ı merkûmu istirdâd içün yedime emr-i şerîf alub da‘vâ 

sadedinde iken tebessudü’l-müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh vekîl-i merkûm yedinden 

meblağ-ı mezbûre müte‘allik da‘vâm mukâbelesinde bir re’s al iğdiş at ve otuz guruş 

alub kabûl ve kabz idüb da‘vâ-yı meşrûhamdan fâriğ olub her birinin zimmetini ibrâ-i 

‘âmm kâti‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bu husûsdan bir akçe ve bir 

habbe hak ve ‘alâkam da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün benden 

bi’z-zât veyâ bi’l-vekâle da‘vâ sudûr iderse mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 
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İbrahim Çelebi bin el-Hâc Süleymân, Molla İdrîs bin Himmet, Terzi Osmân 

Çelebi bin Ömer Beg, Muslî Çelebi bin Ahmed, Mahmûd bin el-Hâc Mûsa, Hüseyîn bin 

Süleymân, Halîl bin Süleymân, Kadrî Çelebi bin Derviş, Ömer Halîfe bin İbrahim. 

213/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da İynedâr mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Yûsuf bin Abdullah’ın verâseti zevcesi Aynî bint-i Hasan ve sulbiye kebîre kızı 

Aişe’ye münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Aişe meclis-i 

şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb mezkûre Aynî mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb babam müteveffâ-yı mezbûrenin mezkûre Aynî’ye cihet-i garazdan 

on guruş deyni olub ve dahî mezbûrenin on bin akçe mehr-i mü’eccelinden dört bin 

akçesini mukaddemâ babama hibe idüb bâkî altı bin akçesi alâ hâze’l-ân zimmetinde 

mütegarrer olub ve bundan mâ‘adâ babamın mahalle-i mezbûre vakfına yiğirmi beş 

guruş asl-ı mâl ve üç guruş ve üç rub‘ renh bir def‘a ve üç guruş bir def‘a deynî olduğu 

meclis-i şer‘de isbât ve edâsına tenbîh olunmağla mezkûre Aynî kendi malından benim 

iznim ile her birini edâ eylediği ecilden muhallefâtda min habsi’l-mecmû‘ altmış dokuz 

guruş ve bir zoltası olmağın babamın muhallefâtından mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Satılmış mülkü ve bir tarafdan İbrahim mülkü ve bir tarafdan (    ) ve bir 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir örtme ve bir ahur ve bir 

kilar ve iki havlıyı müştemil mülk-i menzilini ve mahalle-i mezbûre hâricinde Yaka 

nâm mevzı‘de vâki‘ bir tarafdan müteveffâ el-Hâc Mustafa veresesi mülkleri ve bir 

tarafdan İbrahim Çelebi mülkü ve bir tarafdan Dâvud mülkü ve bir tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bağdan babamın mülkü olan bir bâb beyt ve bağçe ve bir kat‘a arz-ı 

hâliyesiyle üç tahta bağını safka-i vâhidede mezkûre Aynî’ye altmış dokuz guruş ve bir 

zoltaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin semen-i mezkûr altmış dokuz guruş ve bir zoltayı mezkûrenin muhallefâtda 

hakkı olan altmış dokuz guruş ve bir zoltayı takas idüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-

yevm ‘akârîn-i mekûrîn mezbûre Aynî’nin her biri mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün her bi4rinde benim ‘alâkam kalmadı gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Abdullah, Abdülkâdir bin Abdullah, el-Hâc Mehmed bin Mehmed. 
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213/2 Mehr  

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‘den Mevlânâ Abdülkâdir Efendî bin Mahmûd Efendî irsâl olub ol dahî mahmiye-i 

Konya’da Dînkeş mahallesinde bundan akdem fevt olan Mehmed Beşe ibn-i Ahmed’in 

menziline varub zeyl-i kitâbda isimleri mesdûr olan Müslimîn ile ‘akd-i meclis-i şer‘-i 

şerîf olundukda müteveffâ-yı mezbûrun verâseti zevcesi Râbi‘a bint-i Hamza ve sulbî 

sağır oğlu Hasan’a münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra sağir-i 

merkûm Hasan’ın tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûb vasiysi olan ‘ammisi Ali 

Çelebi meclis-i ma‘kûd-u mezbûrda mezkûre Râbi‘a mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb merkûme Râbi‘a müteveffâ-yı mezbûrenin zimmetinde mütegarrer 

on altı bin akçe mehr-i mü’eccelim vardır deyû da‘vâ ve bünye ile isbât sadedinde iken 

tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından 

mahmiye-i mezbûre hâricinde vâdi-i Meram’da vâki‘ Yûsuf bağı dimekle ma‘rûf 

hudûdu beynimizde ma‘lûm kırk guruş gıymetlü bir kıt‘a mülk-i bağı ve üç guruş 

gıymetlü bir tüfengi vesâyetim hasebiyle mezbûre Râbi‘a’ya bi’l-cümle mehr-i 

mü’ecceline müte‘allika da‘vâsı ve cemi‘-i terekedir semen-i hassası mukâbelesinde 

virüb temlîk ve teslîm eyledim ol dahî vech-i muharrer üzere kabûl ve kabz-ı husûseyn-i 

merkûmeyne da‘vâlarından ferâğat ve sağir mezbûrun zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-

hisâm ile ibrâ ve iskâd itmeğin sağir mezbûrun ‘alâkasını kat‘ eyledim min ba‘d tevâbi‘ 

ve hukûkuyla mezbûre Râbi‘a’nın mütakîl mülküdür keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde mezbûre Râbi‘a vasiy-i merkûmu bi’l-cümle kelâmât-ı 

meşrûhasında tahkîk ve tasdîk eylediği mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr 

idüb ba‘de me‘an irsâl olunan (     ) ile meclis-i şer‘a gelüb ‘alâ vukû‘a haber virmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

El-Hâc Receb bazarbaşı, Seyyid Mehmed Çelebi pulcuzâde, Hüseyîn bin 

Ahmed Beşe, Mahmûd Çelebi bin Ahmed Efendî, Hasan Beşe bin Mustafa Çelebi, 

Ömer bin Seydî Gâzî, İbrahim Çelebi bin Receb. 

214/1 Mülk (Odun) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Receb 

Beşe ibn-i Mahmûd nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb 
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el-Hâc Seyyid Mehmed ibn-i Seyyid Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

Türbe Hamamı dimekle ma‘rûf olan hamam benim taht-ı icâremde iken hâlâ müddet-i 

âhara tamam olub hamam-ı merkûmu mezbûr el-Hâc Seyyid Mehmed istîcâr itmekle 

hamam-ı merkûmun mühimmâtından olub esâmî ve a‘dâd-ı tarafeynde yedlerimizde 

olan defterde mesdûr olan bi’l-cümle esvâb ve odunumu ehl-i vukûf bi-garaz-ı 

Müslimîn takvîmleri üzere hâlâ semen misli olan üç yüz guruşa mezkûr el-Hâc Seyyid 

Mehmed bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin semen-i mezbûr üç yüz guruşu mezkûr el-Hâc Seyyid Mehmed’e 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Şeyh Mehmed Efendî bin Muharrem Efendizâde, Ebûbekir Çelebi bin Sâlih 

Çelebi, el-Hâc Ahmed bin Abdî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ali, el-Hâc Mehmed bin 

Dilâver, Veli bin Kâsım, Derviş Yûsuf bin Mustafa. 

214/2 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da Sarı Ya‘kûb mahallesinde vâki‘ Abdülhalîm Mescidi 

evkâfının hâlâ metevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb Süleymân bin Aburrahman meclis-i şer‘i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde zikri âtî menzile vaz‘ü’l-yed olan Veli bin Nebî mahzarında 

üzerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûre sâkinlerinden iken 

vefât iden Selvi nâm hâtûn târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem hâl-i hayâtında ve 

kemâl-i sıhhatında sülk-i mülkünde ve taht-ı yedinde olan mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

bir tarafdan merkûm Veli mülkü ve bir tarafdan Oruc mülkü ve ve bir tarafdan tarîk-i 

hâs ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sağir örtme ve bir sağir 

havlıyı müştemil menzilini sükenâsı mescid-i mezbûrda imâm olan fukarâya meşrûz 

olmak üzere hasbetaalhü’l-‘azîm vakf ve teslîm-i mütevellî itmişiken menzil-i merkûmu 

mezkûr Veli mülkiyet üzere zabt idüb hâlâ yedinde olmağla vakf içün taleb iderin suâl 

olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Veli cevâbında menzil-i mezbûr merkûme Selvi 

Hâtûn’un ale’l-vefât mülkü olub ba‘d-i vefânehâ vârisi olan Kadri nâm kimesne mescid-

i mezbûrun sâbıkan mütevellîsi olan Hüsâm nâm kimesne ile me‘an menzil-i merkûmu 

Şa‘bân nâm kimesneye on guruşa bâtâbi‘ teslîm idüb meblağ-ı mezbûrdan üç guruşunu 

mescid-i mezbûrun imâmlarına vakf olmak üzere mezbûr Şa‘bân’ın zimmetinde 

alıkoyub bâkî yedi guruşunu merkûm Kadri kabz idüb ba‘de tedâvil-i eyâdî ile ben iştirâ 
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eyledi mülkümdür deyüb vakf olduğunu inkâr idicek müdde‘i-i mezbûrdan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden mahalle-i mezbûrede 

sâkineyn Abdülkâdir Halîfe ibn-i el-Hâc Osmân ve Mehmed bin Nebî nâm kimesneler 

li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûre Selvi 

Hâtûn târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem bizim huzûrumuzda hudûd-u mezbûre 

dâhilinde olan menzil-i mezkûru sükenâsı mescid-i mezbûrda imâm olan fukarâya 

meşrûz olmak üzere hasbetallahü’l-‘azîm vakf ve mescid-i mezbûrun mütevellîsine 

teslîm eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın menzil-i 

merkûmun vakfına hükm ve mezbûr Veli’nin tasrîdine tenbih birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Osmân bin Mustafa, el-Hâc Sâlih bin Receb, Hüseyîn bin Mûsa. 

214/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Osmân’ın sulbî sağir oğlu Mehmed ve sulbiye sağire kızı Fâtıma’ya babaları 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından intikâl iden emvâl ve erzâkını zabta ve hıfza ve 

sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir casiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirân-ı merkûmânın vâlideleri bâ‘isü’l-kitâb Perhân bint-i 

Abdullah nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakime olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn 

eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Beg bin Halîl, Abdullah Çelebi bin Ali, Yûsuf Çelebi bin İbrahim. 

215/1 Hırsızlık Davası  

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan Ali bölükbaşı 

muzâheretiyle mahmiye-i Konya’da Bulâdlar mahallesi sâkinkerinden olub bir Şâm 

alacası kise ile on iki rub‘ ve telt ve harde akçe min habsi’l-mecmû‘ dört guruş ve ‘alâ 

ismi yazılu bir sîm mührü zâyi‘ olan Molla Abdullah Budak ve iki buçuk guruş ve iki 

akçe zâyi‘ olan Kasab İsma‘îl bin Mehmed ve târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem 
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kırmızı kise ile ber-vech-i tahmîn üç yüz akçesi cebinden zâyi‘ olan Kasab Sinan 

mahallesinde sâkin Molla Mustafa bin Hüseyîn ve el-Hâc Cemâl mahallesinde sâkin iki 

gün mukaddem cebinden kise ile on guruşu zâyi‘ olan el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ömer 

ve karye-i Sa‘îd’de sâkin olub dört gün mukaddem cebinden bir celb alacası kise ile iki 

guruş ve bir guruşluk harde akçesi zâyi‘ olan Ömer bin Mustafa ve Pîrî Paşa 

mahallesinde sâkin olub at bazarında alaca bey‘ iderken minderi altından (    ) guruş ve 

bir zolta ve üç rub‘ zâyi‘ olan Hasan bin Mahmûd ve Şeyh Ahmed Efendî hanında 

misâfiren sâkin olub iki gün mukaddem at bazarında cebinden bir nakışlu kise ile iki 

harac kâğıdı ve bir buçuk guruş zâyi‘ olan Acem Murâd zımmî veled-i evânus ve 

cebinden makreme ile bir zolta vfe bir bâbka ve üç pâre ve iki rub‘ ve yüz on iki harde 

akçesi zâyi‘ olan Pîr Ali bin Mehmed ve Çağlak nâm karyede sâkin olub at bazarında 

cebinden neftî bağası kise ile bir zolta ve üç rub‘ ve beş akçesi zâyi‘ olan Mezîd bin 

Abdî ve bir siyah bağası kise ile cebinden tahmînen on guruşluk pâresi zâyi‘ olan a‘kici 

Seyyid Osmân Çelebi ibn-i Mehmed ve yine bir siyah kise ile cebinden tahmînen iki 

guruşluk pâresi zâyi‘ olan a‘kici Seyyid Sâlih Çelebi ibn-i Zahrü’l-kuzât es-Seyyid 

Süleymân Efendî nâm kimesneler mescid-i şer‘-i şerîfe fi’l-asl medîne-i Halebi’ş-

şehyâde yâb-ı nîrâb sükkânından olub hâlâ mahmiye-i Konya’da misâfiren sâkin olan 

Mehmed bin Şâhin nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb at bazarında ceblerimizden kiselerimiz ve makreme ile zikrolunan mikdar 

akçe ve guruşlarımız serka olunmuşidi hâlâ mezbûr Mehmed’i mazn ideriz eşyâsı 

tağhas ve kendiden suâl olunması matlûbumuzdur didiklerinde evvelâ eşyâsı tağhas 

olundukda yiğirmi yedi ‘aded akçe kiseleri zuhûr idüb ve ba‘de suâl olundukda mezkûr 

Mehmed cevâbında mezkûr Molla Abdullah’ın işbu mu‘âyene olunan eşyâm alacası 

kisesini ‘alâ ismi yazılu bir sîm hâtem ve içinde olan akçesi ile cebinden ben serka 

eyledim ve sâir kiseleri dahî içinde olan ‘adedi ma‘lûmum değil akçeleriyle ben ve 

refîklerim olan ğâibûn ‘ani’l-meclis Hasan ve Düyük ve Ramla nâm kimesneler me‘an 

‘ale’l-iştirâk isimleri ma‘lûmum değil kimesnelerin ceblerinden serka idüb akçelerini 

beynimizde taksîm eyledik bizim dâimâ ya‘îşimiz bu vecihledir deyû ikrâr ve i‘tirâf 

eylediğinden mâ‘adâ medîne-i Haleb’de Şâm kapusu sükkânından el-Hâc Ramazân bin 

Hasan ve Ali bin Mustafa nâm kimesneler mezbûr Mehmed dâimâ bu makûle fesâddan 

ve tarrarlıkdan ve harsarılmakdan hâl değildir eşkıyâ demdir deyû sû-i hâlini haber 
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virmeğin mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Abdurrahman Halîfe bin Yûsuf el-müezzin, Abdî Halîfe bin İbrahim el-

kayyum bi-câmi‘-i Şerâfeddin, Mûsa bin Hasan ‘an mahalle-i Devle, Mehmed bin 

Nasrullah, Mehmed bin Nebî, Ahmed bin Ahmed, Hasan Beg bin Mustafa. 

215/2 Tekâlif Talebi  

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Hâtunsaray nâhiyesinde Zortala nâm karye 

ahâlisinden eshâb-ı hâze’l-kitâb Ahmed Halîfe ibn-i Mahmûd ve Ramazân bin Ahmed 

ve Abdüsselam bin Emrullah Efendî nâm kimesneler Aburrahman meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde nefs-i Hâtunsaray nâm karye eyûlîsinden Mahmûd Beg ibn-i Abdî 

Beg ve Abdurrahman bin Sefer Efendî ve Hamza bin Abdî  ve Halîl bin Muslî 

mahzarlarında üzerlerine biribiri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bizim karyemiz havâs-ı 

himâyûndan olmağla ‘avârız hânesine mukîd olmayub lâkin hâlâ sûrsât tekâlifi vârid 

olub mû‘âf ve gayr-i mu‘âf dâhil olduğu ecilden mezbûrlar bizim karyemiz tobrağından 

arâziye mutasarrıf olmalarıyla yedlerinde olan arâzînin tahmili mikdâr bize imdâd 

itmeleri matlûbumuzdur suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl mezkûrûn Mahmûd Beg 

ve Abdurrahman ve Hamza ve Halîl cevâblarında karye-i mezbûre tobrağından arâziye 

mutasarrıf olduklarını her biri ikrâr ve i‘tirâf itmeğin yedlerinde olan arâzinin tahmili 

mikdârı imdâd itmek üzere her birine tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Beg bin Halîl, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Abdullah Çelebi bin 

Receb. 

216/1 Şikayet Davası 

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan Ali bölükbaşı mahmiye-i 

Konya’da Keremdede mahallesi sâkinlerinden olub hâlâ sefer-i hümâyûnda olan Ahmed 

Beg nâm kimesnenin zevcesi olan Aişe bint-i Hüseyîn nâm hâtûnu meclis-i şer‘-i şerîfe 

ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb mezbûre Aişe’nin zevci 

bir seneden ziyâde âhar diyârda meks üzere iken hâlâ mezkûrenin hamlî zuhûr itmişdir 

deyû şâyi‘ olmuşdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûme cevâbında hamlî inkâr 



 421 

itdiğinden sonra isttâdgâblalardan olub bî-garaz olan hâtûnlardan mahalle-i merkûmede 

sâkinât Marzıye bint-i Ahmed ve Kerime bint-i İbrahim ve Sultan bint-i Mustafa nâm 

hâtûnlar ma‘rifet-i şer‘le mezkûre Aişe’ye nazar itdiklerinde hamlin aslı ve hakîkatı 

yokdur kezb ve iftirâdır deyû deyüb her biri kelâmını tasdîk ve te’yîd içün ihtiyâtâ 

yemîn billâhi’l-‘azîm itdiklerinden mâ‘adâ mahalle-i mezbûre ahâlisinden es-Seyyid 

Ramazân bin Seyyid Veli ve Bâlî bin Hasan ve Derviş bin Hüseyîn ve İbrahim Beşe 

ibn-i Nûh nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istihbâr 

mezkûre Aişe kendi hâlinde ehl-i ‘arz dindâr müstekîme kimesnedir deyû bi’l-müvâcehe 

‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin husûs-ı merkûm içün mu‘ârazadan mibâşir merkûmu 

men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

İsma‘îl Çelebi bin Mustafa, İbrahim Çavuş bin Hüdâvirdi, Mehmed Halîfe bin 

Abdüsselam Hoca. 

216/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Zincirlükuyu mahallesi sâkinlerinden Şerife Selimşâh 

bint-i el-Hâc Hasan nâm hâtûn tarafından zikri âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Hüseyîn ibn-i Sübhanvirdi ve 

oğlu Mustafa Çelebi şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci el-Hâc Mustafa ibn-

i el-Hâc Satî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müvekkile-i mezbûrenin karındaşı 

bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mustafa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûre Selimşâh’ın mahmiye-i merkûme hâricinde Sahibyakası nâm 

mevzı‘de vâki‘ sâbıkan babasının mülkü olub hudûdu beynimizde ma‘lûm olan bağdan 

hassasına isâbet iden bir tarafdan Şerîfe mülkü ve iki tarafdan merkûm Seyyid Mustafa 

Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil 

irkek ta‘bîr olunur hark ve on bir puşte bağını ve mâ‘adâsından dahî vâlideleri Rahime 

Hâtûn’a intikâl iden semen-i hisse-i şâyi‘adan mezkûre Selimşâh’a intikâl iden seds-i 

hisse-i şâyi‘asını vekâletim hasebiyle safka-i vâhidede mezbûr el-Hâc Seyyid Mustafa 

Çelebi’ye otuz beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz beş guruşu mezkûr el-Hâc 

Seyyid Mustafa yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz idüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-

yevm babasından mütekal seds hisse-i şâyi‘ası mezbûr Seyyid Mustafa Çelebi’nin 

mülk-i müşterâsıdır müvekkilem mezbûrenin aslâ ‘alâkası kalmadı keyfe mâ yeşâ’ ve 
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yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa Çelebi bin Mehmed, İbrahim Halîfe bin Mustafa, Mehmed Çelebi bin 

Sübhanvirdi, Hüseyîn Çelebi bin Mahmûd, Mehmed Çelebi bin Osmân. 

216/3 Nafaka Davası 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle mahallesi sâkinlerinden Fâtıma bint-i Süleymân 

nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bundan akdem zevci olan bâ‘isü’l-

kitâb Mûsa bin Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ mezbûr 

Mûsa benim zevcem iken talâk-ı selâse ile beni tadlîk itmeğin müennet-i sükenâmı 

malımdan iltizâm idüb ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûmem mukâbelesinde mezbûr yedinden 

‘alâ tarîki’s-sulh iki batman un ve bir vakye ketân ve iki yüz elli dirhem iplik ve bir 

kırmızı peştamal ve bir beyaz zebun ahz idüb zikrolunan hukûka müte‘allika bi’l-cümle 

da‘vâ ve münâza‘âtdan fâriğa olub zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir akçe 

ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

İbrahim bin Mustafa, Süleymân bin Mûsa, Hüseyîn bin Mehmed. 

217/1 Şikayet Davası  

Aladağ kazâsına tâbi‘ Ömeroğlu Köyü sâkinlerinden bâ‘isü’l-kiâb Abdülbasir 

bin Mehmed nâm kimesne mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

Hasan bin Ömer nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

Bâdamlu nâm karye sınurunda vâki‘ kıbleten ba‘zan Hüsamoğulları bağları ve ba‘zan 

Batıroğlu Mustafa mülkü ve şarkan ba‘zân Köse Ahmedoğulları mülkü ve ba‘zan 

Çopuroğlu bağı ve şimâlen öz ve ‘arnâ İdris bağı ile mahdûd tahmînen altı çiftlik harâbe 

bağ yeri harâb olub yüz sene yoz ve hâlî kalmağla târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem 

babam Mehmed nâm kimesne sâhib-i arz olan Hüseyîn Beg nâm kimesneden mevzi‘-i 

merkûmu tağvîz idüb temessük alub iki yüz çubuk babam ve yüz elli çubuk ben ğars 

idüb babam dahî fevt olub bana intikâl itmişiken çubuk ğars olunan mevzi‘ hâlâ 

merkûm Hasan fuzûlî zabt itmişdir suâl olunub yedimde olan temessük ve fetevâ-yı 

şerîfe mûcibince kasrîdine tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr 

Hasan cevâbında hudûd-u merkûme dâhilinde olan harâbe bağ yeri benim babam Ömer 

ile mezkûrun babası Mehmed’in ‘ale’s-sevâ şirket üzere yedlerinde olub babamın 
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vefâtından sonra hassası bana intikâl itmekle târîh-i kitâbdan on sene mukaddem ben 

taksîm murâd eylediğimde mezbûrun babası mevzi‘-i merkûmu tansîf idüb mâ-beyne 

sınur içün karadaş vaz‘ eyledi cânib-i şimâlîsini benim hassama ta‘yîn idüm ben dahî 

kabûl itmişiken sonradan mezbûr benim hassama fuzûlî çubuk ğars itmekle bundan 

akdem meclis-i şer‘de murâfa‘a olduğumuzda kazâ-i mezbûr kadısı bana hükm itmekle 

zabt eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk mezbûr Abdülbasîr mukaddemâ vech-i muharrer 

üzere taksîm olunub lâkin mezkûr Hasan hassasına ta‘yîn olunan mevzi‘-i mezbûru 

hayyiz-i taksîmden bin doksan üç senesine gelince tasarruf itmeyüb yoz ve hâlî 

kalmağla babam sâhib-i arzdan tağvîz idüb her birimiz çubuk ğars eyledik deyüb bin 

doksan üç senesi târîhiyle Murûh Hüseyîn Beg ismiyle memzî ve mahtûm temessük 

ibrâz idüb ve merkûm Hasan Hüseyîn taksîmden târîh-i tezkereye gelince yedi sene 

tasarruf itmeyüb yoz ve hâlî kalmadığını beddu‘a ikrâr itmeğin fetevâ-yı şerîfenin 

mazmûn-ı der bârende arz-ı emîriyede ğars olunan bağ harâbe oldukda arzı üç sene 

mütevelliyet-i hâliye ve mu‘tale olunmağla taleb-i arz-ı âhara tağvîza kâdir olur mu el-

cevâb olur deyû buyurulmağın ber mûcib-i fetevâ-yı şerîfe ibrâz olunan temessük ile 

tağvîz olunan mevzi‘-i merkûm mezkûr Abdülbasîr’e hükmolunub merkûm Hasan’a 

kasrîd itmek üzere tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin el-Hâc Ali, fahrü’l-kuzât Ca‘fer Efendî bin 

Sâdık, Osmân Beg bin Abdülhalîm, Mustafa bin Hüseyîn. 

217/2 Tekâlifi Talebi  

Bayburd kazâsına tâbi‘ Köyekler nâm karye eyâlîsinden Erdoğdu bin Yûnus ve 

Mehmed bin Mevlûd ve diğer Mehmed bin Ali nâm kimesneler meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde mahmiye-i Konya’da kal‘a mustahfızı olan bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin 

Mehmed mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mustafa 

mukaddemâ bizim karyemizde sâkin olub cemâ‘atimizden olmağla hâlâ vârid olan 

sûrsât tekûlîfini bizim ile me‘an edâ itmek murâd ideriz suâl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-suâl merkûm Mustafa cevâbında ben kal‘a mustahfızı olduğumdan gayri birkaç 

sene mukaddem karye-i mezbûreden kalkub mahmiye-i Konya muhallâtında tûdan idüb 

karye-i mezbûrede vâki‘ menzilimden ve arâzî ve s‘ir eşyamdan bâlıkla kat‘-i ‘alâka 

eyledim aslâ tekâlîf icâb ider ‘alâkam yokdur deyücek ba‘de’l-istindâk med‘ûn-u 

mezbûrûn mrkûm Mustafa mahallede sâkin olub karye-i mezbûrede menzilden gayri 
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‘alâkası olmadığını ikrâr idüb ve mezbûr Mustafa menzilden dahî kat‘-i ‘alâka eyledim 

dimeğin mezbûr Mustafa’dan tekâlîf talebinden med‘ûn-u merkûmûnu men‘ birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebussu‘ûd Efendî, Mustafa Beşe kal‘a 

kethüdâsı, Durmuş Çelebi bin el-Hâc Hamza. 

218/1 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Pîrî Paşa mahallesi sâkinlerinden İbrahim bin Abdullah 

nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Ahmed bin Osmân 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan el-

Hâc Memiş mülkü ve bir tarafdan Serdâr Hasan Beşe mülkü ve bir tarafdan Satılmış 

mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir havlıyı müştemil olub 

alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Ahmed’e on 

dört buçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on dört buçuk guruşu mezkûr Ahmed 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

İsma‘îl bin Sâtî, Derviş Mehmed bin Ali, Mehmed bin Mehmed, Mehmed bin 

Halîl, el-Hâc İsâ bin Ivaz. 

218/2 Şikayet Davası  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Şehribânû bint-i Ali tarafından 

vech-i âtî izere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan oğlu Derviş Ali bin (    ) meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde İbrahim ve Emrullah ibni Abdurrahman ve vâlideleri Hümâ bint-i 

Abdülkâdir mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bin doksan iki senesi 

Zi’l-ka‘desinin sekizinci günü mezbûrlar mahmiye-i merkûme hâricinde Harfbenid 

gurbunda vâki‘ iki tarafdan kendilerin âhar mülkü ve bir tarafdan Bayram mülkü ve bir 

tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı müştemil bir kıt‘a mülk-i tarlalarını su yolu ile 

me‘an elli guruş ile dört keyl buğdaya bana bâ-tâbi‘ teslîm ve ben dahî müvekkilem 

içün iştirâ ve kabûl idüb semenini her biri yedimden bi’t-tamam ahz ve kabz itmişiken 



 425 

hâlâ mevzi‘-i merkûmun garb cânibinden zira‘-ikeryâs ile dulâ kırk iki ve ‘arzan on altı 

zira‘ ki bi-hesâb-ı şartıncı altı yüz yetmiş iki zira‘ mahallini mezbûrlar müvekkileme 

zabt itdirmeyüb her biri mâni‘ olurlar suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar 

cevâblarında hudûd-u mezkûre dâhilinde olan sâir mevzi‘ semen-i merkûm ile mezbûre 

bâ-tâbi‘ ve teslîm eyledik lâkin mevzi‘-i mezbûru bey‘ itmedik deyücek vekîl-i 

merkûmdan mevzi‘-i mezbûr bey‘-i merkûm sâbıkda dâhil idüğüne beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i Müsliminden İbrahim ibn-i el-Hâc Emrullah ve Şa‘bân Halîfe bin 

Sübhânvirdi nâm kimesneler li- eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ merkûmûn İbrahim ve Emrullah ve Hümâ hudûd-u mezbûre dâhilinde 

olan eşcârı müştemil bir kıt‘a tarlayı su yolu ile ve müsâmaha olunan mevzi‘ ile 

mecmû‘unu bizim huzûrumuzda mezkûre Şehribânû içün vekîl-i merkûm Derviş Ali’ye 

elli guruş ile dört keyl buğdaya her biri bey‘-i bât ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

idüb ol dahî bi’l-vekâle iştirâ ve kabz eyledi hâlâ niza‘ ve müsâmaha olunan mevzi‘-i 

mezbûr ve sâir hudûd-u mezkûre dâhilinde olan eşcârı müştemil tarla su yolu ile 

mezbûrenin mülk-i müşterâsıdır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın mûcibiyle hükm olunub mevzi‘-i mezbûrdan kasrîdlerine mezbûrûna tenbîh 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Hamza, Durmuş Çelebi 

bin el-Hâc Hamza. 

218/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kikor zımmînin sulbiye sağire kızı Cevher’e babası hâlik-i merkûmun 

muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan 

umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb 

hazretleri sağire-i mezbûrenin vâlidesi hâmil-i haze’s-sefer Kel Hâtûn bint-i Sekez 

nasrâniyeyi mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 
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Mahmûd bin Şa‘bân, Abdullah bin Receb, Yûsuf bin İbrahim. 

219/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Emir mahallesi sâkinlerinden Sefer bin Mahmûd 

nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Receb bin Veli 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i merkûme hâricinde Hocacihan 

mahallesinde Yeniceler nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Nasûh mülkü ve bir tarafdan 

Kendirli Mehmed bağı ve bir tarafdan yarlığan dimekle ma‘rûf mevzi‘ ve bir tarafdan 

ba‘zan diğer Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân 

silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan irkek ta‘bîr olunur nısf-ı hark ve dört puşte 

bağımı merkûm Receb’e on sekiz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrdan dokuz 

guruşunu mezkûr Receb’e cihet-i garazdan deynim olan dokuz guruşa takas idüb ve 

bâkî dokuz guruşunu hâlâ yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Seyyid Süleymân Halîfe bin Seyyid Süleymân, Seyyid Mehmed Çelebi bin 

Seyyid Süleymân Halîfe, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî, Hasan Çelebi bin Ali, 

İsma‘îl bin el-Hâc Ali, Molla Abdurrahman bin Nasrullah Halîfe, Mustafa bin 

Abdülaziz. 

219/2 Vasî ve Nazır Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Tobraklık mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Sefer bin Mustafa Beg’in sulbiye sağire kızı Aynî’ye babası müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ 

olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy ve vasiy-i merkûm üzerine bir nâzır lâzım ve 

mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağire-i mezbûrenin akrabâsından 

bâ‘isete’l-kitâb Ümmü bint-i Sefer nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme olmağla 

vasiy İsma‘îl bin el-Hâc Mustafa nâm kimesneyi nâzır nasb ve ta‘yîn eyledikde anlar 

dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya her bir 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 
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Bayram bin el-Hâc Minnet, Molla Hasan bin Nebî Halîfe, Mustafa Çelebi bin 

el-Hâc Mahmûd. 

219/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede mahallesi sâkinlerinden Râzıye bint-i Hasan 

nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Emine bint-i Mehmed 

nâm hâtûn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde 

İlmenus nâm mevzi‘de Köçekçay gurbunda vaki‘ bir tarafdan Mehmed Beşe mülkü ve 

iki tarafdan İshak Beşe mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve 

eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir tahta 

bağımı ve hudûd-u mezbûre dâhilinde nısf-ı çöğür ağacımı ve nısf-ı kavak ağacımı 

mezkûre Emine’ye yiğirmi iki guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi iki guruşu 

mezkûre Emine yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Hüseyîn bin Mehmed Beşe, Ali bin Mehmed, Mustafa bin Ya‘kûb, 

İsma‘îl bin Mehmed, Ahmed bin Hüseyîn. 

219/4 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Beghekim mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Büstân zımmînin sulbî sağir oğlu Börkü ve sulbiye sağire kızı Sofiye’ye 

babaları hâlik-i merkûmun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve 

hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın 

hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirrân-ı merkûmânın vâlideleri hâmilet-i hâze’s-

seferEsmâ bint-i hetâ nâm nasraniyeyi mukaddeme ve müstekîme olmağla vasiy nasb ve 

ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Karagöz veled-i Bağdeser zımmî, Nekûle zımmî veled-i Baklacıyazu, Zımmî 

Sortek Baryam veled-i Heta. 
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220/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdibân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kirkor zımmînin verâset-i zevcesi Kel Hâtûn ve sulbiye sağire kızı 

Cevher ve kebîre kızı Emine ve li-ebeveyn karındaşı Safer nâm zımmîlere münhasıra 

olub yiğirmi dört sehimden üç sehimi merkûme Kel Hâtûn’a ve her birine sekizer sehim 

olmak üzere on altı sehimi merkûmetân Cevher ve Emine’ye ve beş sehimi merkûm 

Safer zımmîye isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr Safer zımmî 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sağire-i merkûme Cevher’in tesviye-i umûruna 

savb-ı şer‘den mensûbe vasiysi olan vâlidesi hâmilet-i haze’s-sefer mezkûre Kel Hâtûn 

müvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb hâlik-i mezbûrun mecmû‘-u 

muhallefâtından hisse-i şâyi‘a-i meşrûham mukâbelesinde şerâyıt-ı sulh câmi‘-i tehârec-

i şer‘î ile muhallefât-ı mezbûreden vasiy-i mezkûr yedinden bir alaca kilim ve bir zili 

alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğ olub mezkûrelerin zimmetlerini ibrâ-i ‘âmm 

kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd idüb bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam 

kalmadığından sonra zikrolunan kilim ve ziliyi sağire-i merkûme Cevher’e hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk idüb vasiysi olan mezbûreye teslîm eyledim ol dahî 

meclis-i hibede bi’l-vesâye kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm sağire-i mezbûrenin 

mülk-i mevhûbudur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Karagöz veled-i Terviş, Artin zımmî veled-i Satılmış, Keşiş Artin veled-i 

Sınan, Serkez Keşiş veled-i Zâku, Elis zımmî veled-i Kaya. 

220/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Cemâl mahallesi ahâlîsinden eshâb-ı hâze’l-kitâb 

Abdülkâdir bin Abdullah ve el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ömer ve İsma‘îl bin İbrahim ve 

Mahmûd bin İbrahim ve el-Hâc Ömer bin Süleymân ve Veli bin Eşref ve İbrahim bin 

Mehmed ve Şa‘bân bin Hacı ve Cemâl bin Süleymân nâm kimesneler meclis-i şer‘i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bazarbaşı el-Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman mahzarında 

üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bizim mahallemiz üzerine hayyiz-i tahrîrde 

bir hâne kayd olunub ve biz dahî bir hâneye vâride olan tekâlifi virmeğe râzılariken 

mezbûr bazarbaşı sâir ahâlî velâyet ile me‘an bize hâneden ziyâde tekâlîf tefri‘ iderler 

suâl olunub men‘ ve def‘ olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr 



 429 

bazarbaşı cevâbında mezbûrların mahallesinde hâneden ziyâde hâric-i az defter 

kimesneler müctemi‘ olmuşlardır deyû eyûli-i vilâyet bir iki def‘a mezbûrların 

mahallesinin hânesine i‘tibâr itmeyüb bir mikdar akçe ziyâde tefri‘ eylediler deyüb 

hayyiz-i tahrîrde mahalle-i merkûmeye bir hâne tahrîr olunduğunu ikrâr itmeğin ba‘de’l-

yevm bir hâne ziyâde tekâlif olunmamak üzere tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mahmûd bin Ali, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd. 

220/3 Mülk (Ev) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Hoca Hasan mahallesi sâkinlerinde Mahmûd bin Receb 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf bin Mustafa mahzarında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mezbûr Yûsuf 

mülkü ve bir tarafdan kal‘a duvarı ve bir tarafdan ba‘zan Takyecioğlu eytâmı mülkleri 

ve ba‘zan tarîk-i hâs ve bir tarafdan Bedik zımmî mülkü ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân 

silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir oda ve bir tabhâne ve bir havlıyı müştemil 

menzilimi merkûm Yûsuf’a altı esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr altı guruşu mezkûr 

Yûsuf yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Yûsuf, Mustafa bin el-Hâc Mûsa, Hüseyîn bin Hüseyîn, Mehmed 

bin Mustafa, Mûsa bin Mehmed. 

221/1 Şikâyet Davası 

(…) 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ nâibü’ş-şer‘i’ş-şerîf olan bâ‘isü’l-kitâb zahrü’l-kuzât 

Ali Efendî ibn-i Ahmed Efendî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Seyyid Sâlih 

Çelebi ibn-i fahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendî mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâb günü ben merkûmun babasını bir husûs içün meclis-i 

şer‘a da‘vet eylediğimde merkûm Seyyid Sâlih Çelebi mahkeme içinde nerdiban 

yanında bıçak çıkarub üzerime hücûm idüb ve yakama yapışub beni çekmişdir suâl 

olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-
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inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i Müslimînden Medrese mahallesinde sâkin 

Abdurrahman Halîfe ibn-i Nasrullah Halîfe ve Sinanperakendesi mahallesinde sâkin 

Nebî bin Mehmed ve Karaarslan mahallesinde sâkin Ali ibn-i el-Hâc Mehmed nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i 

kitâb günü merkûm Sâlih Çelebi bizim huzûrumuzda mahkeme içinde nerdiban yanında 

mûmâ ileyh Ali Efendî’ye bıçak çıkarub üzerine hücûm idüb yakasına yapışub çekdi biz 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra ahâlî-i 

vilâyetden es-Seyyid Şa‘bân Çelebi ibn-i es-Seyyid Mustafa ve el-Hâc Abdüsselam 

Efendî Ivaz Hoca ve es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Şeyh Fecşâyiş Efendî ve es-

Seyyid Süleymân Halîfe ibn-i es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Mehmed Çelebi Ahîbaba 

ve Debbağ el-Hâc Receb bin Mustafa ve el-Hâc Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Abdî ve 

sâir cism-i ğafîr ve cem‘-i keşîr li-eceli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istihbâr mezbûr Seyyid Sâlih şerîr-i şekî yaramaz vâcibü’l-izâle enva‘-i fesâd ile 

müttehim kimesnedir deyû her biri haber virmeğin mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

‘Imdetü’l-müderrisîn el-kirâm el-mühakkıkîn el-fehhâm es-Seyyid Ahmed 

Efendî el-Müftî bi-Konya, kıdvetü’l-meşâyıh el-‘ızâm müfahherü’s-sedât el-kirâm eş-

Şeyh Seyyid Büstân Efendî seccade neşîn hazret-i Mevlânâ, zahrü’l-kuzât İsma‘îl 

Efendî bin Süleymân Efendî, fahrü’l-meşâyih Ali Efendî el-müderris bi-medrese-i 

İplikci, nefharü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, ‘ımdetü’l-meşâyih Seyyid 

Şeyh Mehmed Efendî er-râ‘ız bi-câmi‘-i el merhûm Sultân Alâaddin, iftihârü’l-kuzât el-

Hâc Mustafa Efendî bin Receb Efendî, nefharü’l-müderrisîn İbâdullah Efendî, zahrü’l-

kuzât Ca‘fer Efendî bin Sâdık, es-Seyyid Hasan bin es-Seyyid Mustafa, zahrü’s-sedât 

es-Seyyid Abdülkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, İbrahim Halîfe bin Hazar, Derviş Receb 

bin Ivaz. 

221/2 Şikayet Davası  

Mahmiye-i Konya’da sâkin Armefyan kefersinin sâbıkan kethüdâları olan 

Hıdır veled (    ) nâm zımmî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde tâife-i mezbûreden 

bıçakcı Artin veled-i Gedik ve Polad veled-i Arzman ve Evhan veled-i Serkez ve 

Evanus veled-i Garib ve Kazin veled-i Serkez ve Arzman veled-i Safer ve Vartan veled-

i Satı ve Artin veled-i Satılmış ve Karagöz veled-i Terfiş ve Menas veled-i Şâhin nâm 
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zımmîler ve sâirleri müvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ben birkaç 

senedir tâife-i mezbûrenin kethüdâları olub edâ-i hıdmet iderken hâlâ beni ihrâc 

itmişlerdir suâl olunub yine kâ’l-ol kethüdâlık hıdmetinde beni istihdam itmeğe tenbîh 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında mezkûr Hıdır bu 

ana gelince senîn-i sâbıkada kethüdâmız olub serdengecdiler şakka ve tende ve dahî 

mukaddem nice mesâlih ve umûrda bize ‘özr ve te‘addi ve cevr üzere olmağla biz ve 

tâifemizden sâir fukarâ merkûmun hıdmetinden râzî olmadıkları ecilden kethüdâlığa 

kabûl itmedik deyücek mezbûrların rızâları olmadıkca istihdâm içün haber-i meşru‘ 

olmamağla husûs-ı merkûm içün mu‘ârazadan merkûm Hıdır’ı men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve 

elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi Pulcuzâde, 

Molla İbrahim bin Mûsa el-müezzin bi-câmi‘-i Şeyh Sadreddin. 

222/1 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kürkcü mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Ali’nin li-eb kız karındaşı ve vârisesi Aişe bint-i el-hâc Süleymân asâleten 

ve zevcesi Hadice bint-i Mehmed tarafında zikrî âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Seyyid 

Sâlih ve Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Mehmed Beg şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan zevci Seyyid Satı Çelebi ibn-i Seyyid Sâlih vekâleten meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Hüseyîn bin Mustafa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından mahmiye-i merkûme hâricinde 

Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ kıbleten ve şarkan ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garban Mustafa 

tarlası ile mahdûd bir bâb beyt ve on zerdalü ve on emrud eşcârını müştemil tahmînen 

iki dönüm tarlayı bi’l-asâle ve bi’l-vekâle merkûm Hüseyîn’e elli üç esedî guruşa bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr elli üç guruşu mezkûr Hüseyîn yedinden bi’t-tamam ahz ve 

beynimizde ‘ale’s-sevâ taksîm ve hassalarımızı kabz idüb teslîm-i mebi‘ eyledik 

ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 
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Molla Mustafa bin Ahmed, Murtazâ bin Mustafa, Mehmed Ağa Leynûyüzâde, 

el-Hâc Hasan bin Süleymân, Molla Ya‘kûb bin Süleymân, el-Hâc Veli bin Mehmed, 

Ahmed Çelebi bin Mahmûd, Mehmed bin Sâlih. 

222/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn mahallesi sâkinlerinden Çavuş Mahmûd bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Murâd bin 

Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafdan Arslan zımmî mülkü ve iki tarafdan Sofiye zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir kilar ve bir oda ve bir örtme ve bir küp 

ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi mezbûr Murâd’a otuz guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz guruşu mezkûr 

Murâd yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün ve menzil-i 

merkûm içün mezkûr Murâd ile beynimizde de‘âvâ ve münâza‘ât cereyân itmişidi hâlâ 

menzil-i merkûme müte‘allika bi’l-cümle da‘vâ ve niza‘dan fâriğ olub zimmetini ibrâ ve 

iskâd eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l- yevmi’s-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Receb Halîfe bin Mahmûd, Osmân Beg Belfurzâde, Mustafa Halîfe bin 

Mahmûd, Seyyid Mehmed Çelebi bin İbrahim, Şa‘bân bin Ya‘kûb. 

222/3 Nafaka (Arapça) 

223/1 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da Devle mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Nasrullah 

bin Hazar nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

merâm idüb işbu hâzır-ı bi’l-meclis Veli bin Muslî nâm sağirin vâlidesi ve babası fevt 

olub hâzırda akrabâsından hacerinde terbiye ider kimesnesi olmamağla tebnî ve ‘ıyâle 

vechi ile cânib-i şer‘den bana teslîm olunub nafaka takdîr olunması matlûbumdur 

didikde hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağir-i merkûmu vech-i muharrer üzere 

merkûm Hasan’a teslîmden sonra târîh-i kitâb gününden sağir-i mezbûra yevmi dörder 

akçe nafaka farz ve takdîr idüb be-her yevm meblağ-ı ma‘zûz merkûmu sağir-i 

mezbûrun nafaka ve kisvesine ve sâir havâyic-i huzûriyesine harc ve sarfa ve ‘ınde’l-
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ihtiyâc-ı estedâneye ve zafer vaktinde sağir-i merkûmun nafakası şer‘an üzerine lâzım 

gelüb mezkûr Hasan’ın yedinden sağir-i merkûmu şer‘an niza‘a kâdir olanlar üzerine 

rücû‘a izin virmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Durmuş Çelebi bin el-Hâc Hamza, Abdullah 

Çelebi bin Receb. 

223/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Muhtar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Seyyid Derviş’in sulbî oğulları Seyyid Ivaz ve Seyyid Mehmed asâleten ve 

müteveffâ-yı merkûmun diğer oğlu olub kendiden sonra fevt olan Seyyid Durmuş’un 

sulbî sağir oğulları Seyyid Durmuş ve Seyyid Mehmed’in tesviye-i umûruna savb-ı 

şer‘den mensûb vasiyleri olan Seyyid Ivaz Çelebi vesâyeten meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Ivaz Çelebi ibn-i Sefer mahzarında her biri ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Seyyid Durmuş’un muhallefâtından 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Kablân Ağa mülkü ve iki tarafdan merkûm Ivaz 

Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir 

fevkani-i oda ve bir tahtânî mutbah ve bir örtme ve bir havlıyı müştemil olub 

karındaşımız müteveffâ-yı merkûm Seyyid Durmuş ile bize ‘ale’s-sevâ şirket üzere 

intikâl iden bir mülk-i menzili harâbe müşerref olub ta‘mîrine sağirân-ı merkûmânın ve 

bizim müsâ‘ademiz olmayub ve sağirân-ı merkûmânın zarûret nafakaları olmağla bi’l-

asâle ve bi’l-vesâye mecmû‘unu mezkûr Ivaz Çelebi’ye hâlâ semen misli olan yiğirmi 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi esedî guruşu mezkûr Ivaz Çelebi yedinden bi’t-

tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinden sonra müteveffâ-yı 

mezbûr Seyyid Derviş’in sulbiye kebîre kızları Ümmü ve Kamerî ve Şerife taraflarından 

vech-i âtî üzere vekîlleri olub merkûmâtın zâtlarını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Dellak Hüseyîn bin Yûsuf ve Nâtur Ali bin Abdullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan hamamcı el-Hâc Ali bin Abdullah meclis-i mezbûrda bi’l-vekâle ikrâr idüb 

müvekkilelerim müteveffât Ümmü ve Kamerî ve Şerife’ye biz mukaddemâ menzil-i 

merkûmdan hassalarımızı mezkûrûn Seyyid Durmuş ve Seyyid Ivaz ve Seyyid 

Mehmed’e vech-i şer‘î üzere hibe ve temlîk itmişidik hâlâ menzil-i merkûmda aslâ 
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‘alâkalarımız yokdur müşteri-i merkûm mülkiyet üzere mutasarrıf olsun didiler dimeğin 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

İbrahim Ağa bin Süleymân Efendî, Ebûbekir bin Mustafa, Mehmed bin 

Mustafa, Mûsa Çelebi bin Arslân, Ahmed bin Mehmed, Süleymân bin Seyyid İbrahim. 

223/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a mahallesi sâkinlerinden Fâtî bint-i Büstân nâm 

nasrâniye meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde karındaşı hâmil-i hâze’s-sefer İsâ nâm 

zımmî müvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde 

Tebrîzî Köprüsü gurbunda vâki‘ bir tarafdan Mahmûd mülkü ve iki tarafdan Külahcı 

Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir havlı ve bir 

kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan dört tahta bağımı merkûm İsâ’ya elli beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr elli beş guruşu mezkûr İsâ yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed bin İbrahim, Mehmed bin Ali, Receb bin Süleymân, Durmuş zımmî 

veled-i Kablân, Tursun zımmî veled-i Bedrus, Pedru zımmî veled-i Büstân, Kademli 

zımmî veled-i Mecar, Hetbâlî zımmî veled-i Köstündel. 

224/1 Darb Davası  

Sâbıkan Suğla voyvodası olan fahrü’l-akrân el-Hâc Veli Ağa ibn-i el-Hâc 

Ebûbekir mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde karye-i Çumra 

sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Ahmed Efendî ibn-i Mustafa mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb bin doksan bir sesinde ben veyûde iken mezbûrun üvey oğlu hâzır-ı 

bi’l-meclis Ömer nâmı bir husûs içün hapis eylediğimde habsimden firâr itmekle 

mezkûr Ahmed Efendî sen mezbûr Ömer’i Karkın nâm karyeye götürüb anda katl 

eyledik deyû mîrmîrân-ı Karaman olan ‘izzetlü ve sa‘âdetlü Osmân Paşazâde 

hazretlerine ğammaz ile beni habs itdirüb doksan guruşumu aldırub tağrim itdirüb sebeb 

olmağla yedimde olan fetevâ-yı şerîfe ve emr-i hümâyûn mûcibince taleb iderin suâl 
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olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ahmed Efendî cevâbında mezkûr Veli Ağa 

mezbûr Ömer’i sen karyeden kalkmağa şart itmişiken şartına vefâ itmemişsin deyû bi-

gayr-i hak ahz ve darb ve habs idüb mezbûr Ömer mahbûs iken ğâib olmağla paşâ-yı 

mûmâ ileyh hazretleri istima‘ idüb teftiş eyledi ben ğammaz itmedim ve bu husûs içün 

zaman lâzım gelmediğine yedimde fetevâ-yı şerîfe vardır deyû ibrâz idicek merkûm 

Veli Ağa vech-i muharrer üzere darb ve habsi ikrâr eyledikden sonra fetevâ-yı şerîfenin 

mazmûn-ı der bârende Zeyd’i şartına vefâ itmemişsin deyû sipâhisi Amr ve bi-gayr-i 

hak ahz ve habs idüb Zeyd habsinde ğâib oldukda akârı Amr ve karyemiz olan Zeyd’i 

bi-gayr-i hak habs idüb habsinde Zeyd ğâib oldu deyû ehl-i ‘örfe şikâyet itmekle ehl-i 

‘örf Amr’ın şu kadar akçesin alsa hâlâ Zeyd hâzır olucak Amru ol akçesin ehl-i ‘örfden 

alamayacak akârib-i merkûmeden olmağa kâdir olur mu el cevâb olmaz deyû 

buyurulmağın ber mûcib-i fetevâ-yı şerîfe husûs-ı mezbûr içün mu‘ârazadan merkûm 

Veli Ağa’yı men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Efendî bin. 

224/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Zincirlikuyu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Kamer bint-i Abdullah nâm hâtûnun zevci Molla Mehmed bin Ali ve sadrî 

kebîr oğlu Mustafa bin Şeyh Mehmed asâleten ve sağir oğlunun tesviye-i umûruna 

savb-ı şer‘den mensûb vasiysi olub müteveffât-ı merkûmenin tenfîz-i vesâyâsına vasiy-i 

muhtârı olan mezkûr Molla Mehmed vesâyeten ve sadriye kızı Hatice tarafından zikri 

âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Abdî Çelebi ibn-i Sâlih ve Mustafa Beşe ibn-i Ahmed şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mûsa Beg ibn-i Arife vekâleten meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde bâ‘isü’l-kitâb fahrü’s-sedât metnuncivanzâde es-Seyyid Abdülhay Efendî 

tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan Yûsuf Câbî ibn-i (   ) mahzarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtından mahmiye-i mezbûre 

kazâsına tâbi‘ Hatıb nâm karyede vâki‘ şarkan ve şimâlen mezbûr Seyyid Abdülhay 

Efendî mülkü ve kıbleten Karahasanoğulları Mehmed ve İbrahim mülkleri ve ğarban 

Fâtıma mülkü ile mahdûd eşcârı müştemil iki tahta bağımı ceviz ağaçlarında olan hassa-

i ma‘lûmelerimiz ile me‘an müteveffât-ı merkûmenin tenfîz-i vesâyâsı içün merkûm 

Seyyid Abdülhay Efendî’ye bi’l-vesâye ve bi’l-asâle ve bi’l-vekâle yiğirmi dört esedî 
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guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi dört guruşu mezkûr Seyyid Abdülhay Efendî 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

Hasan Çelebi bin Mehmed, Mustafa bin Muharrem, Ali bin Nuri, Nurullah bin 

Mehmed, Mahmûd bin Ali, Ivaz Beg bin Muslî, Hasan Beşe Serdâr. 

225/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Beghekim mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan İsâ nâm zımmînin verâset-i zevcesi Deysibne bint-i Yâsaf ve sulbiye kızı 

diğer Deysibne ve li-ebeveyn karındaşı oğulları Büstân ve Andun veledi Aslân nâm 

zımmîlere münhasıra olub kabli’t-taksîm mezbûr Büstân dahî hâlik olub verâseti 

zevcesi Esmâ bint-i Heda ve sulbî sağir oğlu Yörkü ve sulbiye sağire kızı Sofiye’ye 

münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra sağirân-ı merkûmân Yörkü ve 

Sofiye’nin tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan merkûme Esmâ 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb hâlik-i merkûm İsâ’nın kızı olan 

mezkûre Deysibne muvâcehesinde üzerine bi’l-müvâcehe da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

hâlik-i merkûm İsâ’nın terekesinden Selifâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Aslan 

mülkü ve bir tarafdan Satîoğlu mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme 

ve bir oda ve bir havlı ve eşcâr ve bir kıt‘a arz-ı hâliyeyi müştemil yedi tahta bağdan 

sağirân-ı merkûmânın hassaları alâ hâze’l-ân bâkiye iken mecmû‘unu mezkûre 

Deysibne zabt itmişdir suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm cevâbında babam 

mezbûr İsâ târîh-i kitâbdan on altı sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında 

hudûd-u merkûme dâhilinde olan bağın mecmû‘unu müştemilât-ı mezkûresiyle me‘an 

ba‘de’t-tahliye bana hibe ve temlîk ve teslîm idüb ban dahî meclis-i hibede kabûl ve 

kabz eyledim mülk-i mevhûbudur deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr mezbûre 

Deysibne’den hibe-i meşrûhayı mübeyyine beyyine taleb olundukda Ermaniyân 

keferesinden Aslan veled-i Enişdaş ve Altun veled-i Aslan nâm zımmîler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan on altı sene 

mukaddem mezbûr İsâ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda 

hudûd-u mezkûre dâhilinde olan bağ-ı merkûmu müştemilât-ı mezkûresiyle me‘an 
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ba‘de’t-tahliye kızı mezkûre Deysibne’ye hibe ve temlîk ve teslîm idüb ol dahî meclis-i 

şer‘de kabûl ve kabz eyledi mülk-i mevhûbudur biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye itdiklerinde ba‘d-i re‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl 

şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle hükm olunub vasiy-i merkûmeyi mu‘ârazadan 

men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd 

li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed bin Ahmed, Halîl bin İbrahim, Mahmûd bin. 

225/2 Miras Davası  

Mahmiye-i Konya’da Yakarşeyhî mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Seyyid İsma‘îl’in sulbiye kebîre kızı Nisâ tarafından husûs-ı âtiyü’l- beyânı 

ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Mehmed 

ibn-i el-Hâc Şa‘bân ve el-Hâc Ahmed bin Mustafa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i es-Seyyid Ali meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde müteveffâ-yı mezbûrun li-eb karındaşı ve vârisi olub ve sulbiye sağire kızı 

Fâtıma’nın tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûb vasiysi olan bâ‘isü’l-kitâb es-

Seyyid İbrahim Çelebi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

mezbûre Nisâ defter-i kısâm mûcibince mukaddemâ vefât iden vâlidesi Emine Hâtûn’un 

bi’l-cümle terekesinden bi’l-farîza’ş-şer‘iye hassası olan otuz buçuk guruş ve ba‘dehâ 

vefât iden babası merkûm Seyyid İsma‘îl’in terekesinden bi’l-farîzati’ş-şer‘iye hassası 

olan yiğirmi iki guruş ve ba‘de fevt olan karındaşı Aişe’nin terekesinden bi’l-farîza’ş-

şer‘iye hassası olan on yedi guruş ki min habsi’l-mecmû‘ altmış dokuz buçuk guruşu 

içün mezbûr yedinden muhallefâtdan kazâ-i mezbûre tâbi‘ Karadiğin nâm karyede vâki‘ 

bir tarafdan İmamoğlu Molla Mehmed mülkü ve bir tarafdan Ahmed bin Bedel mülkü 

vr bir tarafdan bulmayalu dimekle ma‘rûf (     ) mülkü ve bir tarafdan çay ile mahdûd 

dört sekut ağacını ve iki üzüm çubuğunu müştemil Zemine bağı ve Bayram bağı 

dimekle ma‘rûf biribirine muttasıl iki bağ ve bir kıt‘a arz-ı hâliyeyi ve dört buçuk 

meşkâl ancu ile bir çift altun küpe ve iki altun hâtim ve bir sarı müsta‘mel frengi atlas 

kaftan ve bir kırmızı laca sâde ve iki zebûn ve ve sâir menkûlât-ı nev‘inden esâmisi 

yedinden olan defterde mesdûr eşyayı alub ve bir isteyfânın nısf-ı şâyi‘i hassasına ta‘yîn 

olmağla kabûl idüb mezbûrun Seyyid İsma‘îl ve Emine ve Aişe’nin mecmû‘-u 

terekelerinden ber mûcib-i defter-i kısâm bi’t-tamam hassalarını ahz ve isteyfâ eyledi 

min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didi didikde 
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gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Ömer bin Abdullah, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mûsa, Seyyid Mustafa 

Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Hasan Efendî bin Pulcuzâde, Ahmed bin Nurullah. 

226/1 Şikayet Davası 

Niğde kazâsı ahâlisinin  Mütesellim Mustafa Ağa 

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan refi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-ekârim 

Mustafa Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan kethüdâsı fahrü’l-

akrân Mehmed Ağa mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

medîne-i Niğde kazâsında vâki‘ bi’l-cümle bi’l-cümle muhallât ve kara ahâlisi 

taraflarından ber mûcib-i hüccet-i şer‘iye husûs-ı câi’z-zikre vekîlleri olan bâ‘isü’l-kitâb 

Câmi‘-i Sultan mahallesinde sâkin Mustafa bin Abdülazîz ve karye-i Frenkde sâkin el-

Hâc Mustafa bin Hasan nâm kimesneler mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb vekîlân-ı mezbûrân ‘ızzetlü ve sa‘âdetlü Nakkaş Paşa hazretlerinin taraf-ı 

‘âlîlerinden buyuruldu-yu şerîf ve mübâşir ile bizim kazâmız kartalcı ve kışlak ve 

mesûde ile rencide olmamak üzere yedimize hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûn ile 

mazbûn-u fermân-ı ‘âlişân ihsân buyurulmuşiken mütesellim ağa tarafından Yûsuf 

bölükbaş nâm kimesne gelüb yedimizde olan defter mûcibince kartalcı ve mesûde 

nâmıyla üç yüz seksen guruş almışdır deyû da‘vâya şürû‘ idüb müvekkil mûmâ ileyh 

dahî mezbûrun ne mikdar akçe aldığı ma‘lûmum olmadığından ğayri yedlerinde hatt-ı 

hümâyûn ‘ızzet makrûn olduğu mesmû‘um olmayub ve görmemişidim deyû cevâb 

sadedinde iken muslihûn tevessud idüb mezbûrun makbuzu olan bi’l-cümle mablağa 

müte‘allika cemi‘ de‘âvâ mukâbelesinde yetmiş guruş virilüb ve min ba‘d kartalcı ve 

mesûde nâmıyla rencide olunmayub ve adem götürülmemek üzere ‘akd-i sulh inşâ 

itmeleriyle tarafeyn-i sulh-u merkûmu kabûl itmeğin müvekkil mûmâ ileyh vekîlân-ı 

merkûmâna bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru virüb ve min ba‘d hatt-ı hümâyûn ‘ızzet 

makrûnun mazmûn-u ‘âlişânı ile ‘âmil olub kazâ-i mezbûre kıratlı ve mesûde nâmıyla 

aslâ adem göndermeyüb rencide itdirmemeğe ‘ahd ve mîşâk itmişdir dimeğin mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 
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Kadrî Efendî bin Mahmûd Efendî, Hüseyîn bin Osmân, Molla Mustafa bin Ali 

‘an mahalle-i Kürkcü, el-Hâc Abdullah Halîfe bin Abdülhalîm ‘an mahalle-i Hocahabib, 

Ali Çelebi bin el-Hâc Ömer ‘an mahalle-i Şemseddin.  

226/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Râziye bint-i el-Hâc Mustafa nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde zevcelik 

vâlidesi İsmihân nâm hâtûn mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûrenin oğlu olan zevcem Seyyid İbrahim ile benim da‘vâm olmağla cânib-i şer‘den 

adem ile zevcemin menziline varırken mezkûre İsmihân benim içün kaça ve rusbuyu 

götürmek deyû bana şetm itmişdir suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

Müslimînden Seyyid Receb bin Osmân Beşe ve Seyyid Ali Çelebi ibn-i Seyyid 

Mehmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd 

fi’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü mezbûre Râzıye cânib-i şer‘den adem ile zevcenin menziline 

varırken mezkûre İsmihân bizim huzûrumuzda merkûme Râzıye’ye kaça ve rusûmuyu 

götürmek deyû şetm eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

el-Hâc Seyyid Mehmed Buğdayzâde, Mevlûd bin el-Hâc Osmân, Hüseyîn bin 

Yûsuf, Nûrî bin Ali, Ahmed bin Sefer. 

227/1 Darb Davası 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb 

Râziye bint-i el-Hâc Mustafa nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde zevci 

Seyyid İbrahim bin Süleymân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûm 

Seyyid İbrahim beni darb idüb a‘zâm kara bere olmuşdur bundan mâ‘adâ benim bir sîm 

kuşağımı ve bir al frengi atlas kaftanımı ve altı iklü bir altun sacbağı ve bir sîm bıçak ve 

bir alaca sade ve bir tek altun küpe ve bir yeşil atlas ğarkıye ve bir sîm bazuband me‘ 

talasmât ve iki yemeni çenber ve bir beledi döşek ğalâfî ve bir beyaz ve lençe ve 

mekmel hamam esvabı ve sâir bi’l-cümle eşyamı ahz ve ihfâ itmişdir suâl olunsun 

didikde gıbbe’s-suâl merkûm İbrahim cevâbında mezbûreyi darb idince ne lâzım gelür 
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ve kuşağını yedi guruşa ve kaftanını sekiz guruşa âhara bey‘ ve kabz-ı semen idüb 

deynime sarf ve istihlâk eyledim ve ‘arkıyesi ve döşek mevcûddur mâ‘adâsı kendi 

yedindedir ben ahz itmedim deyücek kaftan ve kuşağın ba‘de’ş-şebût gıymet misillerini 

edâya tenbîh ve mâ‘adâsını isbat içün beyyineye emhâl olunub darbı mukâbelesinde 

tağrîr içün sâbıtına irsâl birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi sa‘tıcı, Yahyâ Çelebi bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin 

Mustafa, el-Hâc Durmuş bin Abdurrahman, Hüseyîn Beşe bin Ahmed. 

227/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Beghekim mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan İsâ veled-i Andun nâm zımmînin verâseti zevcesi Deysende bint-i Yasıf ve 

sulbiye kızı diğer Deysende ve li-ebeveyn karındaşları Büstân ve Andun nâm zımmîlere 

münhasıra olub kabli’l-kısme mezbûr Büstân dahî hâlik olub verâseti zevcesi Esmâ 

bint-i Heta ve sulbî sağir oğlu Yorga ve sulbiye sağire kızı Sofiye’ye münhasıra olduğu 

şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra merkûmûn Andun ve Deysende ve diğer Deysende 

ve Esmâ asâleten ve sağirân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe 

vasiyleri olan mezkûre Esmâ vesâyeten meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde hâmil-i 

hâze’s-sefer Ahî veled-i Kadmili müvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

hâlik ol mezbûr İsâ’nın muhallefâtından mahmiye-i mezbûre hâricinde Selifâr nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Abbas Çelebi mülkü ve bir tarafdan Asya Hâtûn mülkü ve 

bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan Ahî mülkü ile mahdûd bir kıt‘a arz-ı 

hâliyeyi ve eşcârı müştemil olub merkûm Ahî ile müşterek hakk-ı mürûru olan beşer 

puştelü iki tahta bağımı bi’l-asâle ve bi’l-vesâye zarûret-i nafaka içün merkûm Ahî’ye 

mezbûrûn Esmâ ve Yorgo ve Sofiye’nin hisse-i şâyi‘aları dokuz guruşa ve mezkûr 

Andun’un hassası dört guruşa mezkûretân Deysende ve diğer Deysende’nin her birinin 

hassaları sekizerden on altı guruşa olmak üzere mecmû‘unu yiğirmi dokuz guruşa bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr yiğirmi dokuz guruşu mezkûr Ahî yedinden bi’t-tamam ahz ve her 

birimiz hassalarımızın zikrolunan gıymetlerini kabz idüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 



 441 

El-Hâc Seyyid Süleymân bin Seyyid Şâhin, Şa‘bân bin Ya‘kûb, Yûsuf bin 

Mustafa, Şa‘bân bin el-Hâc Ahmed, Haynebeyd zımmî veled-i Ba‘deser, Baryam zımmî 

veled-i Hetî. 

227/3 Nafaka (Arapça) 

228/1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türk Ali mahallesi sâkinlerinden olub zikri âtî menzilin 

nısfına mâlik iken bundan akdem fevt olan Mevlûd bin Ali’nin zevcesi Ümmü bint-i 

Mehmed nâm hâtûn asâleten ve müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşı olub 

menzil-i merkûmun nısf-ı âharına mâlik olan Hasan tarafından zikri câ-i bey‘a ve kabz-ı 

semene vekîli olub Ebûbekir Çelebi ibn-i el-Hâc Mehmed ve Ali ibn-i el-Hâc Hazar 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevcesi Aişe bint-i el-Hâc Hazar vekâleten 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Osmân Beşe ibn-i Mehmed 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Eflâtûn mahallesinde vâki‘ bir tarafdan 

Tursun zımmî mülkü ve bir tarafdan Karlı zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir kilar ve bir havlıyı müştemil menzilin nısfı mezkûr 

Mevlûd’den müntekıl mezkûre Ümmü’nün mülkü olub ve nısf-ı âharı merkûm Hasan’ın 

mülkü olmağla hâlâ asâletimiz ve vekâletimiz hasebiyle mecmû‘unu mezkûr Osmân 

Beşe’ye sekiz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr sekiz guruşu mezkûr Osmân 

Beşe yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz idüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm 

menzil-i merkûmun mecmû‘u mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin Şa‘bân, Seyyid İbrahim bin Seyyid Ahmed, Mahmûd 

Çelebi bin Mehmed, el-Hâc Receb bazarbaşı, Ramazân bin Muharrem. 

228/2 Vakıf İcâresi 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ İplikci Medresesinin ruûs-ü hümâyûn ile müderrisi 

mütevellîsi olan bâ‘isü’l-kitâb zahrü’l-meşâyih Şeyh Ali Efendî ibn-i Oruc meclis-i şer‘i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Hüsâm Çelebi ibn-i Ahmed mahzarında üzerine bi’t-tevliye 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb Atârete mahallesinde vâki‘ ledi’l-ahâlî ma‘lûme’l-hudûd 

olub merkûm Hüsâm Çelebi’nin hâlâ yedinde ve tasarrufunda olan sâkin olduğu 
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menzilinin zemini medrese-i merkûme vakfı olub yetmiş seksanden mütecâviz vakf-ı 

merkûm mütevellîleri senede seksan bir akçe icâresini alıgelüb ve babası Ahmed dahî 

ale’l-vefât her sene seksener cedîd akçe icâresini cânib-i vakfa edâ idüb ba‘de menzil-i 

merkûmun nısfı karındaşı Mehmed’e ve nısfı mezkûr Hüsâm Çelebi’ye intikâl itmekle 

vech-i muharrer üzere icâresini bi’l-münâsafa ikisi virirler iken bundan akdem medrese-

i mütevellî olan Şeyh Abdullah Efendî tarafından vekîline bir sene muhâlefet itmekle 

neyâbeten hâkim-i şer‘-i şerîf olan Yahyâ Efendî huzûrunda murâfa‘a olub babası ve 

kendi ve kadîmden menzil-i mezbûrun vakf-ı merkûme icâresini viregeldiklerini ikrâr 

idüb cânib-i şer‘den icâreyi virmeğe hükmolunub târîh-i kitâba gelince yiğirmi beş 

senedir viregelmişiken hâlâ muhâlefet ider suâl olunsun deyüb fetevâ-yı şerîfe ibrâz 

eyledikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hüsâm Çelebi cevâbında babam fevt oldukda ben sağir 

olmam ile icâre virdiği ma‘lûmum değildir lâkin târîh-i kitâba gelince yiğirmi beş 

senedir yedimde olan nısf-ı menzilin icâresi içün vakf-ı mezbûre senede altmış dörder 

zebûn akçe olmak üzere dörder semen viregeldim ve mukaddemâ cânib-i şer‘den bana 

vech-i muharrer üzere hükmolundu lâkin menzil-i merkûm vakf-ı merkûmun 

vakfiyesinde dâhil olmadığı ma‘lûmum ve mesmû‘um olmağla vakf olmadığına muttali‘ 

olduğum ecilden icâreyi virmekden imtinâ‘ iderin deyücek müdde‘i-i mezbûrun ibrâz 

eylediği fetevâ-yı şerîfenin mazmûn-ı der bârende zemîni bir medreseye vakf binâsı 

mülk olan bir menzilin mâliki müvelli-i vakfa zemîn-i merkûmun ücretini viri iken hâlâ 

mücerred-i zemîn-i merkûmun vakfı değil idiğine müttali‘ oldum deyû merkûmun 

ücretini bi-lâ sened virmemeğe kâdir olur mu el-cevâb olmaz deyû buyurulmağın 

ber‘mûcib-i fetevâ-yı şerîfe menzil-i mezbûrun viregeldiği icâresini virmeğe merkûm 

Hüsâm Çelebi’ye tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘min 

Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdullah Çelebi bin Abdülhalîm, el-Hâc Mustafa bin Abdullah, Yûsuf 

bin İbrahim. 

229/1 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da emîn-beytü’l-mâl olan bâ‘isü’l-kitâb İbrahim Ağa ibn-i 

Süleymân Efendî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde gök ala gözlü sarışın orta boylu 

çopur yüzlü müskavi’l-asl Ken‘ân nâm ğulâmı ve yine orta boylu gök ala gözlü sarışın 

müskavi’l-asl Şahbâz nâm câriyeyi ve tahmînen altı yaşında Yûsuf nâm oğlunu ihzâr ve 

bir birinin mahzarında takrîr-i kelâm idüb mezbûrları ‘abd-i abk zannı ile ahz eyledim 
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suâl olunub her birine nafaka takdîriyle cânib-i şer‘den bana teslîm olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ken‘ân cevâbında ben medîne-i Antalya 

gabında Homalar nâm karyede sâkin Mustafa Çelebi’nin ‘abd-i memlûku idim 

mülkünden abâk eyledimmezbûre Şahbâz zevcem mezkûr Yûsuf Çelebi oğlumdur 

deyüb mezkûre Şahbâz ben dahî karye-i mezbûrede sâkin Ahmed Çelebi’nin câriye-i 

memlûkesi olub mülkünden abâk eyledim merkûm Ken‘ân zevcemdir merkûm Yûsuf 

mezbûr Ken‘ân’dan mütevellid oğlumdur deyüb her biri terk ve abâkını i‘tirâf itmeğin 

hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri târîh-i kitâb gününden her birine yevmî on altışar 

akçeden min habsi’l-mecmû‘ kırk sekiz akçe nafaka farz ve takdîr idüb müddet-i 

‘arfiyeleri tamam olub ve yâhud sacları zuhûr idince hıfz içün mezbûrları emîn-i 

merkûma teslîm ve ol dahî kabz itmeğin  mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Sâlih, Kadrî Efendî bin Mahmûd Efendî, el-

Hâc Süleymân bin Ali, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî. 

229/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çıralu Mescid mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Hüseyîn Efendi’nin zevcesi Nisâ Hâtîn bint-i Mustafa tarafından ikrâr-ı 

âtiyyü’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Seyyid 

Dede Çelebi ibn-i Mehmed Beg ve Seyyid Sâlih Çelebi ibn-i Seyyid Sâlih 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Seyyid Sâlih 

vekâleten ve emîn-i beytü’l-mâl olan İbrahim Ağa ibn-i Süleymân Efendî emâneten 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müteveffâ-yı mezbûrun hıdmetkârı olan bâ‘isü’l-

kitâb Mehmed Çelebi ibn-i Muslî mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûr Mehmed Çelebi’nin cihet-i garazdan mezbûr Hüseyîn Efendî zimmetinde elli 

guruş olduğu bundan akdem hayyiz-i tahrîrde Kısâm Efendî huzûrunda bizim 

müvâcehemizde isbât olunmağla muhallefâtdan bir re’s doru aygır barkîrini mezbûr 

Mehmed Çelebi’ye otuz beş guruşa bâtâbi‘ ve teslîm idüb ve bundan mâ‘adâ menkûlât 

nev‘inden on beş guruşluk eşyâ dahî virüb elli guruşunu bi’t-tamam edâ itmişidik lâkin 

mezbûr Mehmed Çelebi mâra’z-zikr barkîrin gıymet misli yiğirmi beş guruş olub otuz 

beş guruşa semeni fâhiş imiş hâlâ muttali‘ oldum deyû fesh-i bey‘ ve bize teslîm 

itmekle biz dahî fesh-i meşrûhu kabûl ve barkîr-i merkûmu kabz itdiğimizden sonra 

tekrar mâra’z-zikr barkîri merkûm Mehmed Çelebi’ye yiğirmi beş guruşa bi’l-vekâle ve 
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bi’l-emâne bâtâbi‘ ve teslîm idüb ve bâkîsi olan on guruşu dahî virüb yedine bi’t-tamam 

edâ eyledik ol dahî her birini kabûl ve kabz eyledi min ba‘d mâra’z-zikr barkîr ve eşyâ 

ve akçe içün aslâ da‘vâ ve nizâ‘ımız tıkdur didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî, el-Hâc Süleymân bin Ali, İbrahim 

Çelebi bin Mustafa. 

229/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîh Dede mahallesi sâkinlerinden İsmihân bint-i 

İsma‘îl nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd ibn-i 

el-Hâc Abdi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Sadırlar mahallesinde vâki‘ bir 

tarafdan Çopur Mehmed mülkü ve bir tarafdan Seyyid Sefer mülkü ve bir tarafdan 

Seydi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dört bâb beyt ve bir havlıyı 

müştemil olub alâ hayyiz-i sudûrü’l-bey‘ silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi zevcem Bahar nâm kimesne mukaddemâ benim iznim ve tarafımdan vekâlet 

ile mezkûr Mahmûd’a yiğirmi buçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi buçuk 

guruşu mezkûr yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ itmişidi ben 

dahî bey‘-i meşrûhu mücinze olub kabûl eyledim min ba‘d menzil-i mezbûre ve 

semenine müte‘allik da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur hayyiz-i ‘akdden mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selh min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ebûbekir Halîfe bin Mehmed Efendî, Mustafa Halîfe bin Ebûbekir, Seyyid 

Yûsuf bin Mevlûd, Ken‘ân bin Yûsuf, Murtazâ bin Mehmed Çelebi. 

230/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Tobraklık mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Sâdık nâm kimesnenin verâseti babası el-Hâc Ömer ve zevcesi Ümmü bint-i 

el-Hâc Seyyid Receb ve sulbî oğlu ahmed’e münhasıra olub kabli’t-taksîm mezbûr 

Ahmed dahî fevt olub verâseti ceddi mezbûr el-Hâc Ömer ve vâlidesi merkûme 

Ümmü’ye münhasıra olub yetmiş iki sehimden kırk altı sehimi mezkûr el-Hâc Ömer’e 

ve yiğirmi altı sehimi mezbûre Ümmü’ye isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan 
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sonra mezbûre Ümmü tarafından husûs-ı âtrîye’l-beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rşfet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan karye-i Kalluce’den Osmân bin Şah Budak ve Murâd 

bin Budak şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci el-Hâc Seyyid Budak bin 

Mahmûd meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb mezbûr el-Hâc Ömer 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Ümmü 

müteveffeyân-ı merkûmân sâir terekelerinden hassa-i meşrûhasını mukaddemâ alub 

kabz idüb lâkin yiğirmi re’s koyundan hassam alâ hâze’l-ân bâkiyedir dimekle 

vekâletim hasebiyle hâlâ da‘vâ sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh 

mezbûr el-Hâc Ömer yedinden da‘vâ-yı meşrûhası mukâbelesinde bir dülbend sarık 

alub kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğ olub mecmû‘-u muhallefâta müte‘allika bi’l-

cümle de‘âvâ ve münâza‘âtdan zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘u’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd 

eyledim min ba‘d müvekkilem mezbûrenin bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası ve 

da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya 

didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc İbrahim bin (   ), Molla İdris bin Himmet, İbrahim Çelebi bin el-Hâc 

Süleymân, Terzi Osmân bin Ömer Beg, Muslî bin Ahmed, Kadrî Çelebi bin Derviş, 

Halîl bin Süleymân, Molla Ömer İbrahim, Hüseyîn bin Süleymân, el-Hâc Mahmûd bin 

el-Hâc Mûsa. 

230/2 Nafaka (Arapça) 

230/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Osmân Halîfe 

ibn-i Emrullah tarafından zikri âtî bey‘a ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub el-Hâc 

Mustafa bin Mustafa ve kal‘a kethidâsı Mustafa Beşe bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan İbrahim Efendî bin Hazar meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

bâ‘isü’l-kitâb Süleymân Halîfe ibn-i el-Hâc Abdülbâkî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûr Halîfe târîh-i kitâbdan kırk gün mukaddem 

merhûm Şeyh Sadreddin zâviyesi gurbunda vâki‘ bir tarafdan Mahmûd Çelebi mülkü ve 

iki tarafdan el-Hâc Mahmudoğlu mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb 

beyt ve iki kıt‘a arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağını ve hâricinde kıble 

tarafında olan tahmînen iki dönüm tarlasını safka-i vâhidede merkûm Molla Süleymân’a 
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doksan esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr doksan guruşu mezkûr Molla Süleymân 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî Şa‘bâni’l-mu‘azam li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Ca‘fer Efendî bin Sâdık, el-Hâc Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid Şâhin, 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa, el-Hâc Mûsa bin Dehânî, Ömer Çelebi 

Ahmed, Ahmed Büstâncı, el-Hâc Mehmed bin Dilâver. 

231/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Abîd mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali bin Şa‘bân’ın verâseti zevcesi Aişe bint-i Satılmış ve sulbî sağir oğulları 

Mehmed ve Abdülkerîm’e münhasıra olsuğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra 

mezbûre Aişe asâleten ve sağirân-ı merkûmânın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den 

vasiysi olmağla vesâyeten meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müteveffâ-yı 

mezbûrun hâl-i hayâtında me‘an mülât-ı şer‘iyede şirket-i ‘ınân ile şirketleri olan 

bâ‘isü’l-kitâb Kara Ali bin Sefer ve el-Hâc Ahmed bin Abdi tarafından tasdîke vekîl-i 

şer‘îleri olan el-Hâc Halîl bin Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb zevcem 

müteveffâ-yı mezbûrun merkûmân Kara Ali ve el-Hâc Ahmed yedlerinde asl-ı mâl 

şirketden üç yüz yetmiş guruşu olmağla ba‘de vefâta asâletim ve vesâyetim hasebiyle 

mablağ-ı mezbûrdan iki yüz yetmiş guruşunu bundan akdem vekîlim hâzır-i bi’l-meclis 

Mustafa Çelebi ibn-i Şa‘bân yediyle bana vâsıl olub duyûn-u müsbetesine sarf eyledim 

ve yüz guruşunu dahî hâlâ mezkûr el-Hâc Halîl yedinden alub meblağ-ı mezbûr üç yüz 

yetmiş guruşu bi’t-tamam kabz eyledim min ba‘d merkûmân Kara Ali ve el-Hâc Ahmed 

yedlerinde ve zimmetlerinde asl-ı mâl şirketden bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’s-sedât Seyyid Sinan Çelebi, kâim-i makâm-ı ….. el-eşrâf-ı bi-Konya, 

el-Hâc Receb Beşe bin Mahmûd, Mehmed bin Receb, el-Hâc Yûsuf bin Abdullah, 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî, Ahmed bin Abdülkerîm, Ali bin el-Hâc 

Abdülkerîm. 
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231/2 Nafaka (Arapça) 

231/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Şerife bint-i 

Mehmed nâm hâtûnun asâleti ve sadrî sağir oğlu Mehmed’in tesviye-i umûruna savb-ı 

şer‘den vasiysi olmağla vesâyeti hasebiyle tarafından zikrî âtî bey‘a ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafa bin 

Ya‘kûb ve Ali bin Himmet şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Molla 

Mehmed bin Ali meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müvekkile-i mezbûrenin 

karındaşı bâ‘isü’l-kitâb Seyyid Mahmûd bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre Şerife Yenice mahallesinde sâkin bir tarafdan 

abdülhalil mülkü ve bir tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan ba‘zan Külâbî ve 

ba‘zan Seyyid Mahmûd mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir kıt‘a bağdan 

şark cânibinde olub meşkal kendi hassası olan bir örtme ve eşcârı müştemil iki tahta 

bağı otuz beş guruşa ve garb tarafında sağir merkûmun meşkal hassası olan bir tahta 

bağı zarûret-i nafaka içün yiğirmi beş guruş ve bir guruş gıymetlü bir tob bağasıye 

olmak üzere mezkûr Seyyid Mahmûd’a mecmû‘unu safka-i vâhidede altmış guruş ve bir 

tob ne‘asiye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr altmış guruş ve bir bağasıyı mezkûr Seyyid Mahmûd 

yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledi ba‘de’l-yevm hudûd-u 

mezkûre dâhilinde olan bağın mecmû‘u tevâbi‘ ve livâ hakkıyla mezbûr Seyyid 

Mahmûd’un mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-

mu‘azam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Osmân bin Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin Muslî, Abdülhalîl bin 

Ya‘kûb. 

232/1 Rehin Eşyaların Satılması 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Osmân Rûmî Mescidi evkâfının mütevellîsi ve 

imâmı olan bâ‘isü’l-kitâb Ali Halîfe ibn-i Osmân Efendî meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem ğâib-i 

‘ani’l-meclis Mehmeud nâm kimesne benim yedimden mütevellîsi olduğum vakf-ı 

merkûm malından padriğii’l-istirbâh on dokuz esedî guruş ve bir rub‘ alub kabz idüb 
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meblağ-ı merkûm mukâbelesinde bana bir mâi çuka şevâni ve bir kırmızı frengi atlas 

kaftan ve bir sîm kuşağını rehin virmişidi lâkin mezbûr Mehmed gıybet-i münkat‘a ile 

ğâib olub hayâtı ve memâtı ma‘lâm olmamağla târîh-i kitâba gelince vakfa rubh hâsıl 

olmayub külli gadr mukadder olmağın yedimde olan fetevâ-yı şerîfe mûcibince eşyâ-i 

merkûmeyi bey‘a ve semeninden deyn-i merkûmu almağa cânib-i şer‘den izin taleb 

iderin didikde fetevâ-yı şerîfenin mazmûn-ı der bârende râhin-i ğâib olub hayâtı ve 

memâtı ma‘rûf olmaycak mürhen-i hâkimin icâzeti ile rehini bey‘ idüb deynini ahza 

kâdir olur mu el-cevâb olub deyû buyurulmağın ber mûcib-i fetevâ-yı şerîfe husûs-ı 

merkûme izin virildikden sonra mütevelli-i merkûm Dellal Şa‘bân bin Ya‘kûb ile me‘an 

tekrar meclis-i şer‘a gelüb zikrolunan mâi çokayı dört guruş ve bir rub‘ ve atlas kaftanı 

dokuz guruşa ve sîm kuşağı dahî yüz elli dört dirhem olub her bir dirhemi on üç 

akçeden sekiz guruş ve iki yüz on akçeye ba‘de’l-mezâyide hâlâ semen misilleri 

olmağla bey‘ eyledik deyüb min habsi’l-mecmû‘ yiğirmi iki guruş ve kırk iki akçeyi 

mütevellî-i mezbûr kabz eyledim dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Muharrem Beg bin Ahmed, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Hazar 

bin Mahmûd, Mehmed bin Ali Beşe, Ali bin Ahmed, Sâlih bin Mehmed. 

232/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden Ali bin Ivaz 

nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin İbrahim 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde Çalıklar 

mahallesinde vâki‘ kıbleten ve şarkan benim âhar mülküm ve şimâlen Hüseyîn mülkü 

ve ğarban Seyyid Süleymân mülkü ile mahdûd silk-i mülkümde münselik olub benim 

bağım içinden merkeb ile mürûr idicek kadr-i tarîki ve hakk-ı mürûru olan bir kıt‘a 

tarlamı merkûm Mustafa’ya yiğirmi bir esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi bir 

guruşu mezkûr Mustafa yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selh min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 
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Mustafa Çelebi bin Abdi, Mehmed Çelebi bin ıvaz, el-Hâc Muslî bin Mahmûd, 

Seyyid Süleymân bin İbrahim. 

232/3 Nazır Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Sükrân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Mustafa bin Yûsıf nâm kimesnenin suşbî sağir oğulları Mehmed ve 

Abdülmü’min ve sulbiye sağire kızları Aişe ve Emkâşüm’e babaları müteveffâ-yı 

merkûmun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir 

vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy ve müteveffâ-yı merkûmun edâ-i 

duyûnuna ve techîz ve tekfîn-i masârıfına vasiy-i muhtârı olan Hüsâm Çelebi üzerine bir 

nâzır lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağâr-ı merkûmûnun 

vâlideleri bâ‘isü’l-kitâb Fâtıma bint-i Veli nâm hâtûnu mukaddeme ve müstekîme 

olmağla vasiy ve merkûm Hüsâm Çelebi’nin üzerine nâzır nasb ve ta‘yîn eyledikde ol 

dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmetânı kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-

mu‘azam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Beg bin Halîl, Mahmûd bin Şa‘bân, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd. 

233/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Buladlar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Süleymân Halîfe’nin evlâd-ı sulbiyesi olan sağir oğulları Abdürrahim ve 

Abdülhalîm ve sağire kızları Sabiha ve Safiye ve Münteha’nın tesviye-i umûrlarına 

savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan vâlideleri Aişe bin Ahmed nâm hâtûn tarafından 

da‘vâ-yı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan zevci bâ‘isü’l-kitâb Molla Abdullah bin 

Budak meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Ahmed Halîfe ibn-i Ramazân mahzarında 

üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Süleymân Halîfe târîh-i 

kitâbdan altı sene mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında garaz cihetiyle 

merkûm Ahmed Halîfe’ye otuz beş esedî guruş virüb teslîm idüb ol dahî yedinden vech-

i muharrer üzere ahz ve kabz idüb zimmetinde iken gable’l-ahz-ı merkûm Süleymân 

Halîfe fevt olub meblağ-ı merkûm alâ hâze’l-ân zimmetinde bâkî olmağla bi’l-vekâle 

taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Ahmed Halîfe cevâbında ben 

mezbûr Süleymân Halîfe yedinden aslâ bir şey almadım lâkin ğâibân ‘ani’l-meclis 

Yahyâ ve Nasrullah nâm kimesneler merkûm Süleymân Halîfe yedinden otuz beş guruş 
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istikrâz ve kabz idüb Bulduklu nâm keryeye geldiklerinde meblağ-ı mezbûrdan on bir 

guruş ve iki teltini merkûmân Yahyâ ve Nasrullah yedlerinden ben istikrâz ve kabz 

itmişidim ba‘de merkûm Süleymân Halîfe hayâtda iken karye-i mezbûreye gelüb 

merkûmân ile benden otuz beş guruşluk keçi iştirâ ve kabz idüb semenini meblağ-ı 

mezbûre tarafeyn-i takas eyledik hâlâ deynim yokdur deyücek mezkûr Ahmed 

Halîfe’nin edâ eylediği deyn-i âhar kimesneler yediyle ma’hûz olan meblağ olub da‘vâ 

olunan meblağ-ı mâde-i âharı olmağla tevfîk mümkün olmadığı ecilden eykâ ed‘âsı 

i‘tibâr olunmayub vekîl-i merkûmdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i Müslimînden Mehmed Halîfe ibn-i Ebûbekir ve Boladlar mahallesinden Mevlûd 

bin Müstecâb nâm kimesneler meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ 

târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem merkûm Ahmed Halîfe bizim huzûrumuzda mezkûr 

Süleymân Halîfe yedinden hayâtda iken otuz beş guruş garaz olub kabz eyledi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın meblağ-ı merkûmu edâya mezbûr 

Ahmed Halîfe’ye tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer 

min Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc İsma‘îl bin Receb, el-Hâc Veli bin Hüdâvirdi, Ahmed bin Mustafa, 

Mûsa bin Hüseyîn, el-Hâc Seyyid Sefer Çelebi bin Abdi, Dellal Ali bin İsma‘îl. 

233/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Mustafa bin Yûsuf tarafından edâ-i deyûnuna vasiy-i muhtâr olmak ed‘â 

idüb bâ‘isü’l-kitâb Hüsâm Çelebi ibn-i Ahmed meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi ve vârisesi Fâtıma bint-i Veli tarafından vech-i âtî üzere 

husûmete vekîl-i şer‘îsi olan zevci Ali bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb müteveffâ-yı merkûm el-Hâc Mustafa maraz mevtinde techîz ve tekfînine ve 

edâ-i deyûnuna tarafından beni vasiy ve muhtâr nasb idüb masran fevt olub ben dahî 

hayyiz-i tavsiyede kabûl itmişiken hâlâ mezbûre Fâtıma mâni‘ olur suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm cevâbında vesâyet-i merkûmeyi inkâr itmeğin müdde‘ı-i 

mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden 

mahalle-i mezbûrede sâkin Mehmed bin Nasûh ve Affan Sultân mahallesinde sâkin Ali 

Çelebi ibn-i Bâlî nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm el-Hâc Mustafa maraz mevtinde bizim huzûrumuzda ba‘d-i 
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vefâta techîz ve tekfînine ve edâ-i deyûnuna tarafından merkûm Hüsâm Çelebi’yi vasiy-

i muhtâr nasb idüb ol dahî kabûl eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle hükm-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Beg bin Halîl, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, Abdullah Çelebi 

bin Ali. 

234/1 Şikayet Davası 

İstanbul ve tevâbi‘i gümrüğü emîni kıdvetü’l-emâcid ve’l-inkâr Zeynel Abdin 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan Yûsuf Ağa meclis-i şer‘i hâtır-

ı lâzımü’t-tevkirde fi’l-asl medîne-i Kayseriye’den iken on beş sene mukaddem kalkub 

mahmiye-i Konya’ya gelüb teveddun idenlerden eshâb-ı hâze’s-sefer İmâret 

mahallesinden Yâsef ve Simâven veledi sabgar ve mühimmandar mahallesinden Aslan 

veled-i Yavan ve Kirkor veled-i Evhân ve Karabeyd veled-i Yagob nâm zımmîler 

müvâcehelerinde üzerlerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb Bâzirgân tâifesi 

mütâ‘aların kaçırmak içün etrâf ve kenâfa dağılmamak üzere emîn-i mûmâ ileyhin 

tarafından ademiyyesi ma‘rifetiyle hükm-i tenbîh idüb ademiyyesi yanına koşub 

yokların içdirmeyüb tarafında bulunurlar ise mu‘tâd-ı kadîm üzere doğru İstanbul’a 

gelüb mâl-ı mîrîye ve Bâzergân tâifesine ğader itdirmeyesiz deyû Kütahya ve Bursa ve 

Konya kadılarına hatâbâ yedimde emr-i şerîf-i ‘âlişân olub mezbûrlar Kayseriyelü 

Bâzergân tâifesinden olub Haleb’den müttâ‘ götürüb Konya’da yokların içüb ferûhat 

murâd itmeleriyle ber mûcib-i emr-i ‘âlî yoklarını İstanbul gümrüğüne götürmeğe her 

birine tenbîh olunmak matlûbumdur suâl olunsun deyüb mazmûn-u hümâyûnu takrîr-i 

meşrûhuna müvâfık emr-i şerîf ibrâz eyledikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar cevâblarında biz 

fi’l-asl Kayseriye’den olub lâkin bâlıklıya her birimiz kat‘-i ‘alâka idüb mahmiye-i 

Konya’da mahallât-ı mezkûrede on beş senedir teveddun idüb sâkinler olmamamız ile 

yoklarımız dahî parça eşyâsı olmayub Antakya bağasisi olmağla kendi vatanımız olan 

mahmiye-i Konya’da bey‘ idegeldik İstanbul gümrüğüne götürüyle gelmemişdir 

deyücek ba‘de’l-istindâk mezbûrlar on beş seneden berü mahmiye-i Konya’da teveddun 

idüb mahallâtda sâkin olduklarını vekîl-i merkûm inkâr idicek merkûmûn zımmîlerden 

takrîr-i meşrûhlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden el-Hâc 

Osmân bin Mustafa ve Mustafa bin Osmân nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i 
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şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezbûrûn zımmîler Kayseriye’den Balılı’ya 

kat‘-i ‘alâka ve mahmiye-i Konya’da teveddun idüb on beş senedir Konya mahallâtında 

sâkinlerdir biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın husûs-ı mezbûr 

içün mu‘ârazadan vekîl-i merkûmu men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Seyyid Mehmed bin (    ), Yûsuf bin İbrahim, Tekeli İbrahim Çelebi bin 

Abdülhalîm, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd. 

234/2 Vekil Tayini 

Mahmiye-i Konya’da kıdbü’l-‘ârifîn zahrü’l-vaslîz merhûm Şeyh Sadreddi 

kuddise sırrahû câmi‘-i şerîfinde yevmî iki akçe ve senede yiğirmi beş keyl galle vazîfe 

ile çırağdâr olan Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i Seyyid Yûsuf meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Molla İbrahim bin Mûsa mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb mezbûr Molla İbrahim’i câmi‘-i merkûmda çırağdârlık hıdmatini 

edâya ve tarafımdan her sene vazîfesini mütevellî yedinden ahz ve kabza ‘ale’l-vefât 

vekîl eyledim ba‘de’l-yevm mezbûr Molla İbrahim ‘ale’l-vefât edâ-i hıdmet idüb ve her 

sene vazîfesi olan ğalle ve akçeyi mütevellî yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eylesün 

didikde gıbbe’l-kabûl mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ahmed bin Hasan, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Kara Ali bin İbrahim, 

Abdurrahman Halîfe bin Şeyh Mustafa Efendî. 

235/1 Boyahâne İcâresi 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrle Sultân Selim tâb-ı serâh 

hazretleri evkâfından olan boyahânenin ‘ale’l-iştirâk müstâcirleri olan Manek veled-i 

Yavaz ve Vartan veled-i Kirbil ve Seys veled-i Yasef nâm zımmîler meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Derviş Mustafa ve ve 

Vanlu zımmî veled-i Sanan mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mâra’z-

zikr boyahâne her üç senede on sekiz bin akçe icâre ile ğâib-i ‘ani’l-meclis Evanus ve 

mezbûr Vanlu ile bizim taht-ı icâremizde olub târîh-i kitâb senesi Cemâziye’l-âhiresinin 

gurresine dek hesab görüb her ayda beşer yüz akçeden gurre-i mezbûreye dek mürûr 

iden beş ayın icâresi iki bin beş yüz akçe boyahâne duvarının tecdîdi içün bizim 



 453 

zimmetimizde kalub mezkûr Evanus ferâğat ve kasrîd idüb yerine mezkûr Mehmed 

Çelebi cümlemiz ile şerîk olmağla mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi merkûm Vanlu ile 

boyahânede ‘amel idüb ve biz kendi evlerimizde ‘amel idüb gurre-i mezbûreden her 

ayda beş yüz akçe boyahâne icâresini merkûmân Seyyid Mehmed Çelebi ve Vanlu ile 

biz me‘a edâ itmek üzere icmâ‘ ve ittifâk ve iltizâm eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-

sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Halîfe bin Receb, Molla Ca‘fer bin Nûh, Seyyid Mehmed Çelebi bin 

Ebussu‘ûd Efendî, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî. 

235/2 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya hâricinde vâki‘ Öğün Irmağı garbında olan Bâğât 

eshâbından bâ‘isü’l-kitâb Dellal Mustafa bin Abdullah ve diğer Mehter Mustafa bin (    

) ve İsâ bin Mehmed ve el-Hâc Süleymân bin Ali ve Mehmed Çelebi ibn-i İbrahim ve 

Hüseyîn bin Receb ve Şa‘bân bin Mahmûd ve diğer Mustafa bin Hüseyîn nâm 

kimesneler meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Hüsam Çelebi ibn-i Ahmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mevzi‘-i mezbûrda merkûm Hüsâm 

Çelebi’nin hâlâ yedinde olan bağının Öğün Irmağında Hoca Paşa bendi dimekle ma‘rûf 

mevzi‘den kadîmi hakk-ı şerîmize ve bağlarımız içinden hakk-ı misli ve mürûru 

olmayub bir vecihle ‘alâkası yoğiken sonradan merkûm Hüsâm Çelebi mezkûr bendden 

bağına hakk-ı misli ve şerb-i ahdâs idüb bizim şer‘imize zarar tertib itdiğinden gayri 

mezkûrân Dellal Mustafa ve Mehter Mustafa’nın bağı içinden ve haremi üzerinden 

mürûr üzeredir suâl olunub her birimizin şerîmize ve bağımıza zarar tertîbini def‘a 

tenbîh olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûm Hüsâm Çelebi 

cevâbında benim bağımın mezbûr bendden kadîmi hakk-ı misili olmağla mevzi‘-i 

mezbûrdan mürûr iden bend-i merkûmdan bağıma su icrâ eyledim deyücek ba‘de’l-

istindâk ve’l-inkâr merkûm Hüsâm Çelebi’den takrîr-i meşrûhunu mübeyyine beyyine 

taleb olundukda beyyinem hâzır değildir deyû istimhâl itmekle ba‘de’l-emhâl 

mâdâmeke şer‘le isbât itmedikçe mevzi‘-i mezbûrdan su icrâ itmeyüb ve mezkûrların 

bağı üzerinden mürûr itmemek üzere mezbûr Hüsâm Çelebi’ye tenbîh birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 
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Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa bin Hüseyîn, Abdullah bin Receb. 

235/3 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Ali Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe Şeyh Beg 

mahallesi sâkinlerinden Fâtıma bint-i Dilâver nâm hâtûnu ihzâr ve mahzarında takrîr-i 

kelâm idüb mezbûre Fâtıma’nın nâ-mahremden ictinâbı olmayub târîh-i kitâb gicesi 

mahalle-i merkûme sükkânından olub ecnisi mâ-mahrem olan ğâib-i ‘ani’l-meclis 

Mustafa bin Süleymân nâm kimesnenin menziline varub mücâleset ve müsâhabet 

eyledikleri şâyi‘ ve meşhûr olmuşdur keyfiyet-i ahvâli mahallesi ahâlisinden suâl 

olunub takrîrleri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûre Fâtıma 

cevâbında merkûm Mustafa ile mecâleset itmedim didiklerinden sonra mahalle-i 

merkûme ahâlisinden Seyyid Yûsuf Çelebi ibn-i Mevlûd’e ve Seyyid Ahmed Çelebi 

ibn-i Mustafa ve Hüseyîn bin Hasan ve Mehmed bin Veli ve Hasan bin Mevlûd nâm 

kimesneler li-eceli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olub eserü’l-istihbâr mezbûre 

Fâtıma’nın ecânib-i ve nâ-mahremden ictinâbı yokdur eyvâdım değildir deyû sû-i hâlini 

haber virmeğin mûcibiyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa bin el-Hâc Mahmûd, Abdullah Çelebi bin 

Ali. 

236/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa bin Hüseyîn’in li-ebeveyn karındaşları ve hasran vârisleri olan Ali ve 

hüseyin ve Emrullah nâm kimesneler meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müteveffâ-

yı mezbûrun hâl-i hayâtında şirket-i ‘inânla şerîkleri olan bâ‘isü’l-kitâb Nurullah ve 

Abdülhalîl ibni Ahmed mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

mezbûr Mustafa hâl-i hayâtında merkûmân Nurullah ve Abdülhalîl ile umûr-u ticâretde 

şirket-i‘inânla şerîk olmağla merkûm Mustafa’nın mezbûrân yedlerinde asl-ı mâl yetmiş 

beş guruşu olub Edirne’de bey‘ ve şerâ üzereler iken maraz mevtinde techîz ve tekfînine 

bi’l-vesâye meblağ-ı mezbûrdan otuz guruşunu harc ve sarf itmekle hâlâ gelüb asl-ı 

mâldan bâkî kalan kırk beş guruşu bize virüb teslîm idüb ve rubhu içün dahî beynimizde 

hesâb görüb müteveffâ-yı merkûmun rubhdan hassası içün mezbûrânın yedlerinde 

doksan beş guruş zuhûr itmekle mezbûrların yedlerinden bi’t-tamam alub kabz idüb ve 
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merkûmânın zimmetlerini asl-ı mâl ve bir rubha hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve nizâ‘ımız 

kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis 

min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Seyyid Latifullah Halîfe bin Süleymân, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İbrahim, 

Mustafa bin Ramazân, el-Hâc Mehmed bin Mahmûd, Sâlih bin Receb, el-Hâc 

Abdülkâdir bin Mustafa, Ali bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Bayram bin Ahmed. 

236/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a mahallesi sâkinlerinden Baryam veled-i Aslan 

nâm zımmî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bundan akdem hâlik olan Yasef 

zımmînin sulbî sağir oğlu hâmil-i hâze’s-sefer Murâd nâm zımmî muvâcehetinde 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ğâib-i ‘ani’l-meclis Yavan zımmî mukaddemâ 

mezbûrun babası hayâtda iken kızı Müşki’yi tezvic murâd eyledikde merkûm Yasef ben 

fakîrim reşüt olmadıkça kızımı tezvic itmem dimekle ben kendi malımdan mezbûr 

Yavan’ın emri ile yine merkûm Yavan’ın menzilinde husûs-ı mezbûr içün reşüt olmak 

üzere mezbûr Yasef’e yedi guruş ve bir altun virüb teslîm itmişidim ol hıynde merkûm 

Yavan âhar diyâra gidüb târîh-i kitâba gelince beş senedir gelmeyüb ve mezbûre Müşki 

dahî İslâm kabûl itmekle tezvic mümkün olmadığı ecilden mezbûr Murâd’dan meblağ-ı 

mezbûru taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Murâd cevâbında babam 

mukaddemâ namzed esnâsında hediye nâmıyla Askezî tâifesinden bir kimesne yediyle 

bir mikdâr akçe almış mezbûr Bayram yedinden almadığından mâ‘adâ mezbûr Bayram 

kendi ed‘âsı üzere meblağ-ı mezbûru merkûm Yavan’ın emri ile tarafından vekâle virüb 

lâkin hâlâ taleb ve ahza vekîl olmadığını ikrâr itmeğin da‘vâ-yı mezbûreden merkûm 

Baryam’ı men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed Beşe bin Kâsım, İbrahim Ağa bin Süleymân Efendî, Abdullah 

Çelebi bin Receb. 

236/3 Köle Teslimi 

Mahmiye-i Konya’da emîn-i beytü’l-mâl bâ‘isü’l-kitâb İbrahim Ağa ibn-i 

Süleymân Efendî meclis-i şer‘-i şerîfe orta boylu gök gözlü sarışın açık kaşlu köse 

sakallu ruûsü’l-asl Yavan bin Abdullah nâm gulâmı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm 

idüb mezbûr Yavan’ı ‘abd-i abk zannı ile ahz eyledim suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl 
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merkûm Yavan cevâbında Kayseriye gurbunda Yerbazarlu kasabada bir hâtûnun ‘abd-i 

memlûkü olub mülkünden âbâk ve firâr eyledim deyüb terk ve âbâkını i‘tirâf itmeğin 

hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri mezbûr Yavan’a târîh-i kitâb gününden yevmî on 

altışar akçe nafaka farz ve takdîr idüb beher yevm meblağ-ı mağrûz-u mezbûru mezkûr 

Yavan’ın havâyic-i zuhûriyesine bi-şatü’r-rücû‘ harc ve sarfa ba‘de’l-izin sâhibi zuhûr 

idüb ve yâhud müddet-i ‘arafiyesi tamam olunca hıfz içün emîn-i merkûma teslîm birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Abdülgani Çelebi bin Hasan Efendî, İbrahim Çelebi bin Mustafa, Molla Halîl 

bin Emrullah. 

237/1 Hassa Talebi 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Suğla mukâta‘asının bin doksan bir senesinde 

voyvodası olan bâ‘isü’l-kitâb fahrü’l-akrân el-Hâc Veli Ağa ibn-i el-Hâc Ebûbekir 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mahmiye-i mezbûre kazâsına tâbi‘ Sahrâ 

nâhiyesinde Karaüyük nâm karye sâkinlerinden olub Alayer nâm mevzi‘de zirâ‘at 

idenlerden Mehmed bin Habur ve Ahmed bin Mahmûd ve Cemâl bin Nebi ve Mustafa 

bin İsma‘îl ve Hüseyîn bin Abdi mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

mezbûrların vesâir mevzi‘-i mezbûru zirâ‘at idenlerin mahsûlâtının ba‘zısı bin doksan 

bir senesinde zuhûr idüb münâsafasını alub ve ba‘zısını dahî bin doksan iki senesinde 

hâsıl olmağla münâsafasını taleb eylediğimde bi’l-cümle zirâ‘atciler beş yüz keyl ğalle 

virmek üzere iltizâm idüb yedime temessük virüb ve ba‘de defterimde mesdûr olduğu 

üzere bir mikdârını bana virüb bâkîsi zimmetlerinde kalmağla ğalle-i bâkiyeden 

mezbûrların hassalarını taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûrlar 

cevâblarında husûs-ı mezbûr içün biz ve sâir zirâ‘atciler beş yüz keyl ğalleye sulh olub 

iltizâm idüb ba‘de iki yüz elli keyl ğalleyi teslîm eyledik bâkî iki yüz elli keyl ğalle 

cümlemizin alâ hâze’l-ân üzerimizde olmağla her birimiz ğalle-i bâkiye iki yüz elli 

keylden hassalarımızı edâ idelim deyû beddu‘hüm ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle 

tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm 

li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa Beşe bin Hasan Çavuş Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Alî, Hasan Beşe bin 

Mehmed Çavuş Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Alî, Ivaz Çelebi bin Ali, Osmân bin (   ). 



 457 

237/2 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Mustafa bin Yûsuf’un zevcesi olub sulbî sağir oğulları Mehmed ve 

Abdülmü’min ve sağire kızları Emkâşüm ve Aişe’nin tesviye-i umûrlarına savb-ı 

şer‘den mensûbe vasiysi olan Fâtıma bint-i Veli’nin asâleti ve vesâyeti hasebiyle 

tarafından zikri âtî bey‘i ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl-i şer‘îsi olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Hasan ibn-i Derviş Mehmed ve Hasan Beg ibn-i 

Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Ali bin Mehmed vekâleten ve 

müteveffâ-yı mezbûrun deyûnunu edâya vasiy-i muhtârı olan Hüsâm Çelebi ibn-i 

Ahmed vesâyeten meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde hâmil-i hâze’s-sefer Yagob 

tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan babası Yasef veled-i Yagob ve Baryam veled-i 

Yagob nâm zımmîler müvâcehelerinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefâtından mahmiye-i merkûme hâricinde Aslan bağı nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafdan Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ve bir tarafdan Hüseyîn bin Ca‘fer 

mülkü ve bir tarafdan Ümmü mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd beş zerdalü 

ve iki badem ve eşcârı müştemil bir kıt‘a mülk-i bağı zarûret-i deyn içün vekâlet ve 

vesâyetimiz hasebiyle ba‘de’l-müzâyede merkûmân Yagob ve Baryam’a hâlâ semen-i 

misli olan yiğirmi üç buçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi üç buçuk 

guruşu mezkûrân Baryam ve Yagob yedlerinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb 

teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesünler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd bin Nasûh, Mehmed bin Şa‘bân, Seyyid Mehmed Çelebi bin 

Ebussu‘ûd Efendî, Mehmed bin Süleymân. 

237/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Halîl bin (   ) nâm kimesne meclis-i şer‘i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sulbî oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde vadi-yi Merâm’da vâki‘ bir tarafdan 

benim âhar mülküm ve iki tarafdan İbrahim mülkü ve bir tarafdan müteveffâ Ali’nin 

eytâmi mülkleri ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 
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altı puşte bağımı oğlum mezkûr Mustafa’ya ba‘de’t-tahliye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile 

hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-

yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i mülterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ veyahtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ali bin Abdi, Ahmed bin İsma‘îl, Şa‘bân Ağa bin (   ), Hasan bin Mehmed, Ali 

bin Mehmed Ahmed bin Mahmûd.  

238/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Ali Kav mahallesi sâkinlerinden Hüseyîn bin Mehmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde karındaşı bâ‘isü’l-kitâb Mustafa 

Beşe mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mevruslarımız olub mukaddemâ 

vefât iden babamızın ve vâlidemizin ve Berusa’da fevt olan ‘ammimiz Süleymân’ın ve 

dayımız Ahmed’in terekelerini mukaddemâ taksîm ve hassama isâbet iden eşyâmı kabz 

idüb lâkin ba‘zı eşyâ-i ma‘lûme beynimizde müşâ‘an kalmışdır deyû da‘vâ sadedinde 

iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîkki’s-sulh müteveffâ-yı mezbûrûnun mecmû‘-u 

terekelerinden makbûzumdan mâ‘adâsına müte‘allika da‘vâm mukâbelesinde mezbûr 

Mustafa Beşe yedinden hâlâ altı keyl buğdau alub kabûl ve kabz idüb müteveffâ-yı 

mezkûrûnun mecmû‘-u terekelerine müte‘allika bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âtdan 

fâriğ olub zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ebrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir 

akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûs 

içün da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Yûsuf Beşe bin İbrahim, el-Hâc Abdi Beşe bin Üveys, el-Hâc Mustafa bin 

Mustafa, Ömer bin Ahmed, el-Hâc Receb bazarbaşı. 

238/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i konya’da Yenice mahallesi sâkinlerinden es-seyyid Mahmûd 

Çelebi ibn-i Mehmed meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Külâbî bin 

Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki 

tarafdan mezbûr Külâbî mülkü ve bir tarafdan benim âhar mülküm ve bir tarafdan tarîk-

i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir kilar ve bir örtme ve bir kavak ağacını 
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ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

menzilimi mezbûr Külâbî’ye kırk dokuz guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk dokuz guruşu 

mezkûr Külâbî yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ve 

bundan mâ‘adâ bir ahurumu dahî mezkûr Külâbî’ye mukaddemâ on guruşa bâtâbi‘ ve 

teslîm ve yedinden tamamen kabz-ı semen itmişidim hıoyn-ı ‘akdden merkûm ahur ve 

ba‘de’l-yevm menzil mezbûr mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-

râbi‘ min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Abdi Çelebi bin Abdurrahman, Hasru bin Emrullah, Süleymân Çelebi bin 

Mûsa, Mehmed bin Ahmed, Mustafa bin Mehmed, el-Hâc Abdullah bin el-Hâc Osmân. 

238/3 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da emîn-i beytü’l-mâl olan bâ‘isü’l-kitâb İbrahim Ağa ibn-i 

Süleymân Efendî meclis-i şer‘-i şerîfe orta boylu gök gözlü açık kaşlu sarışın ruûsü’l-

asl Dilâver nâm ğulâmı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüb mezbûru ‘abd-i abk 

zannı ile ahz eyledim suâl olunub nafaka takdîriyle cânib-i şer‘den bana teslîm olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Dilâver cevâbında ben Lârende kazâsına 

tâbi‘ Avgan nâm karyeden Hasan ibn-i el-Hâc Mehmed’in ‘abd-i memlûkü olub 

mülkünden âbâk eyledim deyû terk ve âbâkını ikrâr itdikden sonra hâkim-i mevki‘ü’l-

kitâb hazretleri mezbûr Dilâver’e târîh-i kitâb gününden yevmî on altışar akçe nafaka 

farz ve takdîr idüb beher yevm meblağ-ı mağrûz-u mezbûru merkûm Dilâver’in 

havâyic-i zarûriyesine bi-şartı’r-rücû‘ harc ve sarfa ba‘de’l-izin sâhibi zuhûr idüb ve 

yâhud müddet-i ‘arefiyesi tamamen oluncaya dek hıfz içün emîn-i merkûma teslîm birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Abdülgani bin Hasan Efendî, İbrahim Çelebi bin Mustafa, Abdullah Çelebi bin 

Ali. 

239/1 Vasiyet Zabtı 

Mahmiye-i Konya’da Yakarşeyhi mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan İsmihân bint-i Abdülkâdir nâm hâtûnun inhisâr üzere vârisleri olan vâlidesi 

Hûmâ bint-i Seydî Ahmed ve li-ebeveyn karındaşı Mehmed nâm kimesneler meclis-i 

şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müteveffâ-yı merkûmenin vasiy-i muhtârı olmak ed‘â iden 
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bâ‘isü’l-kitâb Molla Ömer bin Abdürrahim mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtından merkûm Molla Ömer elli guruş alub 

hâlâ zimmetinde olmağla taleb iderin suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûm 

Molla Ömer cevâbında müteveffât-ı merkûme İsmihân maraz mevtinde ba‘de’l-vefât 

süls-i muhallefâtından elli guruş ifrâz olunub meblağ-ı mezbûrdan techîz ve tekfînini ve 

sâir mevtâ-yı zamâne hakkında olan masârıf-ı mu‘tâdesi itmam olunub ve altı guruş ve 

bir rub‘ mahallesinin avârızına ve beş guruş mahalle-i mezbûrenin çeşmesine ve iki 

buçuk mahalle-i mezbûre mescidinde imâm olan fukarâya ve altı guruş ve bir rub‘ 

Yenice mahallesinin avârızına vakf olub ziyâde kalursa it‘âm fukarâya sarf oluna deyû 

vasıyet idüb tenfîzine tarafından beni vasiy-i muhtâr nasb idüb ‘ale’l-esrâr fevt olub 

hayyiz-i tavsiyede ben dahî kabûl idüb süls-i muhallefâtı ber mûcib-i defter vasıyet-i 

meşrûhaya müsâ‘ade olunmağla meblağ-ı merkûmu husûs-ı mezbûr içün ahz ve vesâyâ-

yı meşrûhayı tenfîz eyledim deyücek ba‘de’l-istindâk ve’l-inkâr vasiy-i merkûmdan 

vasıyet-i mezkûreyi mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden 

Yakarşeyhi’de sâkineyn Hasan Halîfe bin Halîl Çelebi ve Molla Ahmed bin Hasan 

Halîfe nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzır‘ân olub esrü’l-istişhâd fi’l-

vâki‘ merkûme İsmihân bizim huzûrumuzda maraz mevtinde vasıyet idüb ba‘de’l-vefât 

süls-i muhallefâtdan elli guruş ibrâz olunub meblağ-ı mezbûrdan techîz ve tekfînim ve 

sâir mevtâ-yı zamâne hakkında olan masârıf mu‘tâdem itmam olunub ve altı guruş ve 

bir rub‘ Yakarşeyhi mahallesi avârızına ve iki buçuk guruş mahalle-i merkûme 

mescidinde imâm olan fukarâya ve beş guruş mahalle-i mezbûre çeşmesine ve altı guruş 

ve bir rub‘ Yenice mahallesinin avârızına vakf oluna deyüb tenfîzine mezbûr Molla 

Ömer’i vasiy-i muhtâr nasb idüb ol dahî kabûl eyledi ve süls-i muhallefâtı meblağ-ı 

mezbûre müsa‘dedir biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle 

hükm birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

İbrahin Ağa bin Süleymân Efendî, el-Hâc Mehmed bin Kâsım Beg, Mahmûd 

bin Şa‘bân. 

239/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ramazân ve 

İbrahim ibni Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-
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kitâb Mustafa bin Halîl mahzarında evvlâ merkûm el-Hâc Ramazân ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb mahmiye-i mezbûre hâricinde vadi-yi Merâm’da vâki‘ bir tarafdan mezbûr 

Mustafa’nın vâlidesi Sâime Hâtûn mülkü ve bir tarafdan babası Halîl mülkü ve bir 

tarafdan Şeyh Veli mülkü ve bir tarafdan nehir ile mahdûd olub mezkûre Sâime’nin 

bağı cânibinde tarîki ve hakk-ı mürûru olan bir tahta mülk-ibağımı merkûm Mustafa’ya 

on beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on guruşu merkûm Mustafa yedinden bi’t-

tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim deyüb ve sâniyan İbrahim ben dahî 

hudûd-u merkûme dâhilinde olan eşcârı müştemil iki tahta mülk-i bağımı mezbûr 

Mustafa’ya otuz esedî guruşa bâtâbi‘ ve teslîm ve yedinden bi’t-tamam ahz ve semen 

eyledim deyüb her biri ba‘de’l-yevm zikrolunan bağlarımız tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

Ali bin Abdi, Ahmed bin İsma‘îl, Şa‘bân Ağa (   ), Hasan bin Mehmed, Ali bin 

Mehmed, Ahmed bin Mahmûd. 

239/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Abdülcelil’in sulbî sağir oğlu Mahmûd’a babası müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ 

olan emr-i şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-

kitâb hazretleri sağir-i mezbûrun dedesi bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd ibn-i el-Hâc Mehmed 

nâm kimesneyi mukaddem mütakîm olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Şeyh Mehmed Efendî bin Muharrem Efendizâde, Abdurrahman bin 

Abdülahad, el-Hâc İsma‘îl Halîfe bin Sakaz. 

240/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Ahmed Fakîh mahallesi sâkinlerinden Emhânî bint-i Ali 

nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Mütesellim Ağa çavuşlarından 
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bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Beg ibn-i Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

mahmiye-i mezbûre kazâsına tâbi‘ karye-i Gödene gurbunda Aslan bağı nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafdan Uzun Ali mülkü ve bir tarafdan Muharrem tarlası ve bir tarafdan 

Ecretoğlu tarlası ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd badem ve iğde eşcârını 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan bir kıt‘a harâbe-i 

şerif bağımı merkûm Mehmed Çavuş’a üç guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr üç guruşu 

mezkûr yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-

sene sitte tis‘în ve elf. 

Hüseyîn bin Abdullah, Mustafa bin Hüseyîn, Yûsuf bin İbrahim. 

240/2 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kamerşah Hâtûn’un verâseti sadriye kızı Râzıye ve li-ebeveyn er karındaşı el-Hâc 

Durmuş ve li-ebeveyn kız karındaşları Ssafiye ve Aişe ve Asya’ya münhasıra olub on 

sehimden beş sehimi merkûme Râzıye’ye iki sehimi mezbûr el-Hâc Durmuş’a ve her 

birine bir sehim olmak üzere üç sehimi merkûmân Safiye ve Aişe ve Asya’ya isâbet 

eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra bâ‘isü’l-kitâb mezbûrân el-Hâc Durmuş ve 

Râzıye meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde zikri âtî bağa vâzı‘ü’l-yed olan Seyyid 

İbrahim bin Süleymân ve vâlidesi İsmihân bint-i Abdülkerîm mahzarlarında üzerlerine 

evvelâ mezbûr el-Hâc Durmuş da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i mezbûre 

hâricinde Alabardı nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan el-Hâc Ali mülkü ve bir tarafdan 

İbrahim Beşe mülkü ve bir tarafdan Fâtıma mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd olan bir kıt‘a bağ-ı mezbûre Kamerşâh’ın ‘ale’l-vefât mülkü olub ba‘de’l-vefât 

sâir verese-i mezbûrûn ile bana intikâl idüb alâ hâze’l-ân müşa‘ olub benim hassa-i 

meşrûham bâkiye iken merkûmân Seyyid İbrahim ve İsmihân benim hassama bi-gayr-i 

hakk vaz‘iyed itmişlerdir deyüb ve sâniyan merkûme Seyyid İbrahim benim zevcem 

olmağla cebr ve ağvâ ile bağ-ı mezbûrun şimâl cânibinde bir bâb beyt ve eşcârı 

müştemil bir tahtasını merkûm Seyyid İbrahim’e ve kıble tarafından iki emrud ağacıyla 

yedi puştesini merkûme İsmihân’a hibe itmişidim lâkin müşa‘hın hibesi sahîha 

olmamağla hassamı istirdâd iderin deyüb her biri hassalarımız alıvirilmek 
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matlûbumuzdur suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl merkûme İsmihân cevâbında 

mezbûre Râzıye mukaddemâ bağ-ı mezkûrdan mevzi‘-i mezbûru bana hibe eyledikde 

vâlidemin terekesindendir veresesinin beynlerinde müşa‘dır dimişidi deyû ikrâr idüb ve 

merkûm Seyyid İbrahim cevâbında mezkûre Râzıye bağ-ı mezbûrdan mevzi‘-imezkûru 

müstakil mülkü olmak üzere bana hibe eyledi müşa‘ olduğu ma‘lûmum değildir 

deyücek müdde‘ıyân-ı mezbûrândan müdde‘âlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i Müslimînden Şükrân mahallesinde sâkin Ahmed bin Ali ve imâret mahallesinde 

sâkin Hüseyîn Beşe ibn-i Ahmed nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ hudûd-u mezbûre dâhilinde olan bağın mecmu‘u 

mezbûre Kamerşâh’ın ‘ale’l-vefât mülkü olub ba‘de’l-vefât mezbûrân ile sâir veresesine 

intikâl eyledi vech-i muharrer üzere hassaları vardır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın müşa‘ olduğu ecilden hibe-i merkûme-i sahîha olmamağla 

verese-i merkûmûnun bi’l-iştirâk mülkleri olmak üzere hükm olunub merkûmân Seyyid 

İbrahim’in ve İsmihân’ın bağ-ı mezbûrdan kasr-ı yedlerine tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-selh min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdurrahman Halîfe bin İbrahim, Külahcı Mehmed bin Nasûh, Ali bin 

Mehmed, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî, Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş 

Ağa, el-Hâc Mehmed bin Hüseyîn, Mehmed bin Ali, Ali Halîfe bin Osmân Efendî. 

241/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan mahallesi sâkinlerinden Ali bin Mûsa meclis-i 

şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ali mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Karakayış mahallesinde vâki‘ kıbleten ve şarkan mezbûr el-

Hâc Mehmed mülkü ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garban Muslî mülkü ile mahdûd bir bâb 

beyt ve üç zerdalü ve bir ayva eşcârını müştemil silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan 

yiğirmi dört puştelü bir tahta bağımı mukaddemâ merkûm el-Hâc Mehmed’e elli guruş 

deynim mukâbelesinde bey‘-i bi’l-vefâ ile bey‘ itmişidim hâlâ tarafeyn rızâlarımız ile 

bey‘-i merkûmu fesh itdiğimizden sonra bağ-ı mahdûd-u merkûmu müceddeden mezkûr 

el-Hâc Mehmed’e altmış beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrdan elli guruşunu 

mezkûr el-Hâc Mehmed’e deynim olan elli guruşa takas ve on beş guruşunu yedinden 

bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 
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müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün deynime takas eylediğim 

meblağ-ı mezbûr içün mezkûr ile min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-

sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Ağa bin Ali Beg, Molla Mustafa bin Molla İbrahim, Osmân Efendî 

bin el-Hâc Hasan, Mehmed bin Receb, Osmân bin el-Hâc Abdi, el-Hâc Halîl bin 

Ahmed, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Derviş, Mehmed Çelebi bin Ali Efendî. 

241/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Alimân mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Abdülhalîl’in verâseti babası Mahmûd ve zevcesi Fâtıma ve sulbî sağir 

oğlu diğer Mahmûd’a münhasıra olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra sağir 

mezbûrun tesviye-i umûruna savb-ı şer‘den mensûb vasiysi ve merkûme Fâtıma 

tarafından zikri âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan zahrü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendî ibn-i Şeyh Abdülhalîm 

Efendî ve Muslî bin Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan müteveffâ-yı 

merkûmun babası mezbûr Mahmûd bin el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mustafa bin İsâ mahzarında  bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Muslî mülkü ve iki tarafdan Ahmed mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir havlıyı müştemil olub zemininin merhûm 

Şeyh Alimân zâviyesine beher sene dörder akçe icâresi olan menzilin bi’l-asâle ve bi’l-

vesâye ve bi’l-vekâle zemininde olan hakk-ı tasarrufumuzu mütevellîsi ma‘rifetiyle 

mezbûr Mustafa’ya tağvîz ve üzerinde olan ibniye ve sekûfu dahî zarûret-i deyn içün 

ba‘de’l-müzâyede semen misli olan yiğirmi iki esedî guruşa yine mezkûr Mustafa’ya 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı merkûm yiğirmi iki guruşu mezbûr Mustafa yedinden bi’t-tamam 

ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ ve mağvez eyledim mülk-i müşterâ ve mağvezidir 

keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Abdurrahman bin Abdülahad, el-Hâc Şa‘bân bin Ahmed Beg, Molla Hasan bin 

Hasan, el-Hâc İsma‘îl Halîfe bin Sefer, Mahmûd bin Handan. 
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241/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Osmân Rûmî mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Hasan’ın sulbî sağir oğulları Mehmed ve Yûsuf ve sulbiye sağire kızı 

Fâtıma’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve 

erzâklarını zabt ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye bir vasiy lâzım 

ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağâr-ı mezbûrûnun vâlideleri 

bâ‘isü’l-kitâb Aişe bint-i Ahmed nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy 

nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ 

min Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât İsma‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, Mustafa bin Hüseyîn, 

Abdullah bin Ali. 

242/1 Şikayet Davası 

Husûs-ı âtiyü’l-beyânın mahallinde istima‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs … 

mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesinde bundan akdem fevt olan Suhtedede 

dimekle ma‘rûf Şeyh Mehmed Efendî ibn-i Azlı’nın menziline varub zeyl-i kitâbda 

isimleri mesdûr olan ‘akd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda müteveffâ-yı mezbûrun 

sulbiye kızı bâ‘isü’l-kitâb Hatice tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl-i müsceli 

olan kayın babası Mûsa Beg ibn-i Arife nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-u mezbûrda 

müteveffâ-yı merkûmun sulbî kebîr oğlu Mustafa Çelebi mahzarında üzerine bi’l-vekâle 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Mehmed mukaddemâ hâl-i 

hayâtında ve kemâl-i sıhhatında işbu mu‘âyene olunan bir tarafdan el-Hâc Mahmûd 

mülkü ve bir tarafdan müteveffâ Derviş Ahmed’in eytûmı mülkleri ve bir tarafdan 

mezbûr Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt ve bir 

örtme ve bir odunluk sekisinin mecmû‘unu ve su guyusunun ve kenefin ve zokak 

kapusunun nısf-ı şâyi‘lerini müvekkilem merkûme Hatice’ye ba‘de’t-tahliye hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüb ol dahî meclis-i hibede kabûl ve kabz 

idüb mülk-i mevhûbu olmuşiken hâlâ mezbûr Mustafa Çelebi zabtına mâni‘ olur suâl 

olunub men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mustafa 

Çelebi hibe-i meşrûhayı beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ba‘de’l-yevm zabdına mâni‘ 
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olmamak üzere merkûm Mustafa Çelebi’ye tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâlis min Zi’l-hicce li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Seyyid Hüseyîn Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mehmed bin Ali, el-Hâc Mustafa bin 

el-Hâc İsma‘îl, Mustafa bin Ali, Ivaz bin Ali, Ali bin Muslî, Mehmed Çelebi bin Ali 

Efendî, el-Hâc receb bin Mahmûd, Ahmed bin Hasan, Himmet Halîfe İmâm. 

242/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Ahmed mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed 

ibn-i el-Hâc İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb 

Süleymân bin Hazar mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb benim merkûm 

Süleymân zimmetinde altmış altı guruşum olub bundan akdem mezbûr Süleymân 

serdengecdi yazılmağla yenbe bezi ve na‘bası ve çenber ve zebûn nev‘inden mikdârı 

beynimizde ma‘lûm eşyâsını bana otuz sekiz guruşa cebr ve eğer ehl-i bey‘ murâd idüb 

ve sekiz guruşunu hâzır-ı bi’l-meclis Mustafa Çelebi’den havâle idüb yiğirmi guruşunu 

bana nakd vireyim dimekle ben dahî havâle olunan meblağ-ı mezbûr sekiz guruşu 

mezkûr Mustafa yedinden alub ve eşyâ-i mezkûreyi iştirâ ve kabûl itmeyüb tarafının 

ma‘lûmu bir kimesneye emânet-i vaz‘ itmişidim ve meblağ-ı mezbûr yiğirmi guruş dahî 

alâ hâze’l-ân zimmetinde bâkî olmağla min habsi’l-mecmû‘ elli sekiz guruşumu taleb 

iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl merkûm Süleymân cevâbında mezkûr el-Hâc 

Mehmed vakt-i mezkûrda  eşyâ-i merkûmeyi otuz sekiz guruşa rızâsıyla iştirâ ve kabûl 

ve kabz idüb ve on guruşunu bana zekatı içün vech-i şer‘î üzere devr iden ve on 

guruşunu dahî hâzır-ı bi’l-meclis Seyyid Latifullah Halîfe ibn-i Süleymân’a bir sîm 

kuşak bey‘ idüb semeninden merkûm el-Hâc Mehmed’e bi’l-müvâcehe havâle itmam ile 

kabûl idüb ve sekiz guruşunu dahî mezkûr Mustafa yedinden ‘alâ tarîki’l-havâle kabz 

itmekle meblağ-ı mezbûr altmış altı guruş deynimi mezbûra bi’t-tamam edâ ve îfâ 

eyledim deyû defa‘la mukâbele idicek ba‘de’l-istindâk mezkûr el-Hâc Mehmed sekiz 

guruşdan mâ‘adâsını inkâr itmeğin mezbûr Süleymân’dan def‘-i meşrûhunu mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden Hoşhân mahallesinde sâkin Seyyid 

Latifullah Halîfe ibn-i Süleymân ve Mustafa bin Hüseyîn nâm kimesneler li-eceli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr el-Hâc Mehmed 

eşyâ-i merkûmeyi rızâsıyla otuz sekiz guruşa mezbûr Süleymân’dan bizim 

huzûrumuzda iştirâ ve kabûl ve kabz idüb ve on guruşu zekatı içün merkûm Süleymân’a 

vech-i şer‘î üzere devr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i 
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şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olub 

merkûm Seyyid Latifullah Halîfe meblağ-ı bâkî on guruş içün mezbûr Süleymân bana 

bir sîm kuşak götürüb benden merkûm el-Hâc Mehmed’e havâle idüb her birimiz kabûl 

itmişidik mablağ-ı merkûm on guruş hâlâ yedimde mevcûddur teslîm ideyim deyû ikrâr 

itmeğin meblağ-ı mezbûru merkûm Latifullah Halîfe yedinden alub eşyâ-i mezbûre ve 

zekatına devr olunan meblağ içün mu‘ârazadan mezbûr el-Hâc Mehmed’i men‘ birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Yûsuf, el-Hâc Mehmed bin Hasan, Hasan Beşe bin (  ), Mehmed 

bin Abdullah. 

243/1 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da Keremdede mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’lş-kitâb 

Fâtıma bint-i Mahmûd nâm hâtûn meclis-i şer‘i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-merâm idüb idüb zevcem İshak nâm kimesne âhar diyâra gidüb gıybet-i münkat‘a 

ile ğâib olub hâlâ yanımda nafaka veyâhud nafaka nev‘inden bir menfi‘-i şer‘î şeyi 

olmamağla cânib-i şer‘den bana ve mezbûrun ferâşından tevellid iden sağire kızım 

Râzıye’ye nafaka takdîr olunmakl taleb iderib deyüb kelimât-ı meşrûhasını tasdîk içün 

yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri târîh-i kitâb gününden 

yevmî onar akçe merkûme Fâtıma’ya ve altışar akçe sağire mezbûre Râzıye’ye nafaka 

farz ve takdîr idüb beher yevm meblağ-ı mağrûz mezbûru kendinin ve sağire-i 

mezbûrenin nafaka ve kisvelerine ve sâir havâyic-i zarûriyelerine harc ve sarfa ve 

‘ınde’l-ihtiyâc istedâneye ve zafer vaktinde rücû‘a mezkûre Fâtıma’ya izin virmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin Abdullah Efendî, Mahmûd Çelebi esirzâde, 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

243/2 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Kamâlgarîb mahallesi mescidinin evkâfı mütevellîsi olan 

bâ‘isü’l-kitâb Osmân Çelebi ibn-i Ömer nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde Hasan bin Mehmed mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb mukaddemâ merkûm Hasan mescid-i mezbûrun imâmlarına meşrût vakf-ı maldan 
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mütevellî-i sâbık Hacı nâm kimesne yedinden bi-tarîki’l-istirbâh yiğirmi üç esedî guruş 

ahz ve kabz ve istihlâk idüb alâ hâze’l-ân zimmetinde deyni olub ve bundan akdem 

olundukda huzâr-u Müslimînde ikrâr dahî itmişiken hâlâ virmeyüb muhâlefet üzeredir 

suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

Müslimînden mahalle-i merkûmede sâkineyn Ahmed bin Mehmed ve Sefer bin Hüseyîn 

nâm kimesneler meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ mezkûr Hasan 

bundan akdem bizim huzûrumuzda mescid-i merkûmun imâmlarına meşrût vakf-ı 

maldan mütevellî sâbık Hacı nâm kimesne yedinden ben yiğirmi üç esedî guruş istirbâh 

tarîkiyle ahz ve kabz ve idtihlâk itmişidim hâlâ zimmetimde deynimdir deyû hayyiz-i 

mütâlebede ikrâr eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf şehâdetleri makbûle olmağın 

meblağ-ı mezbûru edâya mezbûr Hasan’a tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Hacı Beg bin Ahmed, Sefer Beg bin Abdi Beg, el-Hâc Mehmed bin Mustafa. 

243/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîbi mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Mehmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyid Ali Çelebi 

ibn-i es-Seyyid Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ şarkan Şehrî Hâtûn mülkü ve şimâlen Molla Mevlûd mülkü ve garben Cennet 

Hâtûn mülkü ve kıbleten tarîk-i hâs ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir örtme ve 

bir zîzâmîn ve bir kilar ve bir oda harâbesi ve bir ahur harâbesi ve bir samanlık harâbesi 

ve eşcâr ve kürûmî ve bir havlıyı müştemil olun alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde vetaht-ı 

yedimde olan menzilimi merkâm Seyyid Ali Çelebi’ye yiğirmi iki guruşa ve kîlesi nâ-

ma‘lûm bir mikdâr buğday ve bir kabza felûse bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi iki guruşu 

ve buğdayı ve felûsü mezbûr Seyyid Ali yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz ve felûsü 

teyzı‘ idüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’r-râbi‘ min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 
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Ali Çelebi bin Ahmed Efendî, Mustafa Çelebi bin el-Hâc Receb, el-Hâc Hasan 

bin Mustafa, Dervilş Çelebi bin el-Hâc İshak, Mehmed bin Ali, Seyyid Mustafa Çelebi 

bin Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi bin Hasan, Mehmed Çelebi bin Şa‘bân. 

244/1 Vergi İsteği  

Mahmiye-i Konya’da kal‘a müstahfızlarından olub Solutas nâm karyeye şirket 

üzere mutasarrıf olan bâ‘isü’l-kitâb Ömer Beg ibn-i Osmân Beg ve Mehmed Çelebi ibn-

i el-Hâc Hasan nâm kimesneler meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Osmân bin 

Şa‘bân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb merkûmun babası ve dedesi 

karye-i mezbûrede sâkin ve sûret-i defterde mukîd re‘âyâsı olub Hüdâvirdioğulları 

dimekle ma‘rûf iken sonradan kalkub mezbûr Osmân çiftin bozub Yûsuf Çavuş 

değirmeni gurbunda bevtan itmekle yedimde olan sûret-i defter-i hâkânî ve emr-i şerîf 

mûcibince resm-i ra‘ıyyet ve çifbozan ‘âdeti taleb ideriz suâl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-suâl merkûm Osmân cevâbında karye-i mezbûrede babası ve dedesi sûret-i 

defterde mukîd-i re‘âyâ olub kendi dahî merkûmânın ra‘ıyyetleri oğlu olduğunu ikrâr ve 

i‘tirâf itmeğin çiftbozan ve resm-i ra‘ıyyet virmeğe merkûm Osmân’a tenbîh birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Ramazân Beşe Çukadâr, Receb bin Mustafa, Süleymân bin Muslî. 

244/2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn mahallesi sâkinlerinden Râbi‘a bint-i Hasan 

tarafından zikri âtî bey‘a ve kabz-ı semene vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan zevci Mahmûd Çavuş ibn-i Abdülhalîm Efendî tarafından husûs-ı 

âtiyü’l-beyâna vekîl-i şer‘îsi olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn-i Muslî mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûrenin Ali Şerbeti mahallesinde 

vâki‘ bir tarafdan bir tarafdan el-Hâc Abdi mülkü ve bir tarafdan vakf havlı ve bir 

tarafdan kâriz ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir zokak kapusunu ve duvarı 

müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan ‘arsa-i hâliyesini 

vekâletim hasebiyle mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi’ye dört guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr dört guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî müvekkili merkûm 

içün semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr dört guruşu 
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mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i 

mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm merkûm İbâdullah Efendî’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mustafa bin el-Hâc Mehmed, Ahmed Çelebi bin Yûsuf Beg, Hüseyîn 

Çelebi bin el-Hâc Mustafa, Mustafa Çelebi bin Mehmed, el-Hâc Mehmed Beşe bin el-

Hâc Hüseyîn. 

244/3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i konya’da Öylebekledi mahallesi sâkinlerinden Emgelşüm bint-i el-

Hâc Ahmed tarafından zikri âtî bey‘i ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub merkûmenin 

zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafa bin el-Hâc Muslî ve Mehmed Halîfe bin 

Ömer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Hasan meclis-i şer‘i hâtır-ı 

lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Emine bint-i Ali tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan 

dâmadı Mehmed bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûre Emkelşüm civâr-ı Mevlânâ mahallesinde vâki‘ bir tarafdan el-

Hâc Yûsuf mülkü ve bir tarafdan Himmet Beşe mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir bâb beyt ve bir havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân sülk-i mülkünde ve taht-

ı yedinde olan menzilini merkûme Emine’ye elli beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr dört guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî müvekkili merkûm 

içün semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm elli beş guruşu 

mezkûre Emine yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledi ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsî min Şa‘bâni’l-ma‘azzam 

li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Halîfe el-İmâm, diğer Mehmed Halîfe saçlı, Fazlı bin Murtazâ, Molla 

Receb bin Mahmûd, el-Hâc Yûsuf bin Abdullah, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Derviş, 

Süleymân bin el-Hâc Abdi. 

245/1 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Fâtıma’nın sadriye kızı diğer Fâtıma bint-i Mustafa tarafından husûs-ı âtiyü’l-
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beyâna vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ömer bin Ahmed 

ve Seyyid Mehmed bin İbrahim şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mustafa 

Çelebi ibn-i İbrahim meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müteveffâ-yı mezbûrun 

karındaşı oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Abdülkâdir mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûrenin sâbıkan babası ve vâlidesi fevt 

olduklarında müvekkile-i mezbûre sağire omağla mezkûr Abdülkâdir vasiy olub 

mezbûreye vâlidesi müteveffât-ı mezbûrenin terekesinden müntekal karye-i Gödene2de 

vâki‘ bir tarafdan Ahmed Hoca mülkü ve bir tarafdan Halîl mülkü ve bir tarafdan 

Mahmûd mülkü ve bir tarafgdan Mevlûd mülkü ile mahdûd bir bâb beyti müştemil bir 

kıt‘a bağı âhara on guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen itmekle hâlâ müvekkile-i 

merkûme ‘âkıle ve bâliğe olub meblağ-ı mezbûru mezkûr Abdülkâdir’in oğlu ve 

terekesine vâzı‘ü’l-yed olan mezbûr Mehmed’den da‘vâ ve taleb-i şer‘î eyledikde ol 

dahî babam hâl-i hayâtında meblağ-ı mezbûrun mecmû‘unu müteveffât-ı merkûmenin 

vasıyeti mûcibince techîz ve tekfînine sarf eyledi deyüb mezbûre Fâtıma mecmû‘u sarf 

olunduğunu inkâr itmeğin tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh mezbûr Mehmed 

müvekkile-i merkûmeye da‘vâ-yı meşrûha mukâbelesinde dört esedî guruş virmekle ol 

dahî meblağ-ı mezbûr dört guruşu vech-i muharrer üzere alub kabûl ve kabz idüb bağ-ı 

mezbûrun semenine müte‘allika da‘vâsından fâriğa olub mezbûr Mehmed’in zimmetini 

ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d bu husûs içün mezbûr ile da‘vâ ve nizâ‘ım ve zimmetinde 

bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a 

olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsî min 

Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ahmed Hoca bin Habib, Halîl bin İbrahim, Mahmûd bin Mustafa, Ahmed bin 

Bâlî. 

245/2 Alacak Davası  

Mahmiye-i Konya’da Abîd mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali bin Şa‘bân’ın verâseti zevceleri Emine bint-i Süleymân ve Aişe bint-i Satılmış 

ve sulbî sağir oğulları Mehmed bin Abdülkerîm’e münhasıra olub on altı sehimden her 

birine birer sehim olmak üzere iki sehimi merkûmetân Emine ve Aişe’ye ve her birine 

yedişer dehim olmak üzere on dört sehimi mezbûrân Mehmed ve Abdülkerîm’e isâbet 

eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûre Emine tarafından husûs-ı âtiyü’l-

beyânı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Ali 
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bin Mehmed ve Abdurrahman bin Süleymân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Molla Mahmûd bin Mehmed meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde sağirân-ı 

mezbûrânın tesviye-i umûrlarına savb-ı şer‘den mensûbe vasiyleri olan bâ‘isü’l-kitâb 

mezkûre Aişe’nin asâleti ve vesâyeti hasebiyle tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan 

Mustafa bin Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem 

merkûme Emine mezbûr Ali zimmetinde cihet-i garazdan dokuz guruş ve mehr-i 

mü’eccel iki bin akçeye müte‘allika da‘vâsı ve bi’l-cümle terekesinden hisse-i şâyi‘a-i 

meşrûhası mukâbelesinde şerâyit-i sulh câmi‘-i tehârec-i şer‘î ile merkûme Aişe 

yedinden muhallefât-ı merkûmeden üç beledi yasdık ve yiğirmi esedî guruş alub kabûl 

ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğa olub mezbûrûn Mehmed ve Abdülkerîm ve Emine’nin 

zimmetlerini farz ve mehr-i mü’eccel ve hassa-i şer‘iyesine müte‘allika bi’l-cümle 

de‘âvâ ve münâza‘âtdan ibrâ ve iskâd eyledi min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘âşîr min Şa‘bâni’l-

ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

‘ımdetü’l-müderrisîn Ömer Efendî bin Yahyâ Efendî, Süleymân Çelebi bin 

Mûsa, Murtazâ bin el-Hâc Mehmed, Ömer Çelebi bin Seydî Gâzî. 

245/3 Mülk (Bağ) Satışı  

Mahmiye-i konya kazâsına tâbi‘ Çobanlar nâm karye sâkinlerinden Hüsâm bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Devle mahallesi 

sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Hüseyîn bin Ali mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

idüb karye-i mezbûre gurbunda kal‘a deresi dimekle ma‘rûf mevzı‘de vâki‘ bir tarafdan 

ba‘zan benim âhar mülküm ve ba‘zan Fazlı bağı ve etrâf-ı selâseden dağ ile mahdûd 

olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde vetaht-ı yedimde olan tahmînen buçuk dönüm 

bağımı merkûm Hüseyîn’e on yedi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve 

semenini benim merkûm Hüseyîn’e deynim olan yiğirmi guruşdan on yedi guruşuna 

takas idüb ol dahî semen-i merkûm ile ile iştirâ ve kabûl eylemeğin teslîm-i mebi‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mû yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ali bin Mehmed, Ahmed bin Mustafa, Nurullah bin Mustafa, Ali bin İsma‘îl. 



 473 

246/1 Mülk (Harabe Develiği) Satışı  

Mahmiye-i Konya’da Aksinle mahallesi sâkinlerinden Râbi‘a bint-i el-Hâc 

Abdülkerîm nâm hâtûn tarafından zikri âtî vakfı ikrâra vekîli olub mezbûrenin zâtını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Ali bin el-Hâc Hasan ve el-Hâc İsma‘îl ibn-i el-

Hâc Hasan şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zahrü’s-sedât es-Seyyid Mehmed 

Efendî ibn-i el-merhûm Sâlih Efendî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde zikri âtî 

vakfa cânib-i şer‘den hâlâ mütevellî nasb ta‘yîn olunan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Ömer bin 

Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem merkûme 

Râbi‘a mahalle-i mezbûrede vâki‘ şarkan ve kıbleten tarîk-i ‘âmm ve ğarben ve şimâlen 

ve ba‘zan müteveffâ Seyyid En‘âm Çelebi’nin veresesi mülkleri ve ba‘zan Hasan mülkü 

ile mahdûd vâlidesinden kendüye müntekal olub alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı 

yedimde olan bir bâb harâbe develiği hasbetallâhü’l-‘azîm ve tâliba’l-mezât er-Râb er-

Rahîm mu‘allimhâne olmak şartıyla vakf-ı sahîh-i şer‘î ve habs-i sarîh-i mer‘î ile vakf 

ve habs idüb mütevellî-i mezbûre teslîm eyledi ba‘de’l-yevm vakfiyet ve mu‘allimhâne 

olmak üzere mütevellî-i merkûm zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’l-kabûl 

ve’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şa‘bâni’l-

ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Ali bin Mustafa, Molla Mehmed bin el-Hâc Muslî, İsma‘îl bin Mehmed, 

Molla Abdi bin Ahmed, el-Hâc Ahmed bin Bayezid, Molla Mehmed bin Habib, 

Mustafa bin Mehmed, Seyyid Mustafa Çelebi bin Ali Efendî. 

246/2 Şikayet Davası  

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşâ hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna mübâşir ta‘yîn olunan Kara Ali Beg 

müzâheretiyle mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sudirhemi nâhiyesinde Karadiğin nâm 

karye sâkinlerinden es-Seyyid İbrahim bin Beled nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe 

Kozağaç nâm karye sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Şükrullah bin Ahmed nâm kimesneyi 

ihzâr ve mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr zimmetinde benim iki 

pârem buğdayım olmağla târîh-i kitâb günü Yenikuyu gurbunda mezbûre mülâkî olub 

buğdayımı taleb eylediğim ecilden merkûm Şükrullah bana sen beş avrat kullanursun 

hırsız asîlâcık deyû şetm itmişdir suâl olunub mûcib-i şer‘îsi icrâ olunması 
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matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd müdde‘ı-i 

mezbûr ityân-ı meyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin müdde‘i-i mezbûre kelimât-ı 

meşrûha ile şetm itmediğine mezkûr Şükrullah’a yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefka’l-mes‘ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin bi-lâbünyet mu‘ârazadan müdde‘ı-i 

merkûmu men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Osmân bin el-Hâc Hasan, Durmuş bin el-Hâc Hamza, Mahmûd Çelebi 

bin Şa‘bân. 

247/1 Vekil Tayini 

Hâne ahâlisi Hüccet-i vekâlet Büstâncıoğlu Ahmed 

Mahmiye-i Konya’da hâne-i ‘avârıza mukîd olan mahallât ahâlisinden 

Çiftenerdibân mahallesinde İmâm Abdülhalîl Halîfe ibn-i Mehmed ve el-Hâc Nasûh bin 

Himmet ve İsâ bin Mehmed ve esenlü mahallesinde el-Hâc İsma‘îl Halîfe ibn-i el-Hâc 

Ahmed ve Molla Ahmed ibn-i el-Hâc İsma‘îl ve el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Hazar ve 

el-Hâc Emir mahallesinden Ebûbekir bin Muharrem ve Mevlûd bin Mehmed ve el-Hâc 

Şa‘bân bin Veli ve el-Hâc Seyyid Ahmed ibn-i Seyyid Ahmed ve Aksinle 

mahallesinden Süleymân Halîfe ibn-i Mehmed ve mahalle-i Deynkeş’den Şa‘bân bin 

Ya‘kûb ve mahalle-i Şeyhbegi’den Seyyid Yûsuf bin Mevlûd ve mahalle-i 

ferhûniye’den Derviş Çelebi ibn-i İshak ve mahalle-i Kamâlgarîb’den Osmân Çelebbi 

ibn-i el-Hâc Ömer ve el-Hâc Mehmed bin Mustafa ve Aklan mahallesinden Mûsa ibn-i 

el-Hâc Ömer ve Ramazân bin Osmân ve mahalle-i Akıncı’dan İsma‘îl bin Ali Çavuş ve 

Yûsuf bin Abdullah ve el-Hâc Hüseyîn bin Ali ve mahalle-i Göktaş’dan Ömer Beg ibn-i 

Osmân Beg ve Cedîd garb bürde mahallesinden Ivaz bin Mehmed ve Molla Halîl bin 

Emrullah ve mahalle-i Hoca Hasan’dan Mustafa bin el-hâc Mûsa ve mahalle-i 

Kal‘acık’dan Hasan Çelebi ibn-i Ömer Beg ve Mustafa bin Emrullah ve Bürdebaşı 

mahallesinden Seyyid Mevlûd Çelebi ibn-i Seyyid Ali ve Boladlar mahallesinden İmâm 

Abdullah Halîfe ibn-i Budak ve Molla mahallesinden Mûsa bin Arife ve Hüseyîn Çelebi 

bin el-Hâc Mustafa ve Mehmed Çelebi ibn-i Ali ve el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Veled 

ve Molla Mustafa bin Hüsâm ve Beremâni mahallesinden İbrahim Çelebi bin Mustafa 

ve Şemseddin Tebrîzî mahallesinden Mevlûd bin Hüseyîn ve İbrahim Çelebi bin 

Abdülhalîm ve el-Hâc receb bin el-Hâc Hamza ve eflâtûn mahallesinden bazarbaşı el-
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Hâc Receb ibn-i el-Hâc Abdurrahman ve Kalenderhâne mahallesinden Hazar beşe ibn-i 

Hüseyîn ve el-Hâc Hamza bin Mehmed ve Bâb-ı Aksaray mahallesinden Hüseyîn bin 

el-Hâc Pîrî ve Derviş bin Mustafa ve Sadırlar mahallesinden İmâm Ahmed Halîfe ibn-i 

Veli ve ebûbekir Halîfe ibn-i Mehmed Çelebi ve oğlu Molla Mustafa ve el-Hâc Cemâl 

mahallesinden Osmân bin Süleymân ve el-Hâc Ömer bin Süleymân ve mahalle-i 

Pörçüklü’de Ivaz bin Mahmûd ve Ömer bin Seydî Gâzî ve Veli bin Kâsım ve Abîd 

mahallesinden Receb bin Ivaz ve Afân mahallesinden Ali Çelebi ibn-i Bâlî ve Nişantaş 

mahallesinden İsma‘îl Çelebi ibn-i Mehmed ve Medrese mahallesinden Molla 

abdurrahman bin Nasrullah ve mahalle-i Karaarslan’dan el-Hâc Mehmed bin Ali ve 

mahalle-i Şerefşirin’den Molla Mustafa bin Mehmed ve diğer Mustafa bin Hüseyîn ve 

mahalle-i Türk Ali’den Mehmed Çelebi bin Ali ve Furkan Dede mahallesinden el-Hâc 

Ahmed bin Mustafa ve Mustafa bin Ahmed ve Nehr-i Kâfir mahallesinden Seyyid 

İsma‘îl bin el-Hâc Hüseyîn ve Kadı‘asker mahallesinden Abdurrahman çelebi ibn-i el-

Hâc İbrahim ve Bâb-ı Aksaray mahallesinden Ömer bin Mehmed ve Dehudâ 

mahallesinden Osmân bin Mehmed ve Bağ-ı evliyâ mahallesinden Hüseyîn bin 

Mehmed ve Kuzgunkavağı mahallesinden Receb bin Ali ve Sarı Ya‘kûb mahallesinden 

Mustafa bin Osmân ve Süleymân bin Abdurrahman ve İynedâr mahallesinden Molla Ali 

bin Hazar ve Şükrân mahallesinden Mehmed bin Nasûh ve Seb‘ahavân mahallesinden 

Mehmed Çelebi bin İbrahim ve Abdülazîz mahallesinden el-Hâc Süleymân bin Ali ve 

el-Hâc Veli bin Mustafa ve İbn-i Tûtî mahallesinden el-Hâc Mehmed bin Hüseyîn ve el-

Hâc Ahmed bin Mehmed ve Şekerfürûş mahallesinden İbrahim Çelebi ibn-i Ahmed ve 

Molla Mahmûd bin Mehmed ve Terhâne mahallesinden el-Hâc Hazar bin Haydar nâm 

kimesneler ve sâir bi’l-cümle muhallât ahâlîsi meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde 

bâ‘isü’l-kitâb Büstâncıoğlu dimekle ma‘rûf Ahmed bin İbrahim ve (    ) mahzarında her 

biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb bizim Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn kuddise sırrahû 

mahallesi ahâlisiyle kadîmî mu‘âf olanların arasında hâric-i az defter olanların tekâlifine 

müte‘allika nizâ‘ımız estâne-i sa‘âdet-i esyânede murâfa‘aya taraflarımızdan 

merkûmânı vekîl eyledik didiklerinde anlar dahî vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmât-ı 

lâzımelerini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Abdüsselam Efendî bin Ivaz Hoca, Bayram bin Sefer, Abdî Halîfe 

vefâlîzâde, Mustafa Çelebi bin Mehmed Efendî. 
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fî 15 Şa‘bân 1096.  

Nâibi’ş-şer‘-i şerîf olan ‘ızzetlü Ali Efendî hacc-ı şerîfe gidüb yerine fazîletlü 

Osmân Efendî nâib olmuşdur. 

248/1 Nafaka  (Arapça) 

248/2 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ömer bin Mehmed Beşe’nin sulbî sağir oğlu Seyyid Mehmed’e babası 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabta ve 

hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyesini tesviyeye bir vasiy lâzım ve mühim olmağın 

hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağir mezbûrun vâlidesi bâ‘isü’l-kitâb Şerife bint-i 

Mehmed nâm hâtûn mukaddeme ve mütakîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn eyledikde 

ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Şa‘bâni’l-ma‘azzam li-sene sitte tis‘în 

ve elf. 

Molla Mehmed bin Ali, Seyyid Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Seyyid Mehmed 

Çelebi bin Muslî. 

248/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc 

Dâvud’un sulbî sağir kızı Aişe’nin zabd-ı emvâl ve rabd-ı ahvâline cânib-i şer‘den 

mukaddemâ vasiy nasb olnan ‘ammisi Ahmed Ağa fevt olub yerine bir vasiy lâzım ve 

mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağir merkûmenin diğer ‘ammisi 

oğlu bâ‘isü’l-kitâ‘b el-Hâc Abdal Ağa ibn-i Arif Beg nâm kimesneyi mukaddem ve 

mütakîm olmağla vasiy nasb eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 

lâzımesini edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘âşir min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Süleymân Efendî bin Ahmed Ağa, Mustafa Efendî bin Receb Efendî, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‘bân. 
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248/4 Nafaka (Arapça) 

249/1 Mülk (Dükkan) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân mahallesi sâkinlerinden İsma‘îl ve Ebûbekir ibni 

İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed 

Çelebi ibn-i Abdullah mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idübmahmiye-i 

mezbûre hassı ebvâbında atbazarı kapusu hâricinde na‘lbandlar sûkunda vâki‘ bir 

tarafdan Mehmed mülkü ve bir tarafdan Sâlih Ağa mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir örtme ve sekiyi müştemil olub alâ hâze’l-ân şirket üzere sülk-i 

mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan bir bâb na‘lband dükkanımızı merkûm Mehmed 

Çelebi’ye yüz altmış esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr altmış esedî guruşu mezkûr 

Mehmed Çelebi yedinden bi’t-tamam ahz ve beynimizde tasîf ve hassalarımızı kabz 

eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinden sonra mezbûrânın kız karındaşları Aişe ve 

Marzıye taraflarından ikrâr-ı âtiyyü’l-beyâna vekîlleri olub merkûmetânın zâtlarını 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Menzilci Hasan Beşe ibn-i Mustafa ve Mehmed bin 

Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zahrü’l-kuzât Ca‘fer ibn-i Sâdık 

meclis-i mezbûrda müşteri-i merkûm müvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr idüb 

müvekkiletân mezbûretân bizim dükkan-ı merkûmda aslâ hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve 

nizâ‘ımız yokdur mecmû‘u mezkûrân İsma‘îl’in ve Ebûbekir’in mülkleridir merkûm 

Mehmed Çelebi müstakil mutasarrıf olsun didiler didikde müşteri-i merkûm her birini 

tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât Mustafa Efendî bin Receb Efendî, fahrü’l-kuzât İsma‘îl Efendî 

bin Süleymân Efendî, el-Hâc Ahmed bin Abdi, Abdülfettah Beşe bin Mustafa, Seyyid 

Latifullah Halîfe bin Süleymân. 

249/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Debbağhâne mahallesi sâkinlerinden Ali ve Mehmed 

ibni Hüseyîn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Mehmed ve Mustafa 

ibni Himmet mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Aksinle mahallesinde 

vâki‘ bir tarafadan mezbûrân Mehmed ve Mustafa mülkleri ve bir tarafdan Hazar mülkü 
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ve bir tarafdan diğer Mehmed mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki 

tabhâne ve bir havlıyı müştemil olub sâbıkan babamız bize hibe idüb alâ hâze’l-ân 

‘ale’s-sevâ şirket üzere sülk-i mülkümüzde ve taht-ı yedimizde olan menzilimizi 

merkûmân Mehmed ve Mustafa’ya on iki guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

anlar dahî ‘ale’s-sevâ şirket üzere semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr on iki guruşu mezkûrân yedlerinden bi’t-tamam ahz kabz eyledik 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler 

didiklerinden sonra bây‘ân mezbûrânın kız karındaşları Fâtıma ve Sâliha taraflarından 

vech-i âtî üzere ikrâra vekîlleri olub Sefer bin Ahmed ve Mehmed bin Ken‘ân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Şa‘bân bin İsâ Beg meclis-i merkûmda 

mezbûrân müvâcehelerinde müvekkiletân merkûmetân menzil-i mezbûr Bây‘ân 

mezbûrânın mülkleridir bizim hak ve ‘alâkamız ve da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur 

müşteriyân-ı mezbûrân mülkiyet üzere mutasarrıfeyn olsunlar didiler didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Mehmed bin Hüseyîn, Mehmed bin Ramazân, Mustafa bin Mehmed. 

249/3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrî Paşa mahallesi sâkinlerinden Rahime bint-i Kâsım 

Ağa nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Veli bin Dilâver 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki‘ iki tarafdan 

benim âhar mülküm ve bir tarafdan mezbûr Veli mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd alâ hâze’l-ân silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan arsa-i hâliyemi mezbûr 

Veli’ye beş buçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm beş buçuk guruşu mezkûr Veli 

yedinden bi’t-tamam ahz kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâlarıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, Ahmed Çelebi bin Hasan Beşe, Mustafa bin 

Halîl. 
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250/1 Nafaka (Arapça) 

250/2 Vasî ve Nazır Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Pîrî Paşa mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Ali’nin sulbî sağir oğulları Mustafa ve Hasan ve Hüseyîn’e ve sulbiye 

sağire kızları Zemine ve Fâtıma’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından 

arsâ intikâl iden emvâl ve erzâkını zabta ve hıfza ve sâir vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini 

tesviyeye vasiy ve bir nâzır lâzım ve mühim olmağın hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb hazretleri 

müteveffâ-yı merkûmun kabîr oğlu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed nâm kimesneyi vasiy ve 

‘ammileri Ahmed bin Mûsa nâm kimesneyi nâzır nasb ve ta‘yîn eyledikde anlar dahî 

vesâyet ve nezâret-i merkûmânı kabûl ve hıdmat-ı lâzımelerini edâya her biri ta‘ahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mustafa bin Mûsa, Durmuş bin el-Hâc Hamza, Yûsuf bin İbrahim. 

250/3 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddin mahallesi sâkinlerinden olub medîne-i 

Tokad’da Yaşmeydan mahallesinde vefât iden Seyyid Arslan bin (    ) sulbî sağir oğlu 

Seyyid İslâm sulbiye sağire kızı Şerife’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabta ve hıfza ve sâir vâki‘ olan 

umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye vasiy ve bir nâzır lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 

mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağirân-ı merkûmânın ümmü’l-eb ceddeleri bâ‘isü’l-kitâb 

Ümmü bint-i el-Hâc Muharrem nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy 

nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmânı kabûl ve hıdmat-ı lâzımelerini 

edâya her biri ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Sefer Beşe bin Kâsım, Ebûbekir bin Süleymân, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

250/4 Vasî Tayini 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Müstecâb bin Ahmed’in sulbîye sağire kızı Marzıye’ye babası müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefâtından arsâ intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabta ve hıfza ve sâir 

vâki‘ olan umûr-u şer‘iyelerini tesviyeye vasiy lâzım ve mühim olmağın hâkim-i 
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mevki‘ü’l-kitâb hazretleri sağire-i merkûmenin vâlidesi bâ‘isü’l-kitâb Râzıye bint-i 

Abdullah nâm hâtûnu mukaddeme ve müstakîme olmağla vasiy nasb ve ta‘yîn 

eyledikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-ı lâzımelerini edâya her biri 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla Mustafa bin Mehmed, Nuri bin Ali, Ali bin Mehmed, Mehmed bin 

Ahmed, Ömer bin Osmân. 

251/1 Mütesellim Mektubu  

Eyâli-i kazâ-i Ilgun Mütesellim fahrü’l-emâsil Mustafa Ağa. 

Bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstam Paşa hazretlerinin müteselîmi olan fahrü’l-emâsîl ve’l-akrân Mustafa 

Ağa mahmiye-i Konya’da meclis-i şer‘-i şerîf Ilgun kazâsına tâbi‘ İldaş nâm karye 

sâkinlerinden Mustafa Efendi ibn-i Pîr Hüseyîn Beg ve İbrahim Ağa ibn-i Ahmed ve 

Ayazlar nâm keryeden diğer İbrahim Ağa ibn-i Ömer Hân ve İsma‘îl Halîfe ibn-i 

Muharrem ve Reûs nâm karyeden el-Hâc Mahmûd bin Ahmed ve Büyük Çakıl nâm 

karyeden el-hâc Bayram bin Muslî ve Köse Receb bin Hüseyîn ve karye-i Yenice’den 

Süleymân Beg ibn-i Ali ve karye-i Geçid’den Muharrem bin Nasıf ve karye-i Balikî’den 

el-Hâc Mahmûd ibn-i el-Hâc Murâd ve karye-i Götere’den Aşir bin Hazar ve karye-i 

Yekdiğin’den el-Hâc Receb bin Ca‘fer ve karye-i Karasübuh’dan Nebî bin Şa‘bân ve 

karye-i Baltık’dan Himmet bin Şâhinsûr ve karye-i Havuclu’dan Mûsa bin Ma‘den ve 

karye-i Işıklardan Şa‘bân bin Mûsa ve karye-i Bulcuk’dan Mehmed bin Yûsuf nâm 

kimesnelerin asâleti ve kazâ-i mezbûre tâbi‘ bi’l-cümle karyelerin mahsûrü’l-esâmî olan 

ahâlisi taraflarından tasdîke vekîl-i şer‘îleri olmalarıyla vekâletleri hasebiyle 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb Ilgun kazâsı eyâlet-i merkûmeye tâbi‘ 

olmağla bu ana gelince Karaman Beglerbegileri taraflarından kazâ-i mezbûre âdemler 

gönderiyle gelmekle ben dahî ba‘z husûs içün âdemler gönderüb ve zikri câ-i husûsların 

ba‘zısından bir mikdar akçe almışidim lâkin hâlâ Ilgun kazâsı düstûr-u mükrem meşîr-i 

mefhum nizâmü’l-‘âlim vezîr-i rüşun-u zamîr ‘izzetlü ve sa‘âdetlü Ser‘asker Süleymân 

Paşa âdemallâhü ta‘âlâ İclâle hazretlerine hâs ta‘yîn buyurulmağla mağrûzü’l-kalem 

makdû‘ü’l-kadem min külli’l vahb-i serset olub bu ana gelince alınan akçenin istirdâdı 

içün fermân-ı ‘âlişân vârid olub mazmûn-u himâyûnunda mütesellim mezkûr tarafından 
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ve âhardan re‘âyâ fukerâsına zulm ve ta‘dî olunduğuna kat‘â rızâ-i hümâyûnum yokdur 

ba‘de’l-yevm vech-i meşrûh üzere bir ferde ta‘dî ve tecâvüz itdirmeyüb men‘ ve def‘ 

eyleyesin ve sen ki mütesellim mezkûresin min ba‘d-i hâs-ı merkûm karyelerine 

varmayub ve âdem göndermeyüb ta‘dî eylemeyesin şöyle ki ta‘dî ve tecâvüz eylediğin 

mesmû‘-u hümâyûnum olursa bir vecihle cevâba kâdir olmayub hakkından gelinmek 

mukadderdir deyû buyurulub ve zahrü’l-emsâl Hüseyîn Ağa mübâşir ta‘yîn olunmağın 

imtişâli’l-emri’l-‘âlî Göcekkartal nâmıyla makbuzum olan ikiyüz doksan guruşu bi’t-

tamam virüb ve Büyükkartal ve Serdengecdi Ta‘tîşi ve mesûde nâmıyla alınan her ne 

ise ‘alâ tarîki’s-sulh virüb mezbûrlara teslîm idüb ve ba‘de’l-yevm dahî Büyükkartal ve 

Göcekkartal ve Ta‘tîş ve mesûde ve sâir bir vecihle kazâ-i merkûme karyelerine aslâ 

tarafımdan âdem gödermemek üzere ‘uhde ve mîşâk eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Fahrü’l-akrân Mehmed Ağa Hasan ve burda sâbık, zahrü’l-emsâl diğer 

Mehmed Ağa bin Hüseyîn, el-Hâc Ali bin Yûsuf, el-Hâc Alâaddin bin Yahyâ, Nebî Beg 

bin Veliyüddin, Mehmed bin Hasan, Dellal Mustafa bin Abdullah, Şeyh Seyyid Ali 

Baba bin Seyyid Safâ. 

251/2 Şikayet Davası 

Boşyan Armeyan tâifesinden Anna bint-i Göğercin nâm nasrâniye meclis-i 

şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Pesne tâife-i merkûmeden hâmil-i hâze’s-sefer Serhoş 

veled-i Derdiyar nâm zımmî müvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i 

kitâbdan iki sene mukaddem mezbûrun hâlik olna kız karındaşının zevcesi Züveyk nâm 

nasrâniyeyi oğlum Kirkor’a tezvîc murâd eylediğimde mezkûr Serhoş mâni‘ olub bi-

lâreşüt tezvîcden imtinâ‘ itmekle ben dahî husûs-ı mezbûrun husûlü içün reşüt nâmıyla 

mezbûrun yedinde on yedi esedî guruş virmişidim ol dahî ahz ve kabz itmekle hâlâ taleb 

iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Serhoş cevâbında mezkûrenin yedinden 

almadım deyû inkâr itmeğin müdde‘ı-i merkûmeden müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin mezbûre Anna 

yedinden vech-i muharrer üzere on iki guruş almadığına mezbûr Sehoş’a yemîn tekâlîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefka’l-mes‘ûl yemîn billâhi’l-‘azîmü’l-zî enzele’l-incil-i ‘alâ İsâ 

Aleyhisselâm itmeğin husûs-ı mezbûr içün bi-lâ beyyinet mu‘ârazadan mezkûre 
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Anna’yı men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Mustafa çelebi bin el-Hâc Mahmûd, Yûsuf bin 

İbrahim. 

252/1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn mahallesi sâkinlerinden Save veled-i Oran nâm 

zımmî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde kız karındaşı bâ‘isü’l-kitâb Sofiye nâm 

nasrâniye tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan Mustafa bin Abdullah mahzarında ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahmiye-i merkûme hâricinde Öğün Zokağında vâki‘ bir 

tarafdan Bürzen Mustafa mülkü ve bir tarafdan diğer Mustafa mülkü ve bir tarafdan 

Mehmed ve bir tarafdan Aslân zımmî mülkü ile mahdûd bir örtme ve eşcârı ve tarîki 

müştemil bir kıt‘a bağdan benim mülk-i hassam olan olan sâlisân şâyi‘nı mukaddemâ 

hâzır-ı bi’l-meclis Seyyid Kadri Çelebi’ye bey‘ itmişidim lâkin mezbûre Sofiye hudûd-u 

mezkûre dâhilinde olan bağ-ı mezbûrun süls-i şâyi‘ı benim mülküm olub halît olmam 

ile hakk-ı şef‘am vardır deyû da‘vâya şürû‘ itmekle mezbûr Seyyid Kadri Çelebi ve ben 

bey‘-i merkûmu fesh eylediğimden sonra mâra’z-zikr hassam olan sülsü-şâyi‘-i 

merkûme Sofiye’ye kırk beş guruş ve bir zoltaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı merkûm kırk guruş ve 

bir zotyayı mezbûre Sofiye yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i bağ-ı 

merkûmdan kasrîd ve kat‘-i ‘alâka ve mezbûreyi mâra’z-zikr hassamı kabz-ı teslît 

eyledim ba‘de’l-yevm hassa-i mezkûrem mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde vekîl-i mezbûr tasdîk eyledikden sonra mezbûr Seyyid 

Kadri Çelebi ibn-i Seyyid Mehmed meclis-i şer‘a vekîl-i merkûm müvâcehesinde ikrâr 

idüb bağ-ı merkûmu ben bundan akdem iştirâ itmişidim lâkin hâlâ bey‘-i merkûmu 

rızâm ile fesh eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur merkûme 

Sofiye mülkiyet üzere mutasarrıfa olsun dimeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mehmed Çelebi bin İbrahim, Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, el-Hâc 

Süleymân bin Ali, Molla Muslî bin Mehmed, Ali Çelebi bin Bâlî, el-Hâc Mustafa bin 

Seyyid Mehmed.  
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252/2 Mühâla‘a 

Fi’l-asl mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddin mahallesi sâkinlerinden olub hâlâ 

âhar diyârda olan Mehmed bin Bâlî tarafından vech-i âtî üzere muhâla‘aya vekîli olub 

mahalle-i Aksinle’de sâkin muharrem bin Ahmed ve mahalle-i Mu‘în’de sâkin Ali bin 

Muharrem şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mahmûd Çelebi ibn-i 

Hasan Efendî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde müvekkil mezbûrun zevcesi Havvâ 

bint-i Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûr 

Mehmed Beg doksan beş senesi Muharreminde âhar diyâra gitmek murâd eyledikde 

şâhidân-ı merkûmân müvâcehelerinde ben hâlâ âhar diyâra gidüb bir sene tamamına dek 

gelüb zevcem Havvâ’ya milâkî olursam febhâ ve’l-lâ sen benim tarafımdan vekîlim 

olub mezbûreyi on bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i âadet-i ma‘lûme ve müennet-i 

sükenâsı üzerine bi’l-vekâle muhâla‘a idesin deyüb evvel hıynde ben dahî vekâlet-i 

merkûmeyi kabûl itmişidim mezbûr Mehmed mâh merkûmda gidüb alâ hâze’l-ân 

gelmeyüb zevcesine mülâkî olmamağla hâlâ vekâletim hasebiyle merkûme Havvâ’yı 

zikrolunan mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı üzerine 

muhâla‘a idüb müvekkil merkûmun ‘alâka-i zevciyesini kat‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

‘adet-i münkazıye oldukda nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde merkûme 

Havvâ hal‘-i meşrûhu kabûl ve hukûk-ı mezkûremden ferâğat idüb kat‘-i ‘alâka eyledim 

min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı deyüb 

tarafeyn-i biribirlerini tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’l-kuzât İsma‘îl Efendî bin Süleymân Efendî, fahrü’l-kuzât Mustafa 

Efendî bin Receb Efendî ,Seyyid Nûh bin Mustafa, Müstecâb bin Şükrullah. 

253/1 Muhâla‘a 

Râzıye  hal‘  es-Seyyid İbrahim 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid 

İbrahim bin Süleymân Beşe meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mukaddemâ zevcesi 

olan razıye bint-i el-Hâc Hüseyîn mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bundan 

akdem mezbûre benim zevcem olub beynimizde hüsn-i zindegâni ve musâfât 

olmamağla vech-i âtî üzere muhâla‘a taleb itmeğin mezbûreyi zimmetimde mütegarrer 

olan elli bin akçe mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme ve müennet-i sükenâsı 
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eve bir sîm kuşak ve bir al frengi atlas kaftan ve bir yeşil kemhâ zebûn ve bir tor 

makreme ve bir hamam tevri ve bir kırmızı fetâ ve bir gök peştemâl ve bir nefti bağası 

kaftan ve bir sebet sanduk ve dört guruş ve iki yemeni yorğan ve bir beledi döşek ve üç 

beledi yasdık ve bir kilim ve iki sîm yazubend ve bir altun küpe ve bir dizi incü ve bir 

bâkir ve iki keldani üzerine muhâla‘a ve eşyâ-i mezbûreyi kabz ve kat‘-i ‘alâka idüb ve 

mezbûrenin ve hâzır-ı bi’l-meclis dayısı el-Hâc Durmuş bin Abdurrahman’ın 

zimmetlerini namzed ve katından târîh-i kitâb gününe gelince beynimizde cereyân iden 

cemi‘ husûslara ma‘la‘a bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âtdan ve hayyiz-i tezvicde 

virdiğim sekiz guruşdan bâkî kalan dört guruşdan ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve 

iskâd eyledim min ba‘d bir akçe ve bir habbe ahk ve‘alâkam ve her biri ile da‘vâ ve 

nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm ‘adet-i münkazıye oldukda nefsini dilediği kimesneye 

tezvîc eylesün deyüb ve babası mezbûr Süleymân Beşe ben dahî namzed hıyninden bu 

ana gelince merkûmân Râzıye ve el-Hâc Durmuş’un zimmetlerini bi’l-cümle de‘âvâ ve 

münâza‘âtdan ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir vecihle her birinde hak ve ‘alâkam ve 

da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde mezbûre Râzıye ben dahî be’d-du‘ ve’r-rızâ hal‘-i 

meşrûhu kabûl ve eşyâ-i mezkûremi vech-i muharrer üzere merkûme virüb temlîk ve 

teslîm ve mâra’z-zikr elli bin akçe mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘adet-i ma‘lûme 

ve müennet-i sükenâmdan bi’l-muhâla‘a ferâğat idüb mezkûr Seyyid İbrahim’in 

zimmetini mâra’z-zikr eşyâ ve hukûka ve sâir bi’l-cümle husûslara müte‘allika cemi‘ 

de‘âvâ ve münâza‘âtımdan ve babasının zimmetini dahî cemi‘ da‘vâ ve münâza‘âtımdan 

ibrâ‘i ‘âmm kâti‘ü’n-niza‘la ibrâ ve sikâd eyledim min ba‘d her birinde bir akçe ve bir 

habbe hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı deyüb ve mezkûr el-Hâc Durmuş 

benim dahî mezbûrân Seyyid İbrahim ve Süleymân Beşe ile bu ana gelince aslâ bir 

vecihle da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam yokdur zimmetlerini ibrâ ve iskâd eyledim 

deyüb tarafeyn-i biribirlerini tasdîk itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’s-sedât es-Seyyid Sinan Çelebi kâim-i makâm-ı nakîbü’l-eşrâf-ı bi-

Konya, Seyyid Ali Çelebi bin es-Seyyid Hamza, es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-

Seyyid Hayreddin, el-Hâc Mehmed bin Mustafa, Hüseyîn Beşe bin Ahmed, Ebûbekir 

bin Süleymân, Hüseyîn bin Yûsuf. 
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253/2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Öylebekledi mahallesi sâkinlerinden Ümmü bint-i el-Hâc 

Muharrem nâm hâtûn meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Sefer Beşe 

ibn-i Kâsım mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki 

tarafdan merkûm Sefer Beşe mülkü ve iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki oda ve 

bir mutah ve bir örtme ve bir ahur ve iki havlıyı müştemil olub alâ hâze’l-ân silk-i 

mülkümde ve taht-ı yedimde olan menzilimi mezbûr Sefer Beşe’ye yiğirmi beş guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr yiğirmi beş guruşu mezkûr Sefer Beşe yedinden bi’t-tamam 

ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ 

yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Pirî Beşe bin İsâ, Süleymân Beg bin İnâyet, Ebûbekir bin Süleymân, Seyyid 

Ali bin Murtazâ, Ali Çelebi bin Oruc. 

253/3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Neherkâfir mahallesi sâkinlerinden Himmet bin 

Ebûbekir nâm kimesne meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Süleymân 

bin İvad mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan iki sene 

mukaddem mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Receb mülkü ve bir tarafdan Ali 

mülkü ve bir tarafdan el-Hâc Süleymân beşe tarlası ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd olub alâ hayyiz-i sudûru’l-bey‘ silk-i mülkümde ve taht-ı yedimde olan yiğirmi 

bir puşte bağımı ve tarîk içün şimâl cânibinde olan arz-ı hâliyemin nısfını mezbûr 

Süleymân’a bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz altı guruşu mezkûr Süleymân yedinden bi’t-

tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim hayyiz-i ‘akdden mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-

sene sitte tis‘în ve elf. 

Ca‘fer bin Himmet, Abdullah bin Receb Efendî, Mustafa bin Halîl, Ivaz bin 

Seydî Ali. 
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254/1 Mütesellim İle Vergi Sulhu 

Ahâlî-i kazâ-i Ilgun  sulh  mütesellim Mustafa Ağa  

Ilgun kazâsına tâbi‘ İldaş nâm karye sâkinlerinden Mustafa Efendî ibn-i Pîr 

Hüseyîn Beg ve İbrahim Efendî ibn-i Ahmed ve ayazlar nâm karyeden diğer İbrahim 

Ağa ibn-i Ömer Hân ve İbrahim Halîfe bin Muharrem ve Reüs nâm karyeden el-Hâc 

Mahmûd bin Ahmed ve Bütükçakıl nâm karyeden el-hâc Bayram bin Muslî ve Kör 

Receb bin Hüseyîn ve karye-i Yenice’den Süleymân Beg bin Ali ve karye-i Geçid’den 

Muharrem Nasıf ve karye-i Bâlıkî’den el-Hâc Mahmûd bin el-Hâc Murâd ve karye-i 

Köstere’den Aşır bin Hazar ve karye-i Yekdiğin’den el-Hâc Receb bin Ca‘fer ve karye-i 

Karasun’dan Nebî bin Şa‘bân ve karye-i Yevebaltık’dan Himmet bin Şâhinsûr ve karye-

i Havuclu’dan Mûsa bin Ma‘den ve karye-i Işıklar’dan Şa‘bân bin Mûsa ve karye-i 

Pulcuk’dan Mehmed bin Yûsuf nâm kimesneler asâleten ve kazâ-i mezbûre tâbi‘ bi’l-

cümle karânın mahsûrü’l-esâmî olan ahâlisi taraflarından vech-i âtî üzere da‘vâ ve sulha 

ve bedel-i sulhu kabza ve ibrâya vekîl-i şer‘îleri olmalarıyla vekâleten mahmiye-i 

Konya’da meclis-i şer‘-i şerîf şâmihü’l-‘amâd ve mahğal-i deyn münyef râsihü’l-

evtâdda bi’l-fi‘l mîrmîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘ızzetlü ve 

sa‘âdetlü Rüstem Paşa hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafa Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb bizim karyelerimiz destûr-

u mekûm meşîr-i mağham-ı nizâmü’l-‘âlim vezîr-i rüşen zamîr-i ‘ızzetlü ve sa‘âdetlü 

Ser‘asker Süleymân Paşa âdemallâhü ta‘âlâ eclâle hazretlerinin hâssı olmağla 

mağzûrü’l-kasli-i maktû‘ü’l-kadem min kelvec ve serseb olub hâricden bir vecihle dâhil 

olunmaz iken bundan akdem Abdurrahman Ağa nâm kimesne Büyükkartal nâmıyla 

mütesellim-i sâbık tarafından gelüb ma‘zedât-ı defterimiz mûcibince altı yüz otuz dokuz 

guruşumuz alub evvel-i isnâda mütesellim-i sâbık ma‘zûl olub yerine mezkûr Mustafa 

Ağa mütesellim olmağla merkûm Abdurrahman Ağa’nın yedinden meblağ-ı mezbûru 

kabz idüb ve ba‘de merkûm Mustafa Ağa dahî ve burda sâbık Mehmed Ağa yedinden 

Göcekkartal nâmıyla iki yüz doksan guruşumuz alub ve bundan mâ‘adâ tarafından 

Hüseyîn Beg ve Sarı Hasan bölükbaşı ve sâir ba‘z âdemleri gelüb serdengecdi ve 

kûloğlu teftîşi ve konakcı akçesi ve mesûde nâmıyla ve sâir bi-gayr-i hakk-ı vecihle 

akçelerimiz almalarıyla estâne-i sa‘âdet-i esyâneye ‘arz-ı hâl eylediğimizde şer‘le 

istirdâd olunub ve min ba‘d tarafından hâss-ı merkûme bir vecihle gelmemin ve âdem 

gördermemin içün yedimize emr-i şerîf sadaka ve fahrü’l-isbâh Hüseyîn Ağa mübâşir 
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buyurulmağla hâlâ gelüb bi’l-asâle ve bi’l-vekâle yedimizde olan ma‘zdât defterimiz 

mûcibince kendiden ve âdemlerinden da‘vâya şürû‘ eylediğimizde ol dahî Göcekkartal 

nâmıyla aldığı iki yüz doksan guruşumuzu bi’t-tamam bize virüb teslîm idüb ve 

Abdurrahman Ağa’yı ben göndermedim ve yedinden bu husûs içün akçe almadım 

deyüb sâir da‘vâ eylediğimiz husûsların dahî ba‘zısını kendi ve tevâbi‘ ikrâr ve ba‘zısını 

inkâr itmeleriyle biz isbât sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh târîh-i 

kitâb gününe dek kendi ve tevâbi‘ kazâ-i mezbûr karyelerinden bi-gayr-i hak aldıkları 

bi’l-cümle guruşa ve sâir husûsa müte‘allika bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘ât 

mukâbelesinde asâletimiz ve vekâletimiz hasebiyle bize iki yüz guruş virmekle biz dahî 

sulh-u merkûmu kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkûm iki yüz guruşu ve 

göcekkartal nâmıyla iki yüz doksan guruşu min habsi’l-mecmû‘ dört yüz doksan guruşu 

mütesellim mûmâ iley yedinden alub kazâ-i mezbûr karyeleri ahâlîsinin ve bizim târîh-i 

kitâb gününe gelince bi’l-cümle de‘âvâ ve münâza‘âtımızdan bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

fâriğ olub mûmâ ileyh Mütesellim Ağa’nın ve tevâbi‘nin zimmetlerini ibrâ-i ‘âmm 

kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledik min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız ve hak ve ‘alâkamız 

kalmadı didiklerinde gıbbe’l-kabûl ve’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Fahrü’l-akrân Mehmed Ağa ibn-i Mehmed ve burda sâbık, zahrü’l-emsâl diğer 

Mehmed Ağa bin Hüseyîn, el-Hâc Ali bin Yûsuf, Şeyh Seyyid Ali Baba bin es-Seyyid 

Safâ, el-Hâc Alâüddin bin Yahyâ, Nebî Beg bin Veliyüddin, Dellal Mustafa bin 

Abdullah. 

255/1 Tekâlif Talebi 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Sa‘idili nâhiyesinde Sarayini nâm karye 

ahâlisinden Hatîb bin el-Hâc Mustafa Halîfe ve Hüseyîn ibn-i el-Hâc Ali ve Mehmed 

bin Kara Hasan ve Orhân bin Receb ve ve Yakan Mustafa nâm kimesneler meclis-i şer‘i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mahmiye-i merkûmede Karaçığan mahallesinde dâkin bâ‘isü’l-

kitâb Mehmed bin Hacı mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr 

Mehmed bizim karyemiz ahâlisinden olub babasının ve dedesinin isimleri karye-i 

mezbûrenin hâne-i ‘avârız defterinde mesdûr olub babasının emlak ve arâzîsi olmağla 

karye-i mezbûre üzerine vâkı‘a olan tekâlifi bizimle me‘an virmek murâd ideriz suâl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr cevâbında babamın karye-i mezbûrede vâki‘ 

menzil ve ‘arâzîsi karındaşımın yedinde olub dâimâ vâkı‘a olan tekâlifini mezbûrlar ile 
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me‘an virir velâkin ben on seneden mütecâviz karye-i mezbûreden kalkub kat‘-i ‘alâka 

idüb mahalle-i mezbûrede sâkin olub vâkı‘a olan tekâlifi Mahallem ahâlisiyle me‘an 

viririn deyücek ba‘de’l-istindâk med‘în-u merkûmûn mezbûr Mehmed on senedir 

mahalle-i mezbûrede sâkin olub karye-i mezbûreden kat‘-i ‘alâka eylediğini ve 

babasının menzil ve arâzîsi karındaşının yedinde olub tekâlifini karye ahâlîsiyle me‘an 

virdiğini her biri ikrâr itmeğin mezbûr Mehmed’den tekâlîf talebinden karye-i mezbûre 

ahâlisini men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

‘Imdetü’l-kuzât el-Hâc Yahyâ Efendî bin el-Hâc Ali Efendî, el-Hâc Receb bin 

el-Hâc Ramazân, Mahmûd bin Mehmed, Osmân bin Ali, Ali bin Ahmed. 

255/2 Takâlîf Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în mahallesi sâkinlerinden Seyyid Mehmed Halîfe 

ibn-i Seyyid Mustafa ve Ebûbekir bin Mehmed ve sâirleri meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde İbn-i Sâlih mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü’l-kitâb Yûsuf Halîfe ibn-i Veli 

mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Yûsuf Halîfe İbn-i 

Sâlih mahallesinde vâki‘ sâkin olduğu menzili içinde bizim hânemizin ‘avârız 

hânesiçün olan sûret-i defterinde Mustafa Mezid ismiyle mesdûr kimesnenin 

menzilinden bir bâb beyt olmağla mahallemize vâride olan tekâlîfde bize imdâd itmek 

murâd ideriz suâl olunsun didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr Yûsuf Halîfe cevâbında 

benim menzilimde Mustafa Mezîd yedinden çıkmış menzil olmayub Mustafa Mezîd 

ismi sûret-i defterde mesdûr olduğu ma‘lûmum olmadığından mâ‘adâ ben İbn-i Sâlih 

mahallesinde berât-ı hümâyûnla imâm olmam ile tekâlîf lâzım geldiğine yedimde 

fetevâ-yı şerîfe ve fermân-ı ‘âlişân vardır deyû ibrâ idicek med‘ûn-u merkûmûnun 

yedlerinde olan sûret-i deftere nazar olunub Mustafa Mezîd ismi nâmevcûd olub 

merkûm Mûsa Halîfe’nin yedinde olan fetevâ-yı şerîfenin mazmûn-ı der bârende hâlâ 

berât-ı sultânî ile bir mescidde imâm olan Zeyd’den sâkin olduğu mahalle ahâlisi bizim 

mahallemizde imâm değisin deyû tekâlîf-i ‘örfiye ve şakkadan hassa taleb ve ahzına 

kâdir olur mu el-cevâb olmazlar muktedâ-i nâs olduğuçün deyû buyurulub fermân-ı 

‘âlişânın mazmûn-ı der bârende berât-ı şerîfimle imâm olub tekâlîf-i ‘örfiye ve nitâka 

talebiyle rencide eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ eyleyesin deyû buyurulmağın ber 

mûcib-i fetevâ-yı şerîfe ve emr-i hümâyûn merkûm Yûsuf Halîfe’den tekâlîf talebinden 
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med‘ûn-u merkûmûnu men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Ali Çelebi bin Bâlî, Mustafa bin Abdullah, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İsma‘îl, 

Süleymân Çelebi bin el-Hâc Mustafa, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Bakkal Mustafa bin 

Ali. 

255/3 Mehr-Nafaka  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Râbi‘a bint-i Abdullah nâm hâtûn meclis-i 

şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mukaddemâ zevci olan bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn-

i İsma‘îl mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukaddemâ zevcem benim 

zevcem iken beni tadlîk itmekle yedinden mehr-i mü’eccelimi alub lâkin nafaka-i ‘adet 

ve müennet-i sükenâm ve on guruş gıymetlü bir körük ve bir Acem kesesi ve bir leğen 

ve üç guruş yükü minder yükü ve iki guruş gıymetlü beyaz bağası ve yedimde olan 

defterim mûcibince eşyâm alâ hâze’l-ân yedinde ve zimmetinde kalmağla hâlâ her birini 

da‘vâ sadedinde iken tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh da‘vâ-yı meşrûham 

mukâbelesinde iki müsta‘mel çatma yasdık ve bir çift iç edik ve babuc alub kabûl ve 

kabz idüb mezbûr ile bi’l-cümle eşyâ ve hukûkuma müte‘allika de‘âvâ ve münâza‘âtdan 

fâriğ olub zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d bir 

akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam ve bir vecihle da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm 

bu husûs içün da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte 

tis‘în ve elf. 

Seyyid Mustafa Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mustafa bin Abdi, Abdurrahman bin 

Yûsuf, Süleymân bin Mustafa. 

256/1 Köle Azadı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarib mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Ali’nin verâseti sulbî oğlu Mes‘ûd’a münhasıra 

olub ba‘de mezbûr Mes‘ûd dahî fevt olub verâseti vâlidesinin er karındaşı Mehmed bin 

Halîl’e münhasıra oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mustafa’ya mukaddemâ 

rakîtini mu‘teren olan orta boylu sarı ala gözlü açık kaşlu ruûsü’l-asl bâ‘isü’l-kitâb 

Yûsuf bin Abdullah meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde mezkûr Mehmed mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb Mollam mezbûr el-Hâc Mustafa vefâtından sekiz ay 
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mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatında cümle-i mâlından hasbetallâhü’l-‘azîm 

ve talebâ li-merzâ Rabbü’l-kerîm beni azâd ve i‘tâk idüb ba‘de huzûr-u müslimînde 

benim içün oğlumdur i‘tâk eyledim deyû ikrâr dahî itmişiken hâlâ mezbûr Mehmed 

muhallefâtdan olmak za‘mıyla beni istirdâm ve istirgâg itmek murâd ider suâl olunub 

men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Mehmed cevâbında 

i‘tâk-ı meşrûhu inkâr itmeğin müdde‘ı-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i Müslimînden İbn-i Sâlih mahallesinde sâkin Mustafa bin 

İbrahim ve Begkâri mahallesinde Ali bin Ca‘fer nâm kimesneler li-eceli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ merkûm el-Hâc Mustafa vefâtından 

sekiz ay mukaddem hâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda merkûm Yûsuf’u 

hasbetallâhü’l-‘azîm cümle-i mâlından azâd ve i‘tâk eyledi biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyû edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri makbûle olmağın mezkûr Yûsuf’un ‘atkına hükm birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve 

elf. 

Zahrü’l-kuzât Ahmed Efendî bin el-Hâc Ali, Hasan Çelebi Sefer Çavuşoğlu 

dimekle ma‘rûf, Mustafa bin el-Hâc İsma‘îl, el-Hâc Receb bin Abdurrahman, Mahmûd 

bin Mûsa, el-Hâc Ali bin Mustafa. 

256/2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Osmân Rûmî mahallesi sâkinlerinden Râzıye bint-i 

Ali Beg nâm hâtûn tarafından zikri âtî bey‘i ve kabz-ı semeni ikrâra vekîli olub 

mezbûrenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan es-Seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-

Seyyid Yûsuf ve İbrahim bin Receb şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

Sinan bin İbrahim meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb Abdülkâdir ibn-i 

el-hâc Ivaz mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre 

Râzıye hâtûn mahmiye-i mezbûre hâricinde bizim Bizimşek nâm mevzi‘de vâki‘ bir 

tarafdan Sâime Hâtûn mülkü ve bir tarafdan İbrahim mülkü ve bir tarafdan Murât zımmî 

mülkü ve bir tarafdan çay ile mahdûd olub alâ hâze’l-ân sülk-i mülkünde ve taht-ı 

yedinde olan arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir buçuk tahta bağını mezkûr 

Abdülkâdir’e otuz beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-

i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuz guruşu mezkûr 

Abdülkâdir yedinden bi’t-tamam ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebi‘ eyledim ba‘de’l-
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yevm tevâbi‘ ve hukûkuyla mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâ’ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-

hâdî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Molla İbrahim bin Mûsa, Ali bin Ahmed, Ahmed bin Hasan, el-Hâc Nasûh bin 

Sinan, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mehmed bin el-Hâc Mehmed. 

257/1 Şikayet Davası 

Mahmiye-i Konya’da Çeftenerdibân Rûmî mahallesi sâkinlerinden Sultân nâm 

nasrâniyenin velîsi ve babası ve tarafından vech-i âtî üzere da‘vâya vekîl-i şer‘îsi olan 

hâmil-i hâze’s-sefer Serkez veled-i Markoz nâm zımmî meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkirde Murât veled-i Eysib nâm zımmî müvâcehesinde üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüb merkûm Murât mukaddemâ benim kızım müvekkile-i merkûmeye 

namzed idüb ba‘de hüsn-i ihtiyâr ile muğârekat ve kat‘-i ‘alâka itmişiken ve alâ hâze’l-

ân eyîn-i bâtılamız üzere beynlerinde ‘akd-i nikâh olmuş değil iken hâlâ mezbûreyi 

âhara tezvîc murâd eylediğimde merkûm Murât mâni‘ olur suâl olunub men‘ ve def‘ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezkûr Murât cevâbında merkûme 

Sultan’a ben ancak namzed itmişidim sonradan ferâğat ve kat‘-i ‘alâka eyledim alâ 

hâze’l-ân bana eyîn-i bâtılemiz üzere ve sâir bir vecihle ‘akd-i nikâh olmuş değildir 

nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün bu husûs içün mezkûr Serkez ile ve mezbûre 

Sulatn ile aslâ da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur beddu‘a ikrâr ve i‘tirâf itmeğin dilediği 

kimesneye izin birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Abdülkerîm bin Abdullah, İsâ bin Mehmed, Ali Halîfe bin Hazar, ömer Beg 

bin Mûsa. 

257/2 Nafaka Takdiri 

Mahmiye-i Konya’da Çavuş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Aişe bin Mustafa’nın oğlu ve hasran vârisi olan İbrahim Çelebi ibn-i Mustafa 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde karındaşı kızı diğer Aişe’nin babası olub kendi 

tarafından asîl ve kızı merkûme tarafından husûs-ı âtiyü’l-beyâna vekîli olub Receb 

Çelebi ibn-i Veli ve Ahmed bin Mustafa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

bâ‘isü’l-kitâb Mahmûd bin Mustafa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb merkûm 

Mahmûd’un kızı mezbûre Aişe sâbıkan vâlidesi olan kız karındaşım Fâtıma fevt 
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oldukda ümmü’l-em ceddesi olan vâlidem diğer Aişe’nin hazâne ve hacerinde olmağla 

bin doksan üç senesi Zi’l-ka‘desinin ikinci gününde yevmî beşer akçe nafaka takdîr ve 

hüccet olunub târîh-i kitâb senesine dek on üç senedir vâlidem benim mâlımdan inkıfâk 

idüb ol dahî fevt olub ben vârisi olduğum ecilden hâlâ seneyn-i mezkûrede mezbûrenin 

nafakasına masrûfum olan meblağı da‘vâ eylediğimde edâsına tenbîh olunmağla mezkûr 

Mahmûd meblağ-ı merkûm mukâbelesinde bana tebessudü’l-Müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh 

kendi mâlından yiğirmi guruş bi’l-vekâle kızı mezbûrenin Çavuş mahallesinde vâki‘ bir 

tarafdan Ali mülkü ve bir tarafdan Nasûh Beşe mülkü ve bir tarafdan benim mülküm ve 

bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd menzili virüb temlîk ve teslîm itmekle ben dahî 

bedel-i sulh-u mezkûru alub yedinden kabûl ve kabz idüb mâ‘adâdan fâriğ olub 

mezbûrân Mahmûd ve Aişe’nin zimmetlerini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hisâm ile ibrâ vfe 

sikâd eyledim min ba‘d mezbûrenin nafakasına müte‘allik bir akçe ve bir habbe hak ve 

‘alâkam da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

İsma‘îl Çelebi bin el-Hâc Ali, Derviş Çelebi bin Receb Efendî, el-Hâc Ahmed 

bin Süleymân, Ahmed bıçakcı. 

257/3 Harcanan Nafakanın Geri İâdesi 

Mahmiye-i Konya’da Çavuş mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Aişe bint-i Mustafa nâm hâtûn sadrî oğlu ve hasran vârisi olan bâ‘isü’l-kitâb 

İbrahim Çelebi bin Mustafa meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde kız karındaşı kızı 

diğer Aişe’nin babası Mahmûd bin Mustafa mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb sâbıkan merkûme Aişe’nin vâlidesi Fâtıma beyt oldukda benim vâlidem hayâtda 

olub ümmü’l-em ceddesi olmağla hakk-ı hazânesi hasebiyle hacerinde terbiye idüb bin 

doksan üç senesi Zi’l-ka‘desinin ikinci gününden cânib-i şer‘den mezbûre içün yevmî 

beşer akçe nafaka takdîr olunub yedine hüccet olub târîh-i kitâb senesine gelince benim 

mâlımdan mezbûreyi inkâf ve eksâ idüb sene-i mezkûre içinde ol dahî fevt olub 

mezbûreyi ben infâk itmem ile verâsetim ve asâletim hasebiyle on üç senede 

merkûmenin nafakasına masrûfum olan meblağı taleb iderin suâl olunsun deyün 

mazmûnu takrîr-i meşrûhuna müvâfak-ı hüccet-i nafaka ibrâ itdikde gıbbe’s-suâl 

merkûm Mahmûd cevâbında mezbûre Aişe mukaddemâ ceddesi mezbûre Aişe’nin ve 

ba‘de mezbûr İbrahim Çelebi’nin hacer ve terbiyesinde olduğunu ikrâr itmeğin 
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mûcibince lâzım gelen nafakayı edâya mezbûr Mahmûd’a tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc receb bazarbaşı, el-hâc Mustafa bin Pîr Ali, Mehmed Çelebi bin İsâ, 

Ramazân bin Muharrem.  

258/1 Eşkıyalık 

Boz-ulus Terkmânından Süleymân Hacılı cemâ‘atinden  bâ‘isü’l-kitâb İbrahim 

bin el-Hâc Kepenek nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-merâm idüb bundan akdem ebnâ-i sebîlden ba‘zı kimesnenin yoluna kıtâ‘ü’t-tarîk 

eşkıyâsı inmekle beni muzanna ittihaz da‘vâya şürû‘ idüb lâkin isbât mümkün 

olmadığından gayri iftirâ olduğuna vâkıf olub ve benim hüsn-i hâlimi Ereğli kadısı 

huzûrunda bi-garaz-ı müslimîn haber virmeğin hâlâ dahî benim keyfiyet-i ahvâlime 

vukûfu olan bi-garaz-ı mülimînden istihbâr ve ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde Tarsûs sancağında Kasun kazâsı sükkânından Durmuş Beg ibn-i el-Hâc 

Mehmed ve Emrullah bin Bayram ve Mahmûd ibn-i el-Hâc Mustafa ve Konya kazâsına 

tâbi‘ İlhanlu nâm karyeden el-Hâc Ahmed Ağa ebn-i Emir Ağa ve Karaüyük nâm 

karyeden Hasan bin Osmân ve Türkman tâifesinden cemâ‘at-i mezkûreden Süleymân 

bin Ali ve Osmân bin Sunduk ve Mehmed bin Bâyezid ve Bektaş bin Mehmed nâm 

kimesneler li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olub eserü’l-istihbâr mezkûr İbrahim 

kendi hâlinde müstakim kimesnedir bu ana gelince bir emirlik ve bir vecihle yerimiz ile 

ihtilât ve bu makûle hilâf-ı şer‘ uzâ‘ eylediği mesmû‘umuz olmamışdır deyû hüsn-i 

hâlini haber virmeğin mâ hüve’l-vâki‘ hafzâ li’l-makâl bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Hüsnü bin Mehmed, Mehmed Beg bin Halîl, Ömer Beşe bin Ebûbekir, 

Abdülhalîm bin Abdülgaffâr, Mûsa bin İbrahim. 

258/2 Gasb Davası  

Fi’l-asl mahrûse-i Kayseriye sükkânından olub hâlâ ticâret tarîkiyle medîne-i 

İzmir’den gelürken mahmiye-i Konya’ya nüzûl iden Yâsef veled-i Murât nâm zımmî 

meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde Bayburd kazâsına tâbi‘ Göçü nâm karye 

sâkinlerinden Mukûrî tâifesinden eshâb-ı hâze’l-kitâb Mustafa bin Abdülkâdir ve 

Emirhân bin Arslan ve Mehmed bin Abdullah mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb ben İzmir’de mezbûrların devlerine Konya’ya gelinceye dek eşyâmı tamîl 
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içün kirâya tutub kâfile-i ‘azmî ile mürâfekat ve mu‘ît ile göçmek sadedinde iken 

mezbûrlarını iğfâl idüb bugün kâfile çıkmak üzeredir deyû benim yüklerimi develerine 

tahmîl idüb İzmir’e girib bîkârîbaşı nâm mvzi‘a nüzûl idüb kâfileye müntaza 

olduğumuzda kâfile çıkmamağla ben kâfilesiz ve refîksiz gitmem deyû İzmir’e ‘avded 

yâhud mevzi‘-i mezbûrda karar itmek murâd eylediğimde mezkûrûn (…) develerine 

tahmîl idüb ben gitmem deyû feryâd iderken isitma‘ ve asfâ itmeyüb bana muhâlefet 

üzere Öküzöldüren nâm mevzi‘ karyesi gurbunda Çayır sınuru nâm mevzı‘a götürdükde 

katâ‘ü’t-tarîk eşkıyâsı gelüb incü ve mercân ve kehribâ ve çuka ve til nev‘inden üç yüz 

guruşluk eşyâmı nehb ve gasb itmişlerdir suâl olunub tazmîn itdirilmesi matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-suâl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd müdde‘ı-i mezbûr ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin müdde‘i-i merkûmu vech-i muharrer üzere 

a‘kâl ve yüklerini … tahmîl ve muhâlefet itmediklerine merkûmûn Mustafa ve Emîrhân 

ve Mehmed’e yemîn tekâlîf olundukda her biri ‘alâ veka’l-mes‘ûl yemîn billâhi’l-‘azîm 

itmeğin husûs-ı merkûm içün bi-lâbeyyinet mu‘ârazadan müdde‘ı-i mezbûru men‘ birle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Zahrü’s-sedât eş-Şeyh Seyyid Mehmed Efendî bin Seyyid Mehmed, fahrü’l-

meşâyih eş-Şeyh Ali Efendî bin Oruc, Bektaş bin Hasan, el-Hâc Halîl bin Ahmed, 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Siyâvuş Ağa. 

259/1 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Buladlar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa bin Şâhin Fakîh nâm kimesnenin verâseti zevcesi Râzıye binti 

Mehmed ve li-em karındaşı Sâtı ve li-eb er karındaşı Mehmed ve li-eb kız karındaşı 

Fâtıma’ya münhasıra olub otuz altı sehimden dokuz sehimi merkûme Râzıye’ye ve altı 

sehimi mezkûre Sâtı’ya ve on dört sehimi merkûm Mehmed’e ve yedi sehimi mezbûre 

Fâtıma’ya isâbet eylediği şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra mezbûr Mehmed meclis-i 

şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde bâ‘isü’l-kitâb mezbûre Râzıye mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb mevrusem müteveffâ-yı merkûmun muhallefâtından mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ ma‘lûme’l-hudûd bir menzil ve bir leğen v bir bâkir ve bir sahan ve bir 

sac ayak ve bir keyl buğday ve bir tavuk ve on iki dirhem gök buğday mahsulü ve bir 

guruş gıymetlü bir bâb beyt ve üç re’s inek ve sekiz re’s koyun ve esas beyt ta‘bîr 

olunur eşyâsı mezkûre Râzıye’nin yedinde olub lâkin mezbûrenin dahî müteveffâ-yı 
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merkûm zimmetinde on iki bin akçe mehr-i mü’ecceli olub mablağ-ı mezbûrdan iki bin 

akçesini hibe idüb bâkî on bin akçesi kalmağla eşyâ-i merkûmeden mehr-i 

mü’eccelinden ziyâdesinden hassa-i meşrûhamı taleb iderin suâl olunsun didikde 

gıbbe’s-suâl merkûme cevâbında eşyâ-i mezbûre benim yedimdedir lâkin eşyâ-i 

merkûmeden bir leğen ve üç inek ve sekiz koyun ve iki sahan müstakil benim 

emlakımdır mezbûre Mustafa’nın değildir ve mehr-i mü’eccelim on sekiz bin akçedir 

aslâ hibe itmedim deyücek merkûm Mehmed’den hibe-i meşrûhayı mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz ve istihlâf itmeğin mehr-i 

mü’eccelinden on bin akçeden ziyâdesini hibe itmeyüb ve müstakil mülkü olmak ed‘â 

eylediği mâra’z-zikr leğen ve inekler ve koyunlar ve sahanlar müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinden olmadığına mezkûre Râzıye’ye yemîn tekâlîf olundukda ol dahî ‘alâ 

veka’l-mes‘ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin mâra’z-zikr leğen ve inekler ve koyunlar ve 

sahanlar mezkûre Râzıye’nin mülkü olub ve sâir eşyâdan dahî on iki bin akçesini 

müdde‘ı-i mezbûrun ikrârı mûcibince mehr-i mü’ecceline mahsûb idüb mâ‘adâsı 

beynlerinde taksîm olunmak üzere hükm birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

El-Hâc Osmân bin el-Hâc Süleymân, es-Seyyid Mehmed bin Sefer, Emrullah 

Efendî bin Şa‘bân, Seyyid Ali Çelebi bin Seyyid İbrahim. 

259/2 Miras Davası 

Mahmiye-i Konya’da Ali Şerbeti mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan es-Seyyid Ahmed Çelebi bin-i Ebussû‘ûd Efendî’nin verâseti zevcesi Fâtıma 

bint-i el-Hâc Ahmed ve li-ebeveyn karındaşı es-Seyyid Mehmed Çelebi’ye münhasıra 

olduğu şer‘an mütehhakkik oldukdan sonra bâ‘isü’l-kitâb merkûm es-Seyyid Mehmed 

Çelebi meclis-i şer‘i hâtır-ı lâzımü’t-tevkirde merkûme Fâtıma tarafından vech-i âtî 

üzere husûmete vekîli olub merkûmenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Mehmed Çelebi ibn-i el-Hâc Ahmed ve el-Hâc Mustafa ibn-i el-Hâc Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci el-Hâc Bayram ibn-i el-Hâc Ömer 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb defter-i kısâm ‘askeri nâtık olduğu 

üzere müteveffâ-yı mezbûr Seyyid Ahmed’in muhallefâtı ehl-i vukûf-u Müslimîn 

tahmînleri üzere dört yüz elli sekiz buçuk guruş olub ve duyûn-u müsbetesi beş yüz kırk 

iki guruş olub terekesi deyûnuna vefâ itmeyüb taksîm-i ‘azemâya muhtâc iken mezbûre 

Fâtıma terekeden rub‘ hassası olmak üzere benim kırk guruşumu ahz ve kabz itmişdir 
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suâl olunub alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm cevâbında 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesi dört yüz elli sekiz buçuk guruş olub ve deyûn-u müsbet 

beş yüz kırk iki guruş olduğunu müvekkilesi merkûm Seyyid Mehmed Çelebi yedinden 

rub‘ hassası mukâbelesinde ‘alâ tarîki’s-sulh kırk guruş aldığını ikrâr ve i‘tirâf itmeğin 

meblağ-ı mezbûr kırk guruşu müdde‘ı-i mezbûre redd ve teslîme müvekkile-i mezbûre 

üzerine hükm ve vekîl-i mezkûre tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Yûsuf bin İbrahim, Osmân bin Kadri. 

260/1 Esb-Keşân Vergisi İçin Konya Kadısına Gönderilen Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn hucceti’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû ve kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân mütesellîm olan (    ) zîde kadruhû tevki‘-i refî‘ü’l-hümâyûn ve’l-asl 

olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûre kadısı südde-i sa‘âdetime ‘arz gönderüb esbkeşân 

re‘âyâsı perâkendesinden Bâlî ve el-Hâc Abdullah ve Mûsa ve Mustafa ve Mevlûd ve 

Ömer ve Nebî nâm kimesneler Konya’da meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb esbkeşân 

re‘âyâsından ba‘zısının kadîmden üzerlerine yurd kayd olunmağla zirâ‘at eyledikleri 

mahsûlâtın a‘şârından harc ve rüsûmlarına imdâd hâsıl olub lâkin bizim ecdâdlarımız 

perâkende olmağla hayyiz-i tahrîrde her biri mahallâtda sâkin oldukları yerlerinde 

perâkende tahrîr olunub birkaç nefer bir cemâ‘at olmak üzere bir re’s at ve bir re’s at 

içün bin akçe resm almak üzere defter-i hâkâniye kayd olunub yurdumuz ve zirâ‘at 

harâsetimiz olmadığından mâ‘adâ mürûr-u eyyâm ile her bir cemâ‘atden ba‘zıları vefât 

ve ba‘zıları ‘askerî tarîkine sülûk idüb ve hâlâ ba‘zıları dahî serdengecdi tahrîr 

olunmağla muğid kayd olunan cemâ‘atden akl-i kalîl (     ) kalmışiken defter mûcibince 

rüsûmumuzu virmeğe râzılar iken ve ziyâde taleb olunmak üzere yedimizde emr-i şerîf (    

) hâlâ veyûde olan Osmân kanâ‘at itmeyüb her bir at resmi içün bin akçenin 

mukâbelesinde bizden cebr ile otuz guruşumuz almışdır yedimizde olan sûret-i defter-i 

hâkânî ve fermân-ı ‘âlişâna muğâyir alınan akçemiz gerü alıvirilmek bâbında emr-i şerîf 

virilmek ricâsına ahvâlimizi a‘lâm idivir deyû el-Hâc eylediklerin bildirdüğü hazîne-i 

‘âmiremde mahfûz olan yaş muhâsebe defterlerine nazar olundukda Konya 

mahallâtında vâki‘ olan perâkende esbkeşân re‘âyâsının şerhi Mehmed’in baş 

muhâsebekaleminde mahfûz olan tahrîr defteri mûcibince senede otuz bin dokuz yüz 
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yetmiş akçe mîrî resimleri olduğu mesdûr ve mukîd bulunmağın imdi şer‘ vekanûn-u 

defter mûcibince alınub ziyâde talebiyle rencide olunmayalar ve hilâf-ı şer‘ ve kanûn-u 

defter ziyâde alınan akçeleri ba‘de’s-sübût alıvirile deyû fermânım olmuşdur buyurdum 

ki hükm-i şerîfimle (     ) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî 

göresiz Konya mahallâtında sâkin perâkende-i esbkeşân re‘âyâsı tahrîr-i cedîd-i defteri 

mûcibince üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı mîrîlerin edâya râzılar iken hâlâ veyâde 

olan mezbûr Osmân (    ) kanûn ve defterden ziyâde akçelerin alub zulm ve ya‘dî 

eylediği vâki‘ ise ol-bâbda muktezâ-yı emr-i şer‘-i şerîf mezbûrların üzerlerine edâsı 

lâzım gelen rüsûmların şer‘ ve kanûn-u defterden ziyâde alınan akçelerin ba‘de’s-sübût 

şer‘le hükm idüb alıvirüb ahkâk-ı hak eyleyesiz şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma 

muhâlif ve kânûn-u deftere muğâyir kimesneye iş itdirmeyüb emr-i âhar irsâline muhtâc 

eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer 

şehr-i Recebi’l-mürceb li-sene sitte tis‘în ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî 19 Şa‘bân 1096. 

260/2 Mütevelli Beratı 

Berât-ı teveliyet  bi-nâm-ı Mustafa bâ-vefât-ı Devlet Hâtûn. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişân hükmü oldur ki. 

İşbu râfi‘i’t-tevki‘ refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Mustafa zîde salâha mahal müstehak 

olmağla hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânım vücûda götürüb Konya’da vâki‘ 

merhûme Devlet Hâtûn mescid-i şerîfi evkâfının mütevellîsi iken fevt olan Mehmed 

yerine iftihârü’l-havâs ve’l-makrebeyn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olub evkâf-ı 

mezbûre nâzırı olan Yûsuf Ağa dâm-ı ‘ulûvenin arzı mûcibince bin doksan altı Rebi‘ü’l-

âhirinin yiğirmi dördüncü gününden ‘öşr mahsûl-i vazîfe ile mütevellî nasb ve taîyîn 

idüb bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mûmâ ileyh Mustafa varûb edâ-i 

hıdmet eyledikden sonra ta‘yîn olunan ‘öşr mahsûl-i vazîfesin evkâf-ı mezbûre 

mahsûlünden alub mutasarrıf olub ol bâbda hic ferd mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîran fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebi‘ü’l-âhir sene sitte tis‘în ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Kayd şûd fî 22 Şa‘bân 1096. 
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261/1 Ilgın Kazâsı İle İlgili Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hucceti’l-hakk-ı ‘ale’l-hak-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû ve kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân mütesellîmi (    ) zîde kadruhû tevki‘-i refî‘ü’l-hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki Ilgun kazâsı Mevlânâ Muharrem zîde fezâilühû dergâh-ı mu‘allâma 

mektûb gönderüb Ilgun kazâsının kurra ve ahâlisi meclis-i şer‘-i şerîfe varub bin doksan 

altı senesinde ‘avârızları cem‘ine mâmur olan Mehmed nâm kimesne yüz elli nefer 

levendât ile karyelerine varub meft ve mücânâyim ve yemek ve sâir mâkûlâtların ve 

hılâf-ı emr ve defter-i zulümâ yediyüz altmış üç guruşların alub zulm ve ta‘dî eylemekle 

üç def‘a mürâsele ile da‘vet-i şer‘-i şerîf olundukda izâ‘at-i şer‘-i şerîf eylemedüğün 

bildirüb ol bâbda hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına vâki‘ hâliye’l-hâslarıyla ‘arz 

eylediğü ecilden sen ki mevlânâ-yı mûmâ ileyh mütesellim mezkûrsun emr ve defterden 

ziyâde olduğu her ne ise hasman müvâcehesinde bây-ı vech-i kân ihzâr-ı şer‘ itdirilüb 

gerü eshâb-ı hukûka red itdirilüb bir türlü ta‘lil itdirilmemek emrim olmuşdur buyurdum 

ki hükm-i şerîfimle mübâşir ta‘yîn olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hüseyîn zîde 

kadruhû vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî sen ki 

mevlânâ-yı mûmâ ileyh ile mütesellim mezkûrsun mezbûr Mehmed’i meclis-i şer‘-i 

şerîfe ihzâr ve hassasıyla beraber idüb mukaddemâ bir def‘a şer‘le görülüb fasl 

olunmayan husûsların tamam hak ve ‘adl üzere tefhas idüb göresiz ‘arz olunduğu üzere 

ise ol bâbda muktezâ-yı şer‘-i karîmle ‘amel idüb dahî ba‘de’s-sübût hılâf-ı emr ve 

defter alduğu her ne ise hükm idüb girü bi’t-tamam eshâb-ı hukûka alıvirüb min ba‘d 

şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma muhâlif bir türlü ta‘lil ve muhâlefet itdirmeyesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în 

ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî 14 Şa‘bân 1096. 

261/2 Öşür  İçin Gönderilen Ferman 

Kayd şûd Bayd ahâli kazâ-i Ilgun. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Ilgun kazâsı 

zîde fazluhû tefi‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

dârendekân-ı fermân-ı hümâyûn biz Haylar nâm karye ahâlisi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı 
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hâl ve âdem gönderüb bunların içlerinden biri hatâen atdan veya ağacdan veya suya 

gark olsa mîrmîrân âdemleri ve mîr livâ subaşıları ve mütesellimleri ve sâir ehl-i ‘örf 

tâifesi ‘öşr-i diyet nâmıyla kelî akçelerin alub ziyâde zulm ve te‘addi eylediklerin 

bildirüb ol bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden imdi kendi san‘ı ile 

hatâen atdan veya ağacdan veya köprüden düşüb suya gark ve ve ateşedüb dağda  

canavar yaralayub ve kış eyyâmından üzerine duvar ve ev yakılub bunun emsâli kendi 

san‘ıyla helâk olanlardan ‘öşr-i diyet alınmak memâlik-i mecrûsumdan merfu‘dur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında husûs-ı mezbûre tamam hak ve ‘adl üzere 

mukîd olub göresiz ‘arz olunduğu üzere ise ayâm-ı sa‘âdet-i ebhâmında bunlara ve sâir 

fukarâya ol vecihle zulm ve ta‘dî olunduğuna kat‘an rızâ-yı şerîfim yokdur mîrmîrân 

âdemlerine ve mîrlivâ mütesellimlerine ve subaşılarına ve sâir ehl-i ‘örf tâifesine hükm-

ü tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki ol makûle kendi san‘ı ile fevt olanlar içün ‘öşr-i diyet 

nâmına hilâf-ı şer‘ ve kanûn bir akçe ve bir habbe almayalar ve aldırtmayub men‘ ve 

def‘ eyleyesiz şöyle ki bundan sonra mütebbine (?) olmayub vech-i meşrûh üzere zulm 

ve ta‘dî iderler ise isim ve resimleriyle vukû‘u üzere yazub ‘arz idüb min ba‘d hilâf-ı 

şer‘ ve kanûn ve muğâyer emr-i hümâyûn kimesneye iş itdirmeyüb husûs-ı mezbûr içün 

tekrar emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî 19 Şa‘bân 1096. 

262/1 Levendât Tâifesiyle İlgili Ferman 

‘İbâdullah Efendi ve Seyyid Süleyman Efendi ve İsma‘îl Efendi’nin Edirne’ye 

ihzâr emr-i şerîfidir karye-i yedleriyle kayd şûd. 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas ‘ale’l-hak-ı ecma‘în bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû ve kıdvetü’l-‘âmâ-i el-

muhakkıkîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Konya’da me’zûn bi’l-eftâ 

olan (    ) zîde fazlühû tevki‘-i refî‘ü’l-hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Konya’da 

vâki‘ kıdbü’l-‘ârifeyn hazret-i Mevlânâ Celâleddin kuddise sırrahû evkâfı fukarâları 

dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl gönderüb Konya’da sâkin İshak iniştesi  İbâd ve Seyyid 

Süleymân ve İsma‘îl nâm kimesneler kendü hallerinde olmayub hevâlarına tâbi‘ ba‘zı 

kimesneler ile dâimâ cem‘iyet ve fukarâyı hilâf-ı şer‘-i şerîf ta‘cîr ve rencide ve mu‘âf 
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olan fukarânın evlerine bi lâ-emr-i şerîf ikişer ve üçer tahrîr idüb bunun emsâli 

ta‘dîlerinin nihâyeti olmadığın bildirüb hükm-i hümâyûnum r,câ eyledikleri ecilden 

mezbûr üç nefer kimesnelerin re‘âyâ fukarâsına itdikleri cevr ve tecâvüzleri şer‘le sâbit 

ve zâhir olursa üzerlerine sübût bulan mevâdın hüccetleriyle me‘an mezbûr üç neferi 

dîvân-ı hümâyûnuma ihzâr olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki dergâh-ı mu‘allâm 

çavuşlarından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Süleymân Çavuş zîde kadruhû vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî mezbûr üç nefer 

kimesnelerin re‘âyâ fukarâsına itdikleri cevr ve ta‘dî şer‘le sâbit ve zâhir olursa üzerine 

sübût bulan mevâdın hüccetleriyle me‘an mezbûr üç neferi irsâl olunan mübâşir 

ma‘rifetiyle dîvân-ı Edirne’ye ihzâr eyleyüb emr-i şerîfin mazmûn-u menbeğiyle ‘âmil 

olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâsıd-ı Cemâziye’l-âhir li-

sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Kayd şûd fî 8 Şa‘bân 1096. 

 

 

262/2 Hâslardan Fazla Ücret Alan Levendâtla İlgili Ferman  

Ilgun ahâlîsi eyâlet-i Karaman mütesellimi içün getürdükleri emr-i şerîfdir.  

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû ve kıdvetü’l-kuzât-ı 

ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Ilgun kadısı zîde fazluhû tevki‘-i refî‘ü’l-

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Özü seferinde ‘asâkir-i İslâm’a ser‘askerim olan 

detûr-u mükerrem meşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîrim Süleymân Paşa 

âdemallâhü ta‘âlâ celâle tarafından dergâh-ı mu‘allâma ‘arz sunulub müşârün ileyh 

hâslarından Ilgun hâsı karyeleri mağdûzü’l-galem maktû‘ü’l-kadem min külli’l-vücûh 

serset olub hâricden bir vecihle dahl olunmak îcâb itmez iken Konya mütesellimi 

tarafından yüz elli mikdârı levendât tâifesi gelüb hâss-ı merkûm karyeleri re‘âyâsının 

ehl ve ‘ıyâlleriyle sâkin oldukları evleri üzerine konub meft ve mücânâyim dimek ve bi-

gayr-i hak ahz ve habs ve der-zincir eylediklerinden gayri bin doksan (   ) senesinde iki 

def‘a Büyük ve Küçük Kartal nâmıyla fukarânın zulmen ve cebren iki bin guruşların ve 

her bâr otuzar levendât ile birer bölükbaşıları mesûvât ile karye be-karye gezüb her 
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karyeden yiğirmişer ve otuzar guruşların mesûde nâmıyla ve dörder ve beşer guruşların 

konakcı akçesi nâmıyla alub bunun mesâli zulm ve ta‘detlerinin nihâyeti olmamağla 

perâkende ve perişân olmalarına bâis olduğun bildirüb ol bûbda hükm-i hümâyûnum 

virilmek ricâ itmeğin hilâf-ı şer‘ ve kanûn-u ta‘dî itdirilmeyüb men‘ ve def‘ olunub 

alduğu her ne ise ma‘rifet-i şer‘le eshâbına alıvirilmek emrim oluşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfimle mübâşir ta‘yîn olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hüseyîn zîde 

kadruhû vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ihzâr-ı hasmâ kalub 

mukaddemâ bir def‘a şer‘le görülüb fasl olunmayan husûsların tamam-ı hak ve ‘adl 

üzere mukîd olub göresiz ‘arz olunduğu üzere ise ol bâbda muktazâ-yı şer‘ kavimla 

‘amel idüb dahî ba‘de’s-sübût hilâf-ı şer‘-i şerîf olduğu her ne ise hükm idüb gerü 

eshâbına bi-kusûr alıvirdikden sonra siz ki kadılarsız hâss-ı merkûm karyeleri min 

külli’l-vücûhsuz best olmağla mütesellim mezkûr tarafından ve âhardan re‘âyâ 

fukarâsına zulm ve ta‘dî olunduğuna katâan rızâ-yı hümâyûnum yokdur ba‘de’l-yevm 

vech-i meşrûh üzere bir ferde ta‘dî ve tecâvüz itdirmeyüb men‘ ve def‘ eyleyesiz ve sen 

ki mütesellim mezkûrsun min ba‘d hâss-ı merkûm kayelerine varmayub ve âdem 

göndermeyüb ta‘dî eylemeyesiz şöyle ki ta‘dî ve tecâvüz eyledüğün mesmû‘-u 

hümâyûnum olursa bir vecihle cevâba kâdir olmayub hakkından gelinmek mukadderdir 

ana göre âgâh olub hilâf-ı şer‘-i şerîf ve muğâyer emr-i hümâyûn kimesneye zulm ve 

ta‘dîden be-gâyet-i ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Recebi’l-ferd li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî 14 Şa‘bân 1096. 

263/1 Türbe-i Celaliyenin Vergiden Muaf Olması Hakkında Ferman 

Hâneli yediyle def‘a-i şâyenede kelen emr-i muğîddir  mu‘âf-ı Türbe-i 

Celâliye 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû tevki‘-i 

refî‘ü’l-hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyan südde-i sa‘âdetime ‘arz gönderüb 

hazret-i Mevlânâ Celâleddin kuddise sırrahû ve Pîrî Paşa mahalleleri ahâlîsi hatt-ı 

hümâyûn ve sûret-i defter-i hâkânî mûcibince kadîmî mu‘âf olan üç yüz on nefer ile 

hâric-i az defter olanlara müte‘allik niza‘ları olmağla bundan akdem murâfa‘a 
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olduklarında avârıza kayd olmuş re‘âyâdan gelüb mu‘âf olan mahallelerde sâkin olmuş 

re‘âyâ var ise ‘avârız ve sâire tekâlifi virüb ta‘lil iderler ise kadîmi yerlerine iskân ve 

mu‘âf olan fukarâ mu‘âf ve gayr-i mu‘âf dâhil olan tekâlîfden hassaların vireler 

tarafeynin rızâlarıyla ahvallerine nizâm virile deyû tarafeyne emr-i şerîf ve mübâşir 

ta‘yîn olunub lâkin bir vecihle nizâm mümkün olmadığı ecilden mu‘âf olanların 

menzilleri defter olundukda yedi yüz otuz bir menzil bulunub ve bundan mâ‘adâ 

karyelerinin dahî on bir pâre karyede seğât-ı Müslimîn tahmîni üzere altı yüz altmış 

menzil olmağla kadîmi mu‘âf ile hâric-i az defter olanlar bulunmak içün mu‘âlarından 

sûret-i defter taleb olundukda ibrâz itmeyüb ve kadîm-i mu‘âf ile hâric-i az defter 

olanların vukû‘u üzere haber virilmeyüb hâne ahâlîsinin ahvallerine nizâm virmek içün 

‘inâyet ricâ eylediklerin ‘arz ve a‘lâm eylediğin ecilden hazîne-i ‘âmiremde mahfûz 

olan merkûmât defterlerine nazar olundukda mukaddemâ mahalle-i civâr-ı Hazret-i 

Mevlânâ kuddise sırrahû el-‘Azîz’in şerhi Mehmed tahrîrinde iki yüz elli dokuz nefer ve 

Pîrî Paşa mahallesi elli iki nefer ‘Azîz mûmâ ileyh kuddise sırrahû el-‘Azîz’in hânegâh 

ve câmi‘-i şerîfleri ve sâiresine hıdmet itmek üzere muharrer mûmâ ileyh defterinde 

mu‘âf kayd olunub ve Konya kazâsının üç bin iki yüz kırk beş buçuk guruş sursât bedeli 

olub sursât ve iştirâ tekâlifine mu‘âf ve gayr-i mu‘âf dâhil olub ‘ale’s-sevâ tahmillerine 

göre tevzi‘ ve tahsîl olunageldüğü mukîd bulunub Konya’da sâkin re‘âyâ ‘avârız 

hânesine bağlı olan re‘âyâdan bir mikdârı mu‘âf olan fukarâ mu‘âf gayr-i mu‘â dâhil 

olduğu tekâlîfden hassalarına isâbet ideni virmeğe râzılar iken ahâlî-i vilâyetsiz 

mu‘âfsız deyû ziyâde tahmîl idüb bu makûle tekâlîf vâki‘ oldukda tahmillerine göre 

tevzi‘ olunmak üzere fermân olundukda husûs-ı mezbûr içün ba‘de’l-yevm niza‘ları 

olmamak şatıyla tarafeynin rızâları üzere nizâm virileceği telhîs olundukda bin doksan 

altı Rebi‘ü’l-evvelinin yiğirminci günü târîhiyle mûrah-ı emr-i şerîf virildiği mesdûr ve 

mukîd bulunub Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrahû evkâfından olan mahallât ve kara 

ahâlîsi beynlarinde tekâlîfe müte‘allik niza‘ları nizâm virilmek içün mübâşir ve mâliye 

ve dîvân-ı hümâyûnum taraflarından o emr-i şerîfim vârid olmuş iken mübâşir mezbûr 

a‘yân-ı vilâyetden ‘İbâd ve Kör Süleymân ve İsma‘îl ve ba‘zı kimesneler ile yekdel olub 

takrîre mâmur değil iken beynlerinde külli ihtilâfa bâ‘is olduğun bildirüb fermân-ı sâbık 

mûcibince şer‘le görüle deyû defter-i hâne-i ‘âmire ve dîvân-ı hümâyûnum tarafından 

bin doksan altı Cemâziye’l-âhiresinin gurresinde emr-i şerîf virildiği derkenar 

olundukda imdi fermân-ı sâbik mûcibince şer‘le ‘amel olunmak fermânım olmuşdur 
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buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb 

dahî vech-i meşrûh üzere mukaddemâ vârid olan fermân-ı şerîfim mûcibince kadîmden 

mevlânâ-yı müşârün ileyh merkad-i şerîfleri civârında sâkin mu‘âf olan re‘âyânın 

aralarında hâne re‘âyâsı var ise şer‘le yerlerine iskân ve hâne tekâlifin edâ itdirdesiz ve 

mu‘âf olan re‘âyâ içün mu‘âf ve gayr-i mu‘âf dâhil olan tekâlifi tahmillerine göre virüb 

mücerred sizin aranızda hâne re‘âyâsı vardır deyû ta‘lil ve niza‘ itdirmeyüb mukaddemâ 

ve hâlâ virilen o emr-i şerîfime muhâlif tarafeyne gadr ve ta‘dî itdirmeyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fi’l-yevmi’l-‘âşir şehr-i Recebi’l-ferd li-

sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî gurre Şa‘bân 1096. 

263/2 Kıbrıs’tan Gelen Öküzlere Zahire Temini İle İlgili Ferman 

Mefâharü’l-kuzât ve’l-hukkâm mu‘âdeni’l-fezâilve’l-kelâm hazîne-i mîrîden 

Üsküdar’a gelince yol üzerinde vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm tevkî‘-i refi‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki estâne-i sa‘âdetimde odun anbarı içün Kıbrıs’dan 

iştirâsı fermânım olan yiğirmi re’s öküzlerin her menzilde lâzım gelen zahirelerin 

tedârik ve üzerlerine mübâşir olan kimesneye teslîm itdirüb zarûret çekdirilmeye deyû 

fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle anbar-ı ‘âmirem hadûmda kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Sefer zîde kadrühâ vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel 

idüb dahî zikrolunan yiğirmi re’s öküzlerin her fa‘kirin taht-ı hükümetine dâhil olur ise 

her menzilde lâzım gelen  zahirelerin tedârik ve üzerlerine mübâşir olana teslîm idüb 

zarûret çekdirmeyesiz ammâ bu bahâne ile celb-i mâl olunub fukarâya ta‘dî ve 

tecâvüzden bi-gâyet-i ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîran fi’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer şehr-i Zi’l-hicce li-sene hamse tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Fî 9 Şa‘bân 1096. 

264/1 Mâmur Olmayan Kişilerin Tahrir Yapmasına Mâni Olma  

Türbe-i Celâliye ahâlisi yedleriyle kayd olan emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû kıdvetü’l-

‘amâi’l-muhakkıkîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Konya’da me’zûn 

bi’l-iftâ olan mevlânâ (   ) zîde’t-fazluhû tevki‘-i refî‘ü’l-hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 
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ola ki mahmiye-i Konya’da vâki‘ katbü’l-‘ârifîn zahrü’l-vâsılîn Hazret-i Mevlânâ 

Celâleddin Rûmî kuddise sırrahû el-‘azîzin evkâfından olan muhallât ve kara ahâlileri 

dergâh-ı mu‘allâma âdem ve ‘arz-ı hâl gönderüb yine mahmiye-i mezbûrede vâki‘ 

‘avârızhânesine mukiyyed-i mu‘allât ahâlisi ile beynlerinde tekâlîfe müte‘allik niza‘ları 

vâki‘ olmağla rızâları ile ahvallerine nizâm virilmek içün mübâşir ile mâliye ve dîvân-ı 

hümâyûnum taraflarından o emr-i şerîfim vârid olmuşiken mübâşir mezbûr a‘yân-ı 

vilâyetden İbâd ve Kör Süleymân ve İsma‘îl ve ba‘zı kimesneler ile yekdel (…) olub 

tahrîre mâmur değil iken tahrîr eyleyüb beynlerinde külli ihtilâle bâ‘is ve bâdî olduğun 

bildirüb ol bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden fermân-ı sâbık mûcibince 

şer‘le görülüb icrâ-yı hak olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki dergâh-ı mu‘allâma 

çavuşlarından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Süleymân Çavuş zîde kadruhû vusûl 

buldukda bundan mukaddemâ mâliye ve dîvân-ı hümâyûnum taraflarından vârid olan ol 

emr-i şerîfim mûcibince ‘amele icrâ-yı hak eyleyüb min ba‘d hilâfına rızâ ve cevâz 

gösterilmekden bi-gâyet-i ihtirâz ve icşâb eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul Fî 23 Recebi’l-ferd 1096. 

264/2 Tekâlif İçin Sadrazam Mektubu 

Fermân-ı şerîf mûcibince sadr-ı a‘zâm hazretlerinin mektûb-u şerîfleridir. 

Fazîletlü Efendî Hazretlerinin meclis-i şerîflerine da‘vât-ı sâfiyât ithâfıyla ve 

kıdvetü’l-‘amâi’l-muhakkıkîn Konya kadısı efendi zîde fazluhû inhâ olunur ki 

Konya’da vâki‘ Mevlânâ Celâleddin Rûmî kuddise sırrahû el-‘azîzin evkâfından olan 

mahallât ve kara ahâlîleri der-devlete ‘arz-ı hâl idüb yine mahmiye-i mezbûrede vâki‘ 

‘avârızhânesine kayd-ı mahallât ahâlisi ile beynlerinde tekâlîfe müte‘allik niza‘ları 

olmağla rızâları üzere ahvâllerine nizâm virilmek içün mübâşir ile mâliye ve dîvân 

taraflarından o emr-i şerîfe virilmişiken mübâşir mezbûr a‘yân-ı vilâyetden İbâd ve Kör 

Süleymân ve İsma‘îl ve ba‘zı kimesneler ile yekdel olub tahrîre mâmur değil iken tahrîr 

eyleyüb beynlerinde külli ihtilâle bâ‘is olduğun bildirmeleriyle fermân-ı sâbık 

mûcibince şer‘le görülüb icrâ-yı hak olunmak bâbında sâdır olan emr-i şerîf-i ‘âlişân 

mûcibince mektûb tahrîr olunmuşdur vusûlünde mûcib-i emr-i ‘âlî üzere fermân-ı sâbık 

mûcibince şer‘le görüb icrâ-yı hak eyleyesiz  (    ) bâkî ‘ar ve fazîlet râimbâd. 

Mine’l-mahlas İbrahim.vusûl fî 23 Receb 1096. 
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264/3 Firar Eden Askerlerin Yakalanması Hakkında Buyuruldu.  

Müfettiş Ali Paşa hazretlerinin buyuruldularıdır. 

Şerâyi‘-i şi‘âr Ulukışla’dan İznik’e varınca seccâde nişîn şerî‛at-i şi‛âr olan 

kuzât efendiler zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimler ve 

voyvodolar ve kethüdâ yerleri kâimmakâmları ve serdârlar vekîlleri ve kal‛a 

dizdârlarları zîde kadrühüm ve sâir a‛yân vilâyetin iş erlerisiz inhâ olunan budur ki bu 

sâl-i nusret malda sefer-i hümâyûna mâmûr olan sipâh ve yeniçeri ve yeni yazılan 

serden gecdi tâifesinden ba‛zıları sefer-i pâdişâhîden firâr iden gelüb taht-ı kazâlarınızda 

hâli-i vilâyete gadr ve ta‛dî ve fesâd üzere oldukları huzûruma a‛lâm olunmağla 

haklarında sâdır olan fermân-ı ‛âlî mûcibince ahz ve sâire ‛ibret için cezâları tertîb 

olunmak lâzım gelmekle buyurûldu tahrîr olunub ağalarımızdan hâlâ yollar 

muhâfazasına ta‛yîn olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Murtazâ Ağa zîde kadrühü 

mübâşeretiyle irsâl olunmuşdur gerekdir ki vech-i meşrûh üzere sefer-i pâdişâhîden firâr 

iden tavâyif-i ‛askeriyenin her kangısı bulunur ise bi lâ-tevkif zâbıtı tarafından mübâşir 

merkûm ma‛rifetiyle ahz ve kal‛a-i bend idüb mübâşir merkûmun ile götürdüğü 

eşkıyâlardan kal‛a-i bend olunması lâzım geleni dahî kal‛a-i bend idüb isim ve 

resimleriyle huzûruma a‛lâm eylemeniz bir ferde tereddüd itdirmeyüb mûcib-i 

buyuruldu ile ‛âmil olasız deyû buyuruldu. 

Fî 15 B sene 1096. 

Vesale fî 23 Recebi’l-ferd sene 1096. 

265/1 Ilgın Hassının Serbestiyeti Üzerine Ferman 

Kıdvetü’l-kuzât-ı ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Ilgun kadısı 

zîdet fezâilühû tevki‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân Mehmed zîde kadrühû dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl sunub düstûr-u mükerrem 

müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Özü seferinde ‘asâkir-i İslâm’a ser‘askerim olan 

vezîrim Süleymân Paşa âdemallâhü te‘âlâ iclâlehünün mutasarrıf olduğu hâslarından 

Ilgun hâss-ı karyelerinnin bin doksan altı senesinde vâki‘ olan a‘şâr-ı şer‘iye ve rüsûm-u 

‘örfiye müşârün ileyh tarafından kendüye der-’uhde olunub zabdıçün mühürlü temessük 

virilmekle vüzerâ-yı ‘izâmım hâsları min külli’l-vücûh serbest olmağla hâss-ı mezbûru 

mezkûresiz tesbit üzere zabt itdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

serbestîyet üzere zabt itdirilüb âharı müdâhale itdirilmemek emrim olmuşdur buyurdum 
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ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere sene-i merkûmede 

hâss-ı mezbûru serbestîyet üzere mezkûre zabt ve tasarruf ve vâki‘ olan mahsûlât ve 

rüsûmâtın şer‘ ve kânûn ve defter mûcibince ahz ve kabz itdirüb âhardan bir mezîdi dahl 

ve ta‘arruz itdirmeyesiz esâmiyânı isim ve resimleriyle yazub dergâh-ı mu‘allâma ‘arz 

idüb bir dahî emr-i şerîfim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse.  Vesale fî 21 Receb 1096. 

265/2 Suğla Hâssı İçin Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû tevki‘-i 

refî‘ü’l-hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde 

kadruhû ve dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl sunub düstûr-u mükerrem meşîr-i müfahham 

nizâmü’l-‘âlem Özü seferinde ‘asâkir-i İslâm’a ser‘askerim olan vezîrim Süleymân Paşa 

âdemallâhü te‘âlâ iclâlehünün hâslarından kazâ-i mezbûrede vâki‘ Suğla hâssı 

karyelerinin bin doksan altı senesinde zabtı kendüye der-’uhde olunmağla elinde olan 

temessük mûcibince şer‘ ve kânûn ve defter mûcibince mahsûlâtı ahz ve kabz ve zabt 

itdirilüb ve âharı müdâhale ve mu‘âraza itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eyledüğü ecilden zabt itdirilüb âharı müdâhale itdirilmemek emrim olmuşdur buyurdum 

ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan merim üzere ‘amel idüb havâs-ı 

mezbûr karyelerin mezbûr Mehmed’e zabt ve tasarruf ve şer‘ ve kânûn ve defter 

mûcibince mahsûlât ve rüsûmâtın ahz ve kabz itdirüb min ba‘d âharı dahl ve tasarruf 

itdirmeyesiz eslemiyanı müdâhale ve mu‘âraza idenlerin isim ve resimleriyle yazub 

dergâh-ı mu‘allâma ‘arz ve a‘lâm eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî 21 Receb 1096. 

265/3 Firar Eden Levendâtın Yakalanması Hakkında Buyuruldu. 

Müfettiş Ali Paşa hazretlerinin buyuruldu-yu şerîfleridir. 

Şerâyi‘-i şi‘âr Ulukışla’dan İznik’e varınca seccâde nişîn şerî‛at-i şi‛âr olan 

kuzât efendiler zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimler ve 

voyvodolar ve kethüdâ yerleri kâimmakâmları ve serdârlar vekîlleri zîde kadrühüm ve 
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sâir a‛yân vilâyetin iş erlerisiz inhâ olunan budur ki hâlâ mâmûr olduğumuz umûrda 

taht-ı kazânızda olan tarîk caddenin hıfz ve cerâyeti elzem levâzımât din ve devlet ve 

ehem mühimmât-ı ümmet-i Muhammed-i ‛aliye es-salât-i ve’s-selâm olduğu mukarrer 

olmağla buyuruldu tahrîr olunub ağalarımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (    ) zîde 

kadrühü bayrağıyla ta‛yîn ve irsâl olunmuşdur gerekdir ki kıtâ‛ü’t-tarîk eşkıyâsı ve 

kapusuz bi lâ-send karye bi-karye gezen levendât tâifesini ve yola yakın yerde konub 

tüccâr ve ebnâ-i sebîle ve ahâli-i vilâyete gadr ve ta‛dî iden Kürd ve Türkman ve Yörük 

eşkıyâlarını mübâşir merkûm ma‛rifetiyle tefehhus ve tecessüs itdirüb kıtâ‛ü’t-tarîk 

eşkıyâsı zuhûrunda ata ne tavna kâdir olan ahâli-i vilâyet-i birle üzerlerine varub 

hayyiz-i mü’râhazadan mukâbele iderler ise demleri hederdir aslâ el sakınmayub heman 

dil ve baş ile götürmekde bir ferde tereddüt ve muhâlefet itdirmeyüb taht-ı kazâlarınızda 

tüccâr ve ebnâ-i sebîlden bir ferde zarar ve ziyân irmekden bi-gâyet-i ihtirâz eyleyesiz 

şöyle ki taht-ı kazâlarınızdan kıtâ‛ü’t-tarîk eşkıyâsı mürûr ve ‛ubûr idüb üzerine 

varmakda ‛avk ve müsâmaha eylediğiniz istima‛ olunur ise bir vecihle ‛özr ve 

bahâneniz kabûl olmayub mahzar-i ‛ikâb olmanız mukarrerdir ammâ bu bahâne ile celb-

i mâl ve kendü hâlinde olan fukarâya gadr ve ta‛dî olunmakdan her vecihle (…) mucib-i 

buyuruldu ile ‛âmil olasız deyû buyuruldu. Fî 13 B sene 1096. 

Vesale fî Receb sene 1096. 

266/1 Suğla Hâssının Verilmesi Buyuruldu  

Fazîletlü efendi hazretlerine edime-i hâlisa ithâfıyla i‘lâm olunan budur ki taht-

ı kazânızda vâki‘ vezâret-i hâslarımızdan Suğla hâssı bin doksan altı senesine mahsûb 

olmak üzere ağalarımızdan Mehmed Ağa’ya virilüb zabdıçün ol tarafa gitmekle mektûb 

tahrîr ve irsâl kılınmışdır ‘inde’l-vusûl gerekdir ki hâss-ı mezbûru kadîmden olageldüğü 

üzere ağa-yı müşârün ileyhe cüz’üyü ve külli mahsûlât ve rüsûmât her ne ise bi-hasbi’ş-

şer‘ zabt ve rabt itdirüb düşen husûslarında mu‘âvenet ve âhardan bir ferdi dahl ve 

ta‘arruz itdirmeyesiz bâkî es-selâm. 

Süleymân Paşa. Vusul fî 21 Receb 1096. 

266/2 Suğla Hassı Hakkında Buyuruldu. 

Fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine da‘vât-ı sâfiyât ithâfıyla inhâ 

olunur ki Özü seferinde ser‘asker olan vezîr-i mükerrem ‘izzetlü Süleymân Paşa 

hazretlerinin hâslarından bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere Suğla hâssı 
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karyelerin der-’uhde iden Mehmed’e şer‘ ve kânûn ve defter mûcibnce zabt itdirilüb 

âharı müdâhale itdirilmemek ve doksan beş senesinde hâss-ı mezbûr zabtı olan diğer 

Mehmed mâl-ı maktû‘u edâ eylemeyüb zimmetinde kalmağla muhâsebesi görülmek 

içün dîvân-ı Edirne’ye ihzâr olunmak bâbında sâdır olan iki kıt‘a emr-i şerîf-i ‘âlişân 

mûcibnce mektûb tahrîr olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki mûcib-i fermân-ı ‘âlî üzere 

doksan altı senesin der-’uhde iden Mehmed’e şer‘ ve kânûn üzere zabt itdirüb doksan 

beş senesinde zâbıt olan mezbûr diğer Mehmed’i dîvân-ı Edirne’ye ihzâr eyleyesiz bâkî 

fazîlet dâim bâd. 

el-mahlas min İbrahim.  Vusul fî 21 Receb 1096. 

266/3 Suğla Hâssının Verilmesi Buyuruldu  

Şerî‘at-ı şi‘âr efendi hazretlerinin huzûrlarına da‘vât ve efre ithâfından sonra 

inhâ olunur ki taht-ı hükümetinizde vâki‘ kaba nişîn vezâret hâslarımızdan Suğla hâssı 

bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere tarafımızdan zabt ve rabtı Mehmed 

Ağa’ya der-’uhde ve iltizâm itmeğin mektûb tahrîr olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki 

hâss-ı mezbûru kadîmden olageldüğü üzere bi-hasbi’ş-şer‘ ve’l-kânûn zabt itdirüb düşen 

husûslardan i‘ânet üzere olasız (   ) bâkî ve’s-selâm. 

Süleymân Paşa. Vusul fî 21 Receb 1096. 

266/4 Emanet Beratı 

Berât-ı Emânet bi-nâm-ı Abdülkerîm. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişân hükmü oldur ki. 

Konya kazâsı mahallâtından Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrahû el-‘azîzin 

mahallâtından Dolabucu dimekle ma‘rûf mahallede vâki‘ mescid-i şerîfde imâm olan 

işbu Dârende-i fermân-ı hümâyûn Abdülkerîm Halîfe’nin hıdmetinde kusûru ve mûcib-i 

‘azli yoğiken âhardan İsâ hilâf-ı inhâ ve bir tarîkle alub mezbûre külli gadr itmeğin ref‘ 

olunub kîr-i merkûme kemâl kân ibgâ ve mukarrer kalınmak bâbında evkâf-ı mezbûre 

mütevellîsi kıdvetü’s-sulehâi’s-sâlikîn Ebu Bekir bin Mevlana zide sulaha arz itmeğin 

vâki‘ ise sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varub mezbûr 

Abdülkerîm Halîfe kemâl-i kân imâm olub hıdmet-i lâzımesin mûdî kaldıkdan sonra 

üslûb-u sâbık üzere mutasarrıf olub vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletimçün 
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de‘âya müdâvemet göstere şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîran fî 

evâsıd-ı şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vusul fî 2 Şa‘bân 1096. 

267/1 Ehl-i ‘Örfe Halkı Rencide Etmemeleri İçin Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hucceti’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû ve kıdvetü’l-

kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm saray ve (   ) kadıları zîde fazluhümâ 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki taht-ı kazânızda vâki‘ dârendegân-ı 

fermân-ı hümâyûn Kozağacı ve Yatukcu ve Çâd ahâlîleri südde-i sa‘âdetime ‘arzhâl 

idüb bunların karyeleri sebest evkâf karyeleri olub ve emr-i şerîfimle vâki‘ üzerlerine 

edâsı lâzım gelen tekâlifi virüb dahl ve rencide olunmak icâb itmez iken hâlâ mîrmîrân 

âdemleri ve mirlivâ subaşıları ve sâir ehl-i ‘örf tâifesi taraflarından gelüb ehl ve 

‘iyalleriyle sâkin oldukları evleri üzerine konub meft ve mücânâyim dimek ve koyun ve 

kuzu ve yağ ve bal ve tavuk ve arpa ve saman ve odun otluk ve na‘l-i behâ ve kaftan 

behâ ve konak ve göcek ve dârüsselâmiye ve bunun emsâli bi-lâ emr-i şerîf tekâlîf-i 

şâkka tekâlifi ile rencideden hâlî olmadıkların bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında 

husûs-ı mezbûra hak üzere mukayyed olub göresiz ‘arz olunduğu üzere ise eyâm-ı 

sa‘âdet ebhâmımda re‘âyâya zulm ve ta‘dî olunduğuna rızâ-yı şerîfim yokdur min ba‘d 

bunları beglerbegi âdemleri ve sancakbegi ve subaşıları ve sâir ehl-i ‘örf tâifesine meft 

ve mecânen yem ve yemek ve sâir mâkûlât talebi ile rencide ve remîde ve 

dürüsselâmiye ve na‘l-i behâ ve kaftan behâ ve konak ve göcek ve bi-lâ emr-i şerîf 

bunun emsâli tekâlîf şâkâ tekâlifi ile ta‘dî itdirmeyesiz ve tenbîh eyleyesiz ki ehl ve 

‘iyâlleriyle sâkin oldukları evleri üzerlerine konmayub bir münâsib olan mahale konub 

mâlâkûlât kıymetinden lâzım geleni rızâlarıyla satanlardan narh-ı cârî üzere akçeleriyle 

alub kimesneye zulm ve ta‘dî itmeyeler ve itdirmeyesiz şer‘-i şerîfe ve emr-i 

hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyüb ve bu husûs içün emr-i âhar irsâl 

itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîrân fî evâhir-i şehr-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene ahdî ve tis‘în ve elf.  

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. Kayd şud fî 18 Recebi’l-ferd 1096. 



 510 

267/2 Edirne Muhasebesi Hakkında Görevlendirme Fermanı 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hucceti’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû ve kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Konya mütesellimi (    ) zîde kadruhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki düstûr-u mükerrem müşir-i müfahham nizâmü’l-‘âlem Özü 

seferinde ‘asâkir-i İslâma ser‘askerim olan vezîrim Süleymân Paşa âdemallâhü te‘âlâ 

iclâlehünün bi’l-fi‘l kapu kethüdâlığı hıdmetinde olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân 

Mahmûd zîde muhîde dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl sunub müşârün ileyhin hâslarından 

bin doksan beş senesinde Suğla hâssı zâbtı olan Mehmed nâm kimesne mâl-ı maktû‘u 

edâ eylemeyüb zimmetinde kalmağla muhasebesi görülmek içün Edirne’ye ihzâr 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledüğü ecilden dîvân-ı Edirne’ye ihzâr 

olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki (    ) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan 

fermân-ı celîl’l-kadrim üzere ‘amel idüb dahî mezbûr Mehmed’i muhâsebesi görülmek 

içün dîvân-ı Edirne’ye ihzâr ve irsâl eyleyüb bu bâbda vârid olan emr-i şerîfimin 

mazmun-ı münife ile ‘âmil olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî 

evâsıd-ı şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vesale fî 21 Receb 1096. 

268/1 Firar Edenlerin Yakalanması Hakkında Sadrazam Mektûbu. 

Sadr-ı a‘zam hazretlerinin mektûb-u şerîfleridir. 

‘İzzetlü ve sa‘âdetlü efendiler huzerâtının mecâlis-i şerîflerine da‘vât-ı sâfiyât 

ve teslîmât ve emniyâd ithâfıyla ve şerâyi‘ şi‘âr edene ve Sivas kadıları efendiler zîde 

fazlühümâ ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân Şâm ve Haleb ve Edene ve Sivas ve Mar’aş 

ve Kütahya mütesellimleri zîde kadrühüm inhâ olunur ki sâbıkan Şâm vâlisi olan 

İbrahim Paşa’nın kapusundan firâr iden Sefer ve Birecikli Mehmed ve Diyarbekirli 

İbrahim ve Uzun Ömer ve Mikâîl ve muvassal kapusundan Kara Osmân ve Aydınlı 

Durmuş ve Edeneli Ali ve Çelebi ve Bekir ve Hazar Ağa ve yiğeni Mehmed ve Bağdad 

kapusundan Deli Ivaz ve çolak vekîli Hüseyîn ve el-Hâc mîrzâ ve Avşaroğlu Mehmed 

ve Şeyhî Beg hazînedârı Hazar ve ganem karındaşı Kel Hasan nâm bölükbaşılar her 

kangınızın taht-ı hükûmetinde bulunurlar ise bay-ı vech-i gan zabıtları maârifetiyle ahz 

ve ele götürülüb kayd-ı bend ile dîvân-ı Edirne’ye ihzâr olunmak bâbında sâdır olan 
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emr-i şerîf-i ‘âlişân mûcibince mektûb tahrîr olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki mûcib-i 

fermân-ı ‘âlî üzere ‘amel idüb o makûle firâr idenler her kangınızın taht-ı hükûmetinde 

bulunur ise alây-ı hâl zâbitleri ma‘rifetiyle ahz ve ele götürüb kayd-ı bend ile dîvân-ı 

Edirne’ye ihzâr eylemeğe ziyâde tekayyüd ve ihtimâm eyleyesiz bâkî ‘izz ve fazîlet 

dâimbâd. 

Mine’l-muhlis İbrahim. Kayd şud fî 16 Receb 1096. 

268/2 Eşkıyalarla İlgili Buyuruldu  

‘İzzetlü ve sa‘âdetlü nişin Ali Paşa hazretlerinin buyuruldu-yu şerîfleridir. 

Bi’l-fi‘l medîne-i Konya’da seccade nişin şeri’at-i ‘ara olan fazîletlü efendi 

zîdet fezâiluhû mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimi zîde kadruhû ve sâir zâbıtân-ı 

vilâyet ve a‘yân iş erlerisiz inhâ olunan budur ki bundan akdem Niğde ve Aksaray ve 

sâir ba‘zı kazâ ahâlîleri huzûrumda ızhât-ı zulm idüb hatt-ı şerîf-i ‘âlişân ile men‘ ve 

def‘ olunmuş iken Konya tarafından kartalcı nâmıyla çıkan levendat eşkiyasından 

şikayet ve yedlerinde olan hatt-ı hümayun ve ferman-ı şerifi ibraz eylediklerinde 

mucibince tarafımızdan dahi buyuruldu ihdar olunmuş iken hala Konya tarafından 

kartalcı namıyla irsâl olunan Yûsuf nâm kimesne yüz elli kadar levendât eşkıyâsıyla 

Niğde ve Aksaray sancaklarına gelüb te‘addi eylediklerinde olan hatt-ı şerîf ve fermân-ı 

şerîfi ve buyurulduyu ibrâz eylediklerinde ‘amel itmeyüb biz dahî fermânla gezerüz 

deyû cevâb virdikleri huzûruma ‘arz ve a‘lâm olunmağla zikrolunan Yûsuf elinde olan 

senedleri ile huzûruma ihzâr olunub ağalarımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa 

Ağa zîde kadruhû mübâşeretiyle irsâl olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki hatt-ı hümâyûn 

sa‘âdetmakrûn ile men‘ ve def‘ olunan kartalcı cem‘ine mübâşeret idüb hatt-ı hümâyûna 

‘amel itmeyen mezbûr Yûsuf’u mübâşir merkûm birle huzûruma ihzâr itdirüb ve âlâ 

mütesellim mezbûrun kendüsü gelüb cevâb virmesine se‘î ve ihtimâm eyleyesiz ve sen 

ki mütesellim müşârün ileyhsin zikrolunan Yûsuf’u senedleri ile mübâşir merkûma 

teslîm ve huzûruma ihzâr eyleyesiz yâhud kendin gelüb cevâb virmekde tereddüt ve 

muhâlefetden ihtirâz eyleyüb mûcib-i buyuruldu ile ‘âmil olasız deyû buyuruldu. 

Fî 2 B 1096. vesale fî 16 Receb 1096. 
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268/3 Müezzin Tayin Beratı 

 Tabbaka aslihü’ş-şerif hurrire fi Musli el-kadı bi-medine-i Edirne  

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişân hükmü oldur ki. 

İşbu dârende fermân-i hümâyûn meserret makrûn-u hâkânî Mehmed Halîfe 

hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem vücuda getürüb Konya’da vâki‘ merhûm Şeyh 

Sadreddîn kuddise sırrahû el-‘azîzin evkâfından almak üzere câmi‘-i şerîfinde senevî 

altmış keyl hınta ile müezzin iken fevt olan Ömer Halîfe yerine iftihârü’l-havâs ve’l-

mukarrebiyn mu’temedü’l mülük ve’s-selâtîn dârüssa‘âdetim ağası olub evkâf-ı 

mezbûre nâzırı olan Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvühünün ‘arzı mûcibince bin doksan altı 

Cemâziye’l-evvelinin yiğirmi sekizinci gününden senevî altmış keyl hınta ile müezzin 

nasb idüb bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mezbûr varub câmi‘-i mezbûrda 

müezzin olub edâ hıdmet eyledikden sonra ta‘yîn olunan senevî altmış keyl hınta 

vazîfesin evkâf-ı mezbûr mahsûlünden mütevellî yedinden alub tasarruf ola şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn şehr-i Cemâziye’l-

evvel li-sene sitte tis‘în ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Vesale fî 21 Receb sene 1096. 

269/1 Timar Tezkeresi  

Tabbaka aslühü’l-maktûm nemekehü’l-fakir ileyhi sübhânehû te‘âlâ 

Abdurrahman el-kadı bi-medîne-i Budin ‘afâ anhü. 

Nâhiye-i Sudirhemi der-livâ-i Konya. 

Yûsuf    min tahvîl-i Abdülfettâh der-muhâfaza Bedun neyâmed. 

Karye-i Çeltik tâbi-i mezbûr kıymet 5200 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sancağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

dîvân-ı Bedun’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Sudirhemi nâhiyesinde Çeltik nâm 

karye ve gayriden beş bin iki yüz akçe tîmâra mutasarrıf olan Abdülfettâh iki seneden 

berü sefer-i hümâyûna gelmeyüb ve hâlâ mâmur olduğu Bedun kal‘ası muhâfazasına 

gelmeyüb tîmâr-ı mürûr ol vecihlemahlûl olmağın yerine bundan akdem yararlığı ‘arz 
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olundukda elinde ibtidâdan on beş bin iki yüz akçe tîmâra emr-i şerîfi olan (    ) gözlü (    

) kaşlu (    ) boylu mezkûr Yûsuf kullarına yarar ve imkidârdır deyû merkûma virilmek 

bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz eylemeğin sene sitte ve tis‘în ve elf Saferü’l-hayrın 

yiğirminci gününden sefere işmek şartıyla tîmâr-ı mezbûr vech-i meşrûh üzere kal‘a-i 

mezbûre muhâfazasında mevcûd bulunmayub terk-i hıdmet eyleyen Abdülfettâh 

tahvîlinden elinde ibtidâsı bedeli mezkûr Yûsuf kullarına tevcîh olunub berât-ı şerîf-i 

‘âlişân ricâsına tezkere virildi tahrîran fi’t-târîhi’l-mezbûr. 

Kal‘a-i harîr Bedun el-mahrûse.  Vesale fî 14 Recebi’l-ferd 1096. 

269/2 Firar Eden Askerler Hakkında Berat. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

huccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în Şâm ve Haleb ve Konya ve Mar‘aş ve ve Kütahya 

kadıları zîdet fezâilühüm ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm 

Adana ve Sivas kadıları zîde fazlühümâ ve fe‘âharü’l-emâsil ve’l-akrân Şâm ve Haleb 

ve Adana ve Karaman ve Sivas ve Mar‘aş ve Kütahya mütesellimleri zîde kadrühüm 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân serçeşme 

vekîli Ahmed zîde kadruhû dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl sunub sâbıkan Şâm vâllisi 

olan İbrahim Paşa’nın kapusundan firâr iden Sefer ve pörçüklü yeğen Türkmânı 

Mehmed ve Diyârbekirli İbrahim ve Orun Ömer ve Mikâîl ve Mus‘ul kapusundan Kara 

Osman ve Aydınlı Durmuş ve Adanalı Ali ve Çelebi Bekir ve Hazar Ağa yeğeni 

Mehmed ve Bağdad kapusundan Deli Ivaz ve Çolak vekîli Hüseyîn el-Hâc Mirzâ ve 

Avşaroğlu Mehmed ve Şeyhî Beg hazînedârı Hazar ganem karındaşı Kel Hasan nâm 

bölükbaşılar her kangınızın taht-ı hükûmetinde bulunurlar ise ahz ve ele götürülmek 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden o makûle firâr idenler zâbitleri 

ma‘rifetiyle ahz ve ele götürülüb kayd-ı bend ile dîvân-ı Edirne’ye ihzâr olunmak 

bâbında fermân-ı ‘âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (    ) vusûl buldukda bu bâbda 

sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrim üzere ‘amel idüb dahî o makûle firâr idenler her 

kangınızın taht-ı hükûmetinde bulunur ise zâbitleri ma‘rifetiyle ahz ve ele götürüb kayd-

ı bend ile dîvân-ı Edirne’ye ihzâr ve irsâl eyleyüb sâdır olan emr-i şerîfimin mazmûn 

münîfi ile ‘âmil olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâil-i 

şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Kayd şûd 16 Receb sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

270/1 Patriklik ve Metropolidlik Rüsûmu Hakkında Ferman. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn huccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadılası zîdet fezâilühü ve 

müfâharü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazâil ve’l-kelâm Niğde ve Bor ve Aksaray ve 

Akşehir ve Ürgüb ve Yenihan ve Camardı (   ) kadıları zîde fazlühüm tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâlâ İstanbul ve tevâbi‘keferesi padriği olan Yakos 

nâm rahibe der‘sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bi’l-fi‘l padrikliğine dâhil zilr olunan 

kazâlarda sâkin olan papasların ve kaşişlerin ve sâir zımmîlerin üzerlerine edâsı lâzım 

gelen seferi mîrî rüsûm ve hazır kasâbiye ve tasadduk akçelerin ve panayırları ve 

münâsetirleri ve ayazmaları ve nikahları rüsûmun ve her zımmî evinden on ikişer akçe 

ve her papasdan birer altun padrikiyle rüsûmun ve yine her zımmî evinden on ikişer 

akçe ve bir papasdan birer altun metropolidlik mahsûlün ve kilisalerine göre bâd-ı 

kâlerin bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere olagelen ‘âdet ve kânûn üzere 

cüzüyü ve külli padriklik ve metropolidlik mahsûlün hâlâ üzerlerine metropolidleri olan 

Menuyus nâm rahibe veyâhud tarafından Yavankeş nâm kimesneye cem‘ ve tahsîl 

itdirdüb âhardan kimesneye dâhil ve ta‘arruz itdirilmeyüb ve mürd olan papasların ve 

keşişlerin ve kâlü garbelerin (?) mu‘tâd-ı kadîm üzere padrike ‘âid metrûkâdların vekîl-i 

mezbûr padrik içün ahz ve kabz eyledikde beytü’l-mâl ve kısâm ve âdemleri müdâhale 

eylemeyüb ve mîrî rüsûmu virmekde muhâlefet üzere olan papasların aynıları üzere 

te’dîs eyledikde kimesne mâni‘ olmayub ve mîrî rüsûmu edâ eylediklerinde mîrîye 

alındığı üzere virdirüb ziyâdeye virdirmeyüb ve mezbûr mîrî rüsûm-u cem‘inde iken 

ba‘zı mahsûf yerlerden ahsen vecihle geçmek içün tebdîl-i câme ve kisve eyledikde 

mücerred celb-i mâl içün mîrmîrân ve mîrlivâ voyvodolarına ve mütesellimlerine ve 

subaşılarına ve emnâ ve kara zâbıtlarına ve za‘mâ ve erbâb-ı tîmâr ve sipâh ve yeniçeri 

voyvoda cizyedârlarına hilâf-ı şer‘-i şerîf rencide ve remîde itdirilmemek bâbında emr-i 

şerîfim virilmek ricâ eylemeğin imdi kânûn üzere ‘amel olunmak fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle rahibe mezbûr veyâhud vekîli vardıkda bu bâbda sâdır 

olan emrim üzere ‘amel idüb dahî bi’l-fi‘l İstanbul padrikliğine dâhil zikr olunan 

kadılıklarda sâkin papasların ve keşişlerin ve sâir zımmîlerin üzerlerine edâsı lâzım 

gelen senevi mîrî rüsûm ve zarar kasâbiye ve tasadduk akçelerin ve binâ yerleri 
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münâsetirleri ve nikahları ve ayazmaları rüsûmun ve yine her zımmî evinden on ikişer 

akçe ve her papasdan birer altun padriklik rüsûmu ve yine her zımmî evinden on ikişer 

akçe ve her papasdan birer altun ve metropolidlik mahsûlün ve kilisalerine göre bâd-ı 

kâlerin (?) ve sâir külli ve cüzüyü padriklik ve metropolidlik mahsûlün târîh-i mezbûre 

mahsûb olmak üzere ma‘rifet-i şer‘le metropolid mezbûre veyâhud vekiline cem‘ ve 

tahsîl itdirdüb âharı dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz ve mürd olan papasların ve keşişlerin 

ve kâlü garbelerin (?) mu‘tâd-ı kadîm üzere padrike ‘âid metrukânların ahz ve kabz 

eyledikde beytü’l-mâl ve kısâm âdemleri mâni‘ ve müdâhale eylemeyüb ve mîrî rüsûmu 

edâ eylediklerinde hâlâ mîrîye alındığı üzere virdirüb ziyâdeye virdirmeyesiz ve mîrî 

rüsûmu  virmekde muhâlefet üzere olan papasları aynıları üzere te’dîb eyledikde 

kimesne mâni‘ olmayub ve mezbûr mîrî rüsûm cem‘inde iken ba‘zı muhaffef yerlerden 

ahsen vechiyle geçmek içün tebdîl-i câme ve kisve eyledikde mücerred celb-i mâl içün 

mîrmîrân ve mîrlivâ voyvodalarına ve subaşılarına ve kara zâbıtlarına ve isnâ ve ‘imâl 

voyvocuları ve sâir ehl-i ‘örf tâifesine tebdîl-i câme eylemişsin deyû hilâf-ı şer‘-i 

rencide itdirmeyüb ve bend-i kâleri barkir ve katırların ulak ve sipâh ve yeniçeri ve sâir 

kayyum kullarına aldırmayub husûs-u mezbûr içün olunmalu eyleyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. 

Vesale fî 27 Cemâziye’l-âhire sene 1096. 

270/2 Vergi Tahsili Hakkında Buyuruldu 

‘İzzetlü ve fazîletlü ve mekremetlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine 

a‘zât ve ikrâm-ı birle dürer-i da‘vât-ı sâfiyât ve ‘özr-i tahiyyât ithâfından sonra inhâ 

muhbâna olunan ve der ki Rûm keferesi padriği üzerine edâsı lâzım gelen bağçe-i 

hâssanın zarar-ı kasabiyye akçesi Konya metre yoluydu (   ) nâm rahibe salyâne 

olunmağla meblağ-ı mezbûr içün bostancı çavuşlarından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafa Çavuş zîde kadruhû tarafımızdan irsâl olunmuşdur vusûlünde mâmül 

mevcûddur ki sâdır olan emr-i şerîf mûcibince meblağ-ı merkûmu tahsîl itdirmekde 

himmet ve mu‘âvenet-i şerîfleri mebzûl ve derkâr-ı buyuruyla mahnûn ve mahzaraz 

oluruz bâkî fazîlet bâd. 

el-mahlas-ı el-müfevvaz Sinan ser-bostâniyân hâlâ. 
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271/1 Kıbrıs Cizyesi Hakkında Ferman 

Emîri’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izzi ve’l-ihtişâm el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ vilâyet-i 

Anadolu’da müfettiş olan (   ) dâme ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-

muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hakkı ‘ale’l-halkı ecma‘în vâris-i 

‘ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ 

Konya kadısı zîdet fezâiluhû ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya mütesellimi zîde 

kadruhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Seyyid Abdülazîz zîde kadruhû dîvân-ı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl sunub bin doksan üç 

senesine mahsûb olmak üzere Kıbrıs cezîre-i cizyesi tahsîline müteveffâ Abdülmu‘în 

Paşa tarafından mâmûr olduğum ecilden tahsîl eyledüğüm mâlı bundan akdem 

müteveffâ-yı mûmâ ileyhin yeğeni Seyyid Mehmed’e bölüce ve teslîm idüb mezbûr 

dahî gönderdüğüm mâl-ı mîrîyi mahalline teslîm itmemekle mâl-ı mîrîyesiz vâzı‘ü’l-

yedsiz deyû hâliyâ bundan taleb olunmağla gadr olmağın mezbûr Seyyid Mehmed’den 

târîh-i mezbûrun cizyesi malından ahz ve kabz eyledüğü mâl-ı mîrîyi şer‘le sâbit 

oldukdan sonra bir vecihle ta‘lîl ve muhâlefet itdirilmeyüb bi’t-tamam tahsîl itdirilmek 

bâbında emr-i şerîf virilmek ricâ iderim deyû bildirdüğü ecilden imdi ahvallerin şer‘le 

görüb ihkâk-ı hakk eyleyesiz deyû fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

mübâşir ta‘yîn olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa zîde kadruhû vardıkda 

husûs-u mezbûra mukabber ve müteveffâ Abdülmu‘în Paşa’nın yeğeni mezkûr Seyyid 

Mehmed’i şer‘-i şerîfe ihzâr idüb ahvallerin şer‘le göresiz târîh-i mezbûra mahsûb 

olmak üzere Kıbrıs cizyesi malından mezbûr Seyyid Mehmed ne mikdar akçe mâl-ı 

mîrîden ahz ve kabz eylemiş ise ba‘de’s-sübût ma‘rifet-i şer‘le taleb ve tahsîl ve bi’t-

tamam edâ ve teslîm itdirdüb şer‘an sübût bulan mâl-ı mîrîden zimmetinde bir akçe ve 

bir habbe bâkî kodurmayub emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘işrîn şehr-i Rebi‘ü’l-âhir 

li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 15 Cemâziye’l-âhire sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse. 
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271/2 Zeâmet Tezkeresi 

Nâhiye-i Belvirân  der-livâ-i Konya. 

Ze‘âmet. 

Be-nâm-ı diğer Mehmed ‘an tahvîl Mehmed muhâfaza-i Bedun niyâmed. 

Karye-i Dutludiğin tâbi‘ Belvirân kıymet 36000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sancağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

dîvân-ı Bedun’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Belvirân nâhiyesinde Dutludiğin 

nâm karye ve gayriden otuz altı bin akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Mehmed mâmur 

olduğu Bedun muhâfazasına gelmeyüb ze‘âmeti mahlûl olmağla yine livâ-i mezbûrda 

Sahrâ ve Sudirhemi nâhiyesinde ve Saralar ve Sızma ve Kiçi Muhsine nâm karyelerden 

olan dört bin akçe hisseleri yine livâ-i mezbûrda Sahrâ nâhiyesinde Eğerkapu nâm karye 

ve gayriden otuz bin üç yüz akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Murtazâ serdâr-ı sâbık 

tarafından alub ze‘âmetine ilhâk olma üzere ordu-yu hümâyûndan tezkere idüb lâkin 

ilhâk-ı hilâf-ı inhâ ve hilâf-ı fermân olmağla yine ze‘âmete mezbûr tamamıyla bundan 

akdem yararlığı ‘arz olundukda ibtidâdan yiğirmi bin akçe ze‘âmete ve emekdâr olub 

Bedun muhâfazasında ve muhârebelerinde külli hıdmeti sebgat  itmekle üç def‘a beşer 

bin akçe terfîlere tevârîh-i muhtelife ile o emr-i şerîf virilen orta boylu ala gözlü açık 

kaşlu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-ez‘ân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân mûmâ ileyh 

Mehmed zîde kadruhûye virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz eylemeğin ze‘âmeti 

olduğu sancakda sâkin olub alaybegisi bayrağı altında sefere işmek şartıyla tevcîh 

olunmağiçün sene sitte ve tis‘în ve elf Saferü’l-muzafferinin on ikinci gününden 

tamamıyla mûmâ ileyh Mehmed zîde kadruhû tevcîh olunub tahvîl hükmü virilmekle 

ber mûcib-i fermân-ı ‘âlî zikr olunan otuz altı bin akçe ze‘âmet vech-i meşrûh üzere 

mâmur olduğu Budin muhâfazasına gelmeyen Mehmed tahvîlinden ibtidâsı ve terkîleri 

bedeli ze‘âmet-i mezbûr tamamıyla mûmâ ileyh Mehmed zîde kadruhûye tevcîh olunub 

berât-ı ‘âlişân ricâsına tezkere virildi sah. fî 13 S  sene1096. 

Vesale fî 6 Recebi’l-ferd sene 1096.   Bi-medîne-i kal‘a-i Bedun el 

mahrûse. 
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272/1 Tahrir Beratı  

Bedel-i zahîre sürsât kazâ-i mezkûrîn der-eyâlet-i Karaman fi’l-vâki‘ fî sene 

1096 ber mûcib-i defter-i hazîne-i ‘âmire kazâ-i Konya. 

Şa‘ir keyl 5000 fî 40 baha 200000, dakik keyl 1000 fî 90 baha 90000, ağnam 

re’s 200 fî 200 baha 40000, revgan-ı sâde kıymet 200 fî 30 baha 6000, asel vukiyye 100 

fî 20 baha 2000, saman kantar 400 fî 30 baha 12000, (…) guruş 100 baha 7000. 

Yekün akçe 357000. 

Sürsat mahsûben sene 1096. 

272/2 Sürsat Hakkında Ferman 

Sursât mahsûl li-sene 1096.  

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

huccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în mevlânâ Konya ve Kayseriye kadıları zîde 

fazlühümâ ve müfâhirü’l-kuzât-ı ve’l-hükkâm mu‘âdeni’l-fazâil-i ve’l-kelâm Karaman 

eyâletine tâbi‘ Konya ve Akşehir ve Kayseriye ve Kırşehri ve Niğde ve Aksaray ve İçîl 

ve Begşehri sancaklarında vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân kathüdâ yeri ve yeniçeri serdârı ve a‘yân-ı vilâyetin iş erleri zîde kadrühüm 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki inşallâhü ta‘âlâ evvel bahar haceste-i 

âsârda vâki‘ sefer-i hümâyûnuma mâmur olan kapum kullarının ve sâir asâkir-i İslâmın 

zâd ve zevâdları ve edâları içün ziyâde zahire tedâriki lâzım ve mühim olmağla 

memâlik-i mahrûsemde vâki‘ kadılıklardan münâzile-i garîb olanlardan ‘aynî sürsât 

zahiresi ihrâc olunub ve mesâfe-i ba‘de olan yerlerden sürsât zahiresi bedelleri tahsîli 

fermânım olmağın imdi bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere irsâl olunan 

mühürlü ve nişanlu mevkûfât sûreti mûcibince şa‘irin her bir İstanbul kilesi kırk akçeye 

ve dakikin İstanbul kilesi doksanar akçeye ve ağnâmın her bir re’si ikişer yüz akçeye ve 

revgan-ı sâdenin vakkiyesi otuzar akçeye ve ‘aselin vakiyesinden yiğirmişer akçeye ve 

odunun ‘arpası yetmişer akçeye ve samanın kıntarı otuzar akçeye olmak üzere Konya 

sancağından on bir bin kırk bir esedî guruş ve Akşehir sancağından üç bin dört yüz otuz 

altı esedî guruş ve Kayseriye sancağından iki bin yedi yüz doksan altı ve bir telt ve 

Kırşehri sancağının bin sekiz yüz yiğirmi beş buçuk ve bir rub‘ ve Niğde sancağından 

beş bin yüz bir buçuk esedî ile bir rub‘ ve Aksaray sancağından bin iki yüz dokuz buçuk 
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esedî ve İçîl sancağından iki bin yüz doksan üç buçuk ve ve Begşehri sancağından üç 

bin iki yüz beş esedî guruş ki cem‘an zikr olunan sancaklardan otuz bin sekiz yüz sekiz 

buçuk ve bir telt esedî guruş sürsât bedelleri akçelerin mu‘accelen tahsîl ve bir gün 

evvel dâhil hazîne-i ‘âmire itdirilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle (    ) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî târîh-i 

mezbûra mahsûb olmak üzere eyâlet-i mezbûrede vâki‘ sancaklardan tahsîli fermânım 

olan ol mikdar bin esedî guruş sürsât bedelleri akçelerin irsâl olunan mühürlü ve nişanlu 

mevkûfât defterinde ta‘yîn ve tasrîh olunduğu üzere mu‘accelen cem‘ ve tahsîl ve bir 

gün evvel dâhil-i hazîne-i ‘âmire itdirdüb hilâf-ı emr ve defter kimesneye ta‘lil ve nizâ‘ 

itdirmeyesiz sürsât tekâlifinde mu‘âf ve gar-i mu‘âf dâhillerdir cümleye ‘ale’s-sevâ 

tavzi‘ ve edâ itdirdüb biz mu‘âfız deyû kimesneye ta‘lil ve nizâ‘ itdirmeyesiz ve hayyiz-

i tahsîlde alınan akçenin her yüz on akçesinden bir ‘ayni esedî guruş aldırdub ziyâdeye 

ve noksana almaya ve aldırmayasın ammâ bu bâbda ziyâde dikkat-i ihtimâm idüb cânib-

i mîrîye gadr ve zarar olmakdan hilâf-ı emr ve defter kimesneye zulm ve ta‘dîden be-

gâyet-i ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fi’l-

yevmi’l-‘âşir şehr-i Saferü’l-hayr li- sene sitte ve tis‘în ve elf.  

Kayd şûd fî 19 Cemâziye’l-âhire sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse. 

272/3 Tahrir Beratı 

Ebubekir guruş 7, Havı İmâm guruş 7, Kara Mehmed guruş 9, Molla İsâ guruş 

3, Sâdık guruş 7, Şeyh Ali guruş 2, Cebir İbrahim guruş 9. 

Der-uhdemizde olan Ebûbekir ve Hacı İmâm ve Kara Mehmed ve Molla İsâ ve 

Sâdık ve Şeyh Ali ve Cebir İbrahim inhâ olunur ki bu senede üzerinize edâsı lâzım 

gelen mâl-ı mîrînizi bu tarafdan hâmil-i varaka ‘inde’l-vusûl edâ ve teslîm idüb bir 

vecihle ta‘lil ve ‘inad itmeyüb mûcib-i tezkere ile ‘âmil olasız hurrire şehr-i Recebi’l-

ferd sene 1096. 

Kayd şûd fî 17 Ramazân sene 1096. el-hakîr Ömer Ağa der-uhde eli 

kuran. 

273/1 Tahrir Beratı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Gülkirâs tevliyeti mukâta‘asından kömürgân 

mukâta‘ası bin doksan altı senesi ‘uhdemizde olmamağla uhdemizde tarafımdan el-Hâc 
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Ahmed Ağa nâm kimesneyi vekîl idüb göndermişizdir ki perâkend-i Armeni ve pûşa 

elekcileri medîne-i minûre‘a re‘âyâsının üzerlerine edâsı lâzım olan cizyelerin ve resm-i 

bennak ve resm-i ‘arusân ve yiva ve kaçkun ve beytü’l-mâl ve bâd-ı hevâ ve cürm-ü 

cinâyet serbestlik üzere her kangı kazâda bulunursa kadîmden ne menvâl üzere zabt 

idüb tarafımız ve taraf-ı âhardan kimesne müdâhil eylemeye tahrîran fî şehr-i Rebi‘ü’l-

evvel sene 1096. 

Kayd şûd fî 17 Cemâziye’l-âhire sene 1096. el-fakîr İbrahim Ağa. 

273/2 Sursat Hakkında Ferman 

Sursâtcının mu‘accelen tahsîl-i fermân-ı şerîfidir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i hüccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı 

ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı zîde 

fazluhû ve müfâhirü’l-kuzât-ı ve’l-hükkâm mu‘âdeni’l-fazâil-i ve’l-kelâm Karaman 

eyâletinde vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere Karaman eyâletinin sursât bedeli 

tahsîli (   ) zîde kadruhûye der-’uhde olub eline virilen emr ve defter mûcibince varub 

tahsîle mübâşeret eylediğinde sursât bedeli mâlı emvâl-i mukarrerden olmayub sefer-i 

hümâyûnum içün olmağla kat‘an te’hîr ve tevkif itdirmeyüb sâir tekâlîfden mukaddem 

tahsîl ve tahsîl olunan kazâya kazz birbirnize ulaşdırubzarar ve kabz-ı bend itdirmeyesiz 

ve ba‘zı kazânın re‘âyâsı perâkende ve ba‘zıları ‘askerî yedlerinde olanların her birinin 

hissesine düşeni mübâşiri yedinde olan mevkûfât defterine kesr gelmemek üzere bir gün 

evvel tahsîl itdirmekde mübâşire ‘inâyet ve ihtimâm idüb ‘avk ve te’hîrinden ve ihmâl 

ve müsâleheden ve re‘âyânın üzerlerinde sâir tekâlîf vardır deyû te’hîre kalub hıdmat-ı 

hümâyûnuma irişmemekle müzâyekaye bâ‘is olmakdan be-gâyet-i ihtirâz eyleyesiz 

deyû fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (   ) vardıksa bu bâbda sâdır 

olan emrim üzere ‘amel idüb dahî sursât bedeli malı sefer-i hümâyûnum içün olub 

cümleden mukaddem tahsîli umûr-u mühimmeden olmağla siz ki kadılarsız emr-i 

şerîfimle mübâşir varduğu sa‘at cümleden mukaddem tahsîl ve mübâşeret ve sursât 

bedeli sefer-i hümâyûnum içün olmağla mu‘âf ve gayr-i mu‘âf cümlesi dâhiller olmağla 

‘ale’s-sevâ tevzi‘ ve bir evvel tevzi‘ defteri mûcibince tahsîl itdirmekde her biriniz 

mübâşire i‘ânet idüb bu kazânın re‘âyâsı perâkende olmuşdur deyû deftere kesr ve 
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noksan götürmeyesiz ve tahsîl olunan malı kazâbe kazâ ol-işdirüb zarar ve kabz-ı bend 

irişdirmeyesiz ve ba‘zı perâkende olan re‘âyânın hassalarına düşen sursât bedellerin ciar 

kazâlarında bulundukları yerlerden tamamen tahsîl biğz ‘askerîyüz ve âhar kazâda ve 

çiftliklerde oluruz deyû ve sâir bahâne ile bir ferde ‘inad ve muhâlefet itdirmeyüb sursât 

malı sefer-i hümâyûnum içün olmağla cümleden evvel tahsîl ve ve teslîm itdirüb ‘ayâzâ 

billâhi te‘âlâ hüdemât-ı hümâyûnuma irişmemekle muzâbikâye bâ‘is olmakdan be-

gâyet-i ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran 

fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer şehr-i Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Vesale fî 19 Cemâziye’l-âhire sene 1096.  Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

273/3 Nazır Tayini 

Berât-ı Nezâret. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişân hükmü oldur ki. 

Konya’da vâki‘ Na‘li Paşa evkâfının mütevellîsi olan Hasan tevliyete ka‘id 

itmeyüb senede bir sehim galle vazîfe ile nezâreti berât itdirüb vakfa külli gadr itmekle 

ref‘ olunub birine işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn es-Seyyid Mustafa her vecihle 

lâyık ve ve mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunub berât-ı şerîfim virilmek bâbında 

kadısı akzâ kuzâtü’l-müslimîn Mevlânâ Abdullah zîdet fezâiluhû ‘arz eylemeğin vâki‘ 

ise sadaha idüb bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varub mezbûr nâzır olub 

hıdmet-i lâzımesin mer‘i ve müeddi kaldıkdan sonra senede bir sehim galle ile 

mutasarrıf olub vâkıfın ruhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletim içün du‘âya müdâvemet 

göstere ol bâbda taraf-ı âhardan aslâ bir ferd mâni‘ ve müzâhim olmayub dahl ve 

ta‘arruz kılmayalar şöyle bilüb ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîran fî evâhir şehr-i 

Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte tis‘în ve elf. 

Vesale fî 4 Şa‘bân sene 1096. Be-makâm-ı Edirne. 

274/1 Suğla Kaydolunmadığı İçin Vergi Düzenlemesi Fermanı 

Çumra ve Ervâd ahâlîlerinin yedleriyle kayd olunan emr-i şerîfdir. 

Emîri’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izzi ve’l-ihtişâm el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman 

Beglerbgisi (   ) dâme ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn 

ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i hüccetü’l-hakkı ‘ale’l-halkı ecma‘în 
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ve’l-mürselîn el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı 

zîdet fezâiluhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki iftihârü’l-havâs ve’l-

mukarrebeyn mu‘temedü’l-melûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-se‘âdetim ağası olub 

evkâf-ı salâtîn nâzırı olan Yûsuf Ağa dâme ‘uluvve dersa‘âdetime ‘arz idüb taht-ı 

nezâretlerinde olan evkâfdan Konya’da vâki‘ merhûm Karamanoğlu İbrahim Beg 

evkâfından Sahrâ nâhiyesinde Çumra ve Ervâd nâm karyelerin arâzisi defter-i hâkânîde 

Suğla kayd olunub lâkin nehr-i Suğla ta‘yîn olunan mîrî sudan suları olmayub vakfın 

Suğla kayd olunan arâzisini mîrî Suğla suyu basmadıkca münâsafe alınmak îcâb 

eylemez iken ve zikr olunan karyeler re‘âyâları üzerlerine edâsı lâzım gelen ‘öşr 

mahsullerin cânib-i vakfa ve rüsûm-u ra‘iyyetlerin ve kırkda bir salâriyelerin dahî Suğla 

mukâta‘ası voyvodalarına virüb kusurları yoğiken hâlâ Suğla voyvodası olanlar mâ 

mukaddemden berü olagelmişe kanâ‘at itmeyüb sizin arâziniz Suğla kayd olunmuşdur 

ve Selvi suyu ile sakî idersiniz deyû münâsafa talebiyle re‘âyâ fukarâsını rencide idüb 

vakf-ı şerîfe ğader eylemeğin hilâf-ı şer‘ ve kânûn-u defter zikr olunan karyeler 

re‘âyâlarına Suğla veyûdeleri rencide eylemeyüb şer‘le men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim virilmek ricâsına a‘lâm eylemeğin mûcibince şer‘ ve kânûn ve defter 

mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda  

bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî göresiz zikr olunan karyeler ahâlîsi 

zirâ‘at eyledikleri tarlaları mîrî Suğla suyu ile sakî eylemezler iken Suğla voyvodası 

olanlar kadîmden olagelmişe kanâ‘at eylemeyüb sizin arâziniz Suğla kayd olunmuşdur 

münâsafa iderim deyû mezbûrları hilâf-ı şer‘ ve kânûn rencide eyledikleri vâki‘ ise 

men‘ ve def‘ idüb mâdâmeke mîrî Suğla suyu ile tarlaların sakî itmedikce hilâf-ı şer‘ ve 

kânûn-u münâsafa iderim deyû mezbûrları rencide ve remîde itdirmeyüb husûs-u 

mezbûr içün tekrar şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîran fi’s-sânî şehr-i Cemâziye’l-evvel sene hamse ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 21 Cemâziye’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse. 

274/2 Timar Tevcih Beratı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişân hükmü oldur ki. 

Râfi‘-i tevkî‘-i rafî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Derviş Ahmed dergâh-ı mu‘allâma gelüb 

Konya sancağında Kaş nâhiyesinde Yassıvirân nâm karye ve Sahrâ nâhiyesinde Bozkuş 
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mezra‘asında nesli Muslahaddîn müştâk vakfı olan hassaya evlâdiyet ve meşrûtiyet 

üzere berât-ı şerîfimle üzerinde olmağla elinde olan berâtı mûcibince müceddiden tevcîh 

olunmak bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin müceddiden tevcîh idüb bu berât-ı sa‘âdet ayât-ı 

bi-hüccet-i ğâyâtı virdüm ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezkûr varub zikr olunan 

mezra‘alara evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere mutasarrıf olub ol bâbda ifrâr-ı emzîdeden hiç 

ahad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar hurrire fî evâhir-

i şehr-i Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 2 Cemâziye’l-âhir sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

275/1 Suğla Hassı Hakkında Ferman 

Suğla voyvodası yediyle kayd olunan emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı zîdet fazluhû ve kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Konya mütesellimi olan (   ) zîde kadruhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki destûr-u mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü’l-‘âlem Özü 

tarafından olan ‘asâkir-i İslâma ser‘askerim olan vezîrim Süleyman Paşa âdemallâhü 

te‘âlâ iclâlehünün mutasarrıf olduğu hâslarından taht-ı kazânızda vâki‘ Suğla hâssının 

hâlâ voyvodası olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   ) zîde kadruhû dergâh-ı mu‘allâma 

‘arz-ı hâl idüb Konya sancağında Sahrâ nâhiyesinde çumra ve Ervâd nâm karyeler 

tobrağında Suğla olan yerlerde hâsıl olan mahsûl içün mukaddemâ re‘âyâ ile 

beynlerinde nizâ‘ vâki‘ olmağın zikr olunan Çumra ve Ervâd nâm karyelerin ‘öşrîn 

vakf-ı ‘imâret-i İbrahim Beg ‘ani’l-Karaman der-Konya ba‘de’l-‘öşr-i Suğla olan 

yerlerden nısf-ı hâsıl hâss-ı hümâyûn ve nısfı re‘âyânın olub kırac yerlerden vakfa ‘öşr-i 

hâssa-i salâriye vireler ve sâir rüsûm-u re‘âyâ ve resm-i ganem mukarrer süls ve sülsân-ı 

merkû‘dur deyû defter emîni ‘arzı mûcibince mukaddemâ mer-i şerîfim virilmişiken 

karye-i mezbûrân ahâlîleri biz mahsûllerimiz Sille suyu ile sakî ideriz deyû hilâf-ı inhâ 

bir tarîkle emr-i şerîf ihrâc idüb hevâlarına tâbi‘ Mahmud ve Köçek İmâm ve 

Devecioğlu ve Döneoğlu Mehmed nâm kimesnelere istinâd itmeleriyle ta‘lil ve nizâ‘ 

eylediklerin bildirüb ol bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mukaddemâ vârid olan 

emrim mûcibince ‘amel olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa zîde kadruhû vusûl buldukda bu bâbda mukaddemâ 
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sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî karye-i mezbûrân tobrağında Suğla olan 

yerlerde hâsıl olan mahsûlden hâss-ı merkûme ‘âyid olanı ve burda mûmâ ileyhe ahz ve 

kabz itdirüb min ba‘d şer‘ ve kânûn-u defter ve mukaddemâ ve hâlâ virilen emr-i 

hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyüb husûs-u mezbûr içün bir dahî emrim 

varmalu eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîran fî evâhir-i 

şehr-i Saferü’l-hayr sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 14 Cemâziye’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse.  

275/2 Suğla Hassı Hakkında Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn hüccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı zîdet fazluhû tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki doksan bir senesine mahsûb olmak üzere Selendi  

mukât‘asın zabt idüb Veli nâm kimesne hâl-i hayâtında Mehmed Yazıcı yediyle Konya 

bazar sükkânında Bazaristan ahâlîsine emânet vaz‘ eyledüğü mukâta‘a-i mezbûre 

malından beş yüz elli altun taraf-ı mîrîden tahsîl ve bir gün evvel teslîm-i hazîne 

itdirilmesi lâzım gelmeğin imdi irsâl olunan mübâşir ma‘rifeti ve ma‘rifete şer‘le 

meblağ-ı mezbûru Bazazistan ahâlîsinden tahsîl idüb serî‘an ve ‘âcilen dersa‘âdetime 

irsâl ve müteveffâ-yı mezbûrun mîrîye olan deyni içüb teslîm-i hazîne itdirilmek 

fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (   ) vardıkda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüb dahî mezbûr Veli’nin Mehmed Yazıcı yediyle mukâta‘a-i 

mezbûre malından Bazazistan ahâlîsine emânet vaz‘ eyledüğü beş yüz elli altı guruş 

mübâşir mezbûr ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le taleb ve tahsîl idüb kiseleyüb ve 

mühürleyüb mübâşir mezbûr ve mu‘temed-i ‘aliye âdem ile Edirne’ye irsâl ve 

müteveffâ mezbûrun mîrîye olan deyni içün teslîm-i hazîne itdirdüb meblağ-ı 

mezbûrdan kimesne zimmetinde bir akçe bâkî kodurmayasız cânib-i mîrîye ğader ve 

zarar olmakdan ve ‘alâkası olmayan kimesnelere müdâhale olunmağla hilâf-ı şer‘-i şerîf 

kimesneye te‘addiden be-gâyet-i ihtirâz eyleyesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîran fi’l-yevmi’t-tâsi‘  ‘aşer şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene hamse ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 20 Cemâziye’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse. 
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276/1 Sefere Çağrı Fermanı 

Enâdil-i desâr şerâyi‘-i şi‘âr Anadolu’nun orta kolunda vâki‘ olan mevâli-i 

‘izâm dâme ‘ızzihüm ve kuzât efendiler zîde fazlühüm ve yeniçeri serdârları a‘lâm 

olunan oldur ki işbu sene-i mübârekede mükarrer ve mühakkik olan sefer-i hümâyûna 

gitmek içün bayraklarınız açub ve taht-ı hükûmetlerinizde vâki‘ kasabât ve karâlarda 

olan yeniçeri tâifesin gerek sahîhi’l-esâmi ‘umûman bayrağınız altına alub ve önlerine 

düşüb nevrûz-u sultânîde Edirne sahrâsında mevcûd bulunasız deyû bundan akdem 

sizlere tarafımızdan mektûb gönderilmişidi ihmâl ve müsâhale idüb bu ana değin 

yerlerinizden hareket eylemediğiniz ecilden külli ‘akâb ve ‘akâbe müstehak 

olmuşsuzdur hâliyâ husûs-u mezbûr içün fermân-ı şerîf sâdır olmağın mûcibince işbu 

mektûb tahrîr ve on yedi bölüğün kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ömer Çavuş zîde kadruhû 

sürücü nasb ve ta‘yîn olunub ol taraflara gönderilmişdir işalllâhü te‘âlâ her kangınızın 

taht-ı hükûmetine dâhil olursa sâdır olan fermân-ı şerîf ve mektûbumuz mûcibince aslâ 

te’hîr ve tevkif eylemeyüb bayraklarınızı açub taht-ı hükûmetlerinizde olan gerek 

esâmîli ve gerek çâlık yeniçerileri ‘umûman bayrağınız altına alub Edirne sahrâsına 

götürüb isbât-ı vücûd eyleyesiz  ki esâmîli olanlar odalarına irsâl olunub ve çâlık 

olanlardan tashîh olunub sefer-i hümâyûna irsâl olunalar ve oturak ve korucu olanları 

dahî estâne-i sa‘âdete irsâl eyleyüb ‘asker tâifesinden bir ferdi vilâyetlerinde 

alıkoymayasız bundan sonra vilâyetlerinde kalanlara eşd-i ‘ukûbet ile cerâları ile tertîb 

olunur ve bi-elleri boyunlarına ve sen ki sürücü çavuşsun husûs-u mezbûra mukayyet 

idüb her kangı serdâr ki ba‘de’t-tenbîh üç güne değin bayrağın açub ve neferâtın önüne 

katub vilâyetlerinden çıkmaz ise kendüsüz kal‘a-i bend idüb bu tarafa ‘arz ve a‘lâm 

eyleyesin ki ana göre cezâları tertîb oluna şöyle bilüb mûcib-i mektûb ile ‘âmil olasız 

tahrîran fî evâil-i şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 9 Cemâziye’l-evvel sene 1096.  Zülfikâr Ağa-yı yeniçeriyân-

ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

276/2 Sefere Çağrı Fermanı 

Bi’l-fi‘l eyâlet-i Karaman ve Edene ve Mar‘aş ve Haleb ve Sivas ve vâki‘ olan 

sancaklarında seccâde nişin şeri‘at-i ğarâ olan şerâyi‘-i şi‘âr kuzât efendiler zîde 

fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimler ve voyvodalar ve kethüdâ yeri 

kâim-i makâmları zîde kadrühüm ve sâir a‘yân vilâyetin iş erlerisiz inhâ olunur ki hâliyâ 
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vukû‘u mukarrer ve müstehak olan Ankerus seferine mâmur olan sipah ve silahdâr 

neferâtı ve dört bölük halkı ve mehterân ve sipâh serdengeçdileri ve sâir tavâyif-i 

‘askerî bundan akdem sâdır olan sefer fermânları musaddakınca vakti ve zamânıyla vakt 

ve zamânıyla ihrâc ve irsâl içün def‘atle tenbîh ve te’kîd olunmuşiken ba‘zıları bu ana 

dek hareket itmemekle itâ‘at-ı fermân-ı pâdişâhî itmeyüb ve ba‘zıları irsâl ve ihrâc 

olundukdan sonra gerüye firâr eyledikleri huzûruma ‘arz ve a‘lâm olunub henüz sefer-i 

hümâyûnun dahî vakt ve zamanı mürûr itmekle buyuruldu tahrîr olunub yanımızda 

sipâh ve kethüdâ yeri ta‘yîn olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa Çavuş zîde 

kadruhû mübâşeretiyle asdâr olunmuşdur gerekdir ki taht-ı kazâlarınızda sefer-i 

hümâyûna mâmur olan bu ana dek hareket itmemekle itâ‘at-ı fermân şehr-i yâri itmeyen 

sipâh ve silahdâr neferâtı ve dört bölük halkını ve mehterân ve sipâh serdengeçdilerini 

ve sâir ‘askerî tâifesini mübâşir merkûm ma‘rifetiyle bi-lâ tevkif ahz idüb ihzâr lâzım 

gelenleri ihzâr ve tertib-i cezâya mütehak olanların cezâlarını tertîb itdirmekde 

mukayyet-i tâm ve ihtimâm mâlâ kelâm idüb ‘avk ve te’hîr ve müsâmahadan ve bir ferd 

himâye ve mu‘âvenetinden be-gâyet-i ihtirâz eyleyesiz ammâ bu bahâne ile celb-i 

mâldan ve kendü hâlinde olan fukarâya hilâf-ı şer‘ ve kânûn-u ğader ve ta‘dîden ictinâb 

idüb mûcib-i buyuruldu ile ‘âmil olasız deyû buyuruldu fî gurre H sene 1096. 

Kayd şûd fî 11 Cemâziye’l-evvel sene 1096. 

277/1 Avârızhâne Hakkında Ferman 

Mu‘âf ile hâne ahâlîsi içün dîvân-ı tarafdan virilen emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-mülkü’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı zîdet fazluhû tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki siz ki kadısız dergâh-ı mu‘allâma mektûb gönderüb 

bi-medîne-i Konya’da vâki‘ ‘avârız hânesine dâhil ve mukayyed olan mahallât ahâlîsi 

meclis-i şer‘-i şerîfe varub bundan akdem hayyiz-i tahrîrde kutbü’l-‘ârifîn hazret-i 

Mevlânâ Celâleddîn kuddise sırrahû el-‘azîzin meclisinde iki yüz elli dokuz nefer mu‘âf 

kayd olunub ve hâneye mukayyed olan Pîrî Paşa mahallesi elli üç nefer olub sonradan 

Türbe mahallesine ilhâk olan cem‘an üçyüz on iki nefer ve sûret-i defterlerinde vakf 

kayd olunan kadîmi karyeleri tekâlîfden mu‘âf olduklarına yedlerinde hatt-ı hümâyûn 

sa‘âdet-i makrûnumla ma‘nûn-u fermân-ı ‘âlîleri olub tekâlîf nâmına bir akçe taleb 
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olunmayub lâkin ‘âzârız hânesine mukayyed olan muhallât ve karâdan hâne ahâlîsi 

tekâlîf şâkkanın kesret-i te‘âkibinden ol deyn (?) ‘azîz müşârün ileyhin Türbe mahallesi 

mu‘âf olduğu içün gurbunda olan hâlî arâzî üzerine sonradan evler binâ idüb iki bin 

mikdarı evler müctemi‘ olmağla mukaddemâ sursât tekâlîfinin ve masârıf-ı sâirenin 

sülsânın hâne ve sâir evkâf ahâlîsi virüb ve sülsünü hâric-i az defter olan kurra ve 

mahallât ile Türbe vakfı imdâd iderler iken hâlâ muhâlefet üzere olub aslâ imdâd 

itmeyüb hâneye mukayyed re‘âyâ fukarâsına külli ğader eylediklerin ‘arz eyledüğün 

ecilden hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan mevkûfât defterlerine nazar olundukda 

mahalle-i civbâr merkad (?) hazret-i Mevlânâ kuddise sırrahü’l-‘azîz mahallesin 

muharrer-i şerhi Mehmed tahrîr eyledikde iki yüz elli dokuz nefer ve Pîrî Paşa 

mahallesinde elli iki nefer ki cem‘an üç yüz on bir nefer ile hazret-i Mevlânâ kuddise 

sırrahü’l-‘azîzin hânigâhî ve câmi‘-i şerîf ve sâir hıdmetine hıdmet itmek üzere 

muharrer defterinde mu‘âf kayd olunduğu ve Konya kazâsının üç bin iki yüz kırk beş 

buçuk guruş sursât bedeli olmağla zikr olunan sursât ve iştirâ tekâlîfine mu‘âf ve gayr-i 

mu‘âf dâhil olub ‘ale’s-sevâ tahmillerine göre tevzi‘ ve tahsîl olunageldüğü mesdûr ve 

mukayyed olunmağın Konya’da sâkin sâir re‘âyâ ‘avârız hânesine bağlı olan re‘âyâdan 

bir mikdar re‘âyâ mu‘af olan mahallelere varub tevaddun idüb ‘avârız ve sâir 

tekâlîflerin virmekde muhâlefet idüb ğader itmeleriyle ol makûle (?) ‘avârıza kayd 

olunmuş re‘âyâdan gelüb mu‘âf olan mahallelere sâkin olmuş re‘âyâ var ise ‘avârız ve 

sâir tekâlîflerin virüb ta‘lil iderler ise kadîmi yerlerine iskân itdirilmek üzere mu‘âf olan 

fukarâ mu‘âf gayr-i mu‘âf dâhil olan tekâlîfden hassalarına isâbet ideni virmeğe râzılar 

iken ahâli-i vilâyetsiz mu‘âfsız deyû ziyâde tahmîl itmeleriyle bu makûle tekâlif vâki‘ 

oldukda tahmillerine göre hak ve ‘udül üzere tevzî‘ olunub tarafının rızâları üzere 

ahvallerine nizâm virilmek içün bi’l-fi‘l vezâretle baş defterdârım olan destûr-u 

mükerrem müşîr-i mufahham vezîrim Mehmed Paşa âdemallâhü te‘âlâ iclâle telhîs ve 

mûcibince ‘amel olunmak üzere mâliye tarafından hükm-i hümâyûnum virilmekle 

mâliye tarafından virilen emr-i şerîfim mûcibince ‘amel olunmak bâbında fermân-ı 

‘âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle mübâşir ta‘yîn olunan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ahmed zîde kadruhû fermân-ı ‘âlişânım ile varub vusûl 

buldukda bu bâbda mâliye tarafından virilen emr-i şerîfim mûcibince ‘amel idüb min 

ba‘d hilâfına rızâ ve cevâz göstermeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîran fî evâhir-i şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 
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Kayd şûd fî 5 Cemâziye’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse. 

277/2 Mütevelli Beratı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişân hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kadısı Mevlânâ Kabzullah zîdet fezâiluhû 

dergâh-ı mu‘allâma mektûb gönderüb medîne-i Konya’da vâki‘ Muslahaddîn Müştâk 

evkâfının mütevellîsi olub bir mütevellî lâzım ve mühim olmağın evlâd-ı vâkıfdan râfi‘-

i tevkî‘-i refî‘-i nişân-ı hâkânî Derviş Ahmed içün mahall ve müstehakdır deyû virilmek 

bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin mûcibince tevcîh idüb bu berât-ı sa‘âdet-i ayât ve 

bi-hüccet-i ğâyâti virdüm ve buyurdum ki mütevellîsi olub hıdmet-i lâzımesin bi-kusûr 

müdde‘i ve müeddi kıldıkdan sonra vazîfe-i mu‘iyesine tasarruf olub ol bâbda hiç ahz 

mâni‘ ve dâfi‘ ve râfi‘ ve müzâhim olmayub dahl ve tasarruf kılmaya şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîran fî evâil-i şehr-i Zi’l-hicce eş-şerîfe li-sene hamse 

ve tis‘în ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Fî 2 cemâziye’l-âhir sene 1096. 

278/1 Tekâlif Hakkında Ferman 

Dîvân tarafından  hâne ahâlîsi  ‘avârız îcâb ider emlâk tasarruf idenlerden 

sâliyâne alınmak içün. 

Emîri’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izzi ve’l-ihtişâm el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman 

Beglerbgisi (   ) dâme ikbâluhû ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn 

ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hakkı ‘ale’l-halkı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i 

ve’l-mürselîn el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı 

zîdet fezâiluhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki medîne-i Konya’da 

sâkin emr-i şerîfimle vâki‘ olan tekâlîf hânesine mukayyed re‘âyâ tâifesi dergâh-ı 

mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüb medîne-i mezbûrede sâkin ‘avârız hânesine kayd olunmuş 

emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlîf alınmak îcâb ider kadîmi re‘âyâ emlâk ve arâzilerin tasarruf 

iden ba‘zı re‘âyâ tâifesi biz hazret-i Mevlânâ evkâfı re‘âyâsıyuz deyû birkaç seneden 

berü tekâlif-i mezkûreden hassalarına düşeni tahmillerine göre virmeyüb ta‘lil ve ‘inâd 

eylediklerin ve bu bâbda bunların yedlerine mâliye tarafından emr-i şerîfim virildüğün 

bildirüb mûcibince şer‘le görülüb icrâ-yı hakk olunmak üzere mukayyed olub göresin 
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‘arz olunduğu üzere mezbûrlar ‘avârız hânesine katd olunmuş re‘âyâ tâifesinden olub 

tasarruflarında ‘avârız ve sâir emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlif îcâb ider kadîmi re‘âyâ emlâk 

ve ‘arâzileri var ise emr-i şerîfimle vâki‘ ‘avârız ve sâir tekâlifden hassalarına düşeni 

tahmillerine göre bunlar ile me‘an ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle edâ ve bunlara 

alıvirilüb min ba‘d şer‘-i şerîf ve kânûna ve emr-i hümâyûnuma muhâlif mezbûrlara 

ta‘lil ve ‘inâd itdirmeyüb icrâ-yı hakk eyleyesin kazıyede müdhali ve ‘alâkası olmayub 

mâni‘ olanları müdâhale itdirmeyüb eslemeyüb ‘inâd ve muhâlefet üzere olub itâ‘at-ı 

emr-i şer‘-i şerîf itmeyenleri isim ve resimleriyle vukû‘u üzere yazub ‘arz eyleyüb 

husûs-u mezbûr içün tekrar şikâyet olunub bir dahî emr-i şerîfim varmalu eylemeyesiz 

şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâil-i şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene 

sitte ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 5 Cemâziye’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-

mahrûse. 

278/2 Sefere Çağrı Fermanı 

Müfâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm mu‘âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Anadolu’nun orta 

kolunda vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan 

kazâlarda vâki‘ yeniçeri serdârları zîde kadrühüm tevkî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki inşallâhü te‘âlâ ol bahar haceste-i âsârda mukadder ve muhakkak olan sefer-i 

hümâyûnuma içün siz ki serdârlarsız taht-ı hükûmetinizde vâki‘ kasabât ve karâda sâkin 

ve mütemmeken mukîm ve misâfir nefer-i yeniçeri ve esâmîsi çâlık olanları‘umûman 

evlerinden ihrâc ve bayrağınız açub önlerine düşüb nevrûz-u fîrûzda Edirne sahrâsında 

mevcûd bulunasız deyû bundan akdem emr-i şerîfim gönderilüb tenbîh-i hümâyûnum 

olmuşidi bu ana değin hareket eylemedüğünüzden mesûl ve mu‘âyet olmuşsuzdur imdi 

ocakları tarafından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ömer Çavuş zîde kadruhû sürücü ta‘yîn 

olunmuşdur emr-i şerîfim vaduğu gibi te’hîr ve tevkin eylemeyüb bayraklarınız açub 

tavâyif-i mezbûreyi ‘umûman evlerinden ve yerlerinden ihrâc ve vakt-i mev‘ûdda 

Edirne sahrâsında mevcûd eyleyüb ve oturak ve korucuları dahî estâne-i sa‘âdetime 

muhâfazasına irsâl ve bir ferdi evlerinde ve yerlerinde alıkomayasız şöyle ki bundan 

sonra bir ferd yerlerinde kalduğu mesmû‘ ola sizin ‘adem-i takiyyed ve ihmâl ve 

müsâhalenize haml olunub hükm-i hakkınızdan gelinmek mukarrerdir ve sen ki çavuş 

merkûmsun ba‘de’t-tenbîh üç güne değin bayrağın açub neferâtıyla vilâyetinden 

çıkmayan serdârı kal‘a-i bend eyleyüb ve hakkından gelinmek içün ‘arz ve a‘lâm 
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eyleyesiz deyû bi’l-fi‘l dergâh-ı mu‘allâm yeniçerileri ağası destûr-u mükerrem müşîr-i 

müfahham nizâmü’l-‘âlem vezîrim Zülfikâr Paşa âdemallâhü te‘âlâ iclâlehû tarafından 

mühürlü mektûb virilmekle mûcibince ‘amel olunmak bâbında fermân-ı ‘âlişânım sâdır 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı 

celîli’l-kadrim ve vezîr-i müşârün ileyh tarafından virilen mühürlü mektûb mûcibince 

‘amel idüb min ba‘d hilâfına rızâ ve cevâz göstermeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîran fî evâil-i şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Vesale fî 9 Cemâziye’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

281/1 Asker İhrâcı Hakkında Buyuruldu 

Müfettiş ‘izzetlü ve sa‘âdetlü Ali Paşa hazretlerinin buyuruldu-yu şerîfleridir. 

Bi’l-fi‘l eyâlet-i Karaman ve sancaklarında seccâde nişin şer‘iyet olan kuzât 

efendiler zîde kadrühüm ve müfâhara’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimleri ve kethüdâ 

yerleri ve serdâr vekîlleri zîde kadrühüm ve sâir a‘yân-ı vilâyetin iş erlerisiz inhâ olunur 

ki hâliyâ memâlik-i Anadolu’da vâki‘ olan ‘askerî tâifesini mâmûr oldukları ankerus 

keferesi sürmeğe mâmûr olduğumuz ecilden bundan akdem sâdır olan sefer-i hümâyûn 

fermânları mûcibince ihrâc ve irsâl olunmaları bâbında buyuruldu tahrîr ve fermân 

sûretleri eysâl olunmağla te’kîd ve isti‘câları içün tekrar buyuruldu takrîr olunub 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   ) zîde kadruhû mübâşeretiyle irsâl olunmuşdur vusûlünde 

gerekdir ki her birinin taht-ı kazâsında sefer-i hümâyûna mâmûr olan ‘askerî tâifesini 

mübâşir merkûm ma‘rifetiyle tecessüs idüb ber mûcib-i fermân vakt ve zamânıyla 

harekete mâmûr oldukları mahalle-i ‘azîmet eyleyenleria‘lâm ve sefer-i hümâyûndan 

firâr idüb bu ana dek hareket itmeyenleri bi-lâ tevkif ahz ve kal‘a-i bend idüb isim ve 

resimleriyle mu‘accelen huzûruma arz ve a‘lâm eyleyesiz ki haklarında sâdır olan 

fermân mûcibince cezâları tertîb olunub sâire ‘ibret ve mûcib-i nasîhat olunalar husûs-u 

mezbûrda din ve devlete lâyık ve fermân-ı pâdişâhîye mutâbık hareket idüb ihmâl ve 

müsâhaleniz sebebiyle mazhar-ı ‘itâb ve nâil hitâb olmakdan be-gâyet-i ihtirâz eyleyüb 

mûcib-i fermân ve mazmûn buyuruldu ile ‘âmil olasız deyû buyuruldu. 

Fî 10 R 1094.  Kayd şûd fî 24 Rebi‘ü’l-âhir sene1096. 

281/2 Zeamet Hakkında Ferman 

Tabbaka aslühü’l-mutâ‘ hurrire el-fakîr Allâhü te‘âlâ Abdullah el-kadı bi-

medîne-i Konya. 
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Nâhiye-i Hâtûnsaray mirlivâ-i Konya. 

Ze‘âmet 

Be-nâm-ı Halîl ‘an tahvîl Hüseyîn el-müteveffâ 

Karye-i Rüstem tâbi‘-i mezbûr guruş 2602 ber-vech-i tekmil 27000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sancağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

ordu-yu hümâyûnuma mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Hâtûnsaray nâhiyesinde 

Rüstem nâm karye ve gayriden yiğirmi altı bin yiğirmi üç akçe ze‛âmete mutasarrıf olan 

Hüseyin fevt olub ze‛âmeti mahlûl olmağla bundan akdem  yararlığı ‛arz olundukda 

ibtidâdan yiğirmi bin akçe ze‛âmet ve üç def‛â ikişer bin ve bir def‛a dahî bin akçe 

terkîlere tevârih-i muhtelefe ile o emr-i şerîfim virilen orta boylu ala gözlü çatık kaşlu 

mûmâ ileyh Halil zîde kadruhûye virilmek bâbında ‛inâyet ricâsına ‛arz itmeğin 

mûcibince tevcîh olunub ze‛âmeti olduğu sancakda sâkin olub alay begisi bayrağı 

altında sefere işmek şatıyla tevcîh olunmak içün sene hamse ve tis‛în ve elf Cemâziye’l-

evvelinin sekizinci gününden destûr-u mükerrem meşîr-i mufahham nizâmü’l-‛âlem 

bi’l-fi‛l Haleb vâlisi olub hâlâ Engirüs seferine mâmûr ve ‛askerlerime serdâr olan 

vezîrim Mustafa Paşa âdemallâhü te‛âlâ iclâle tarafından hükm-i şerîf virildikden sonra 

tezkeresi virilmek fermân olunmağın ber mûcib-i fermân-ı ‛âlî zikrolunan yiğirmi altı 

bin yiğirmi üç akçe ze‛âmet-i vech-i meşrûh üzere müteveffâ Hüseyin ibtidâ ve terfîlere 

yolunda noksanıyla ber-vech-i tekmîl yiğirmi yedi bin olmak üzere mûmâ ileyh Halil 

zîde kadruhûye tevcîh olunub berât-ı ‛âlişân içün tezkere virildi tahrîran fî 14 şehr-i 

Cemâziye’l-evvel sene hamse ve tis‛în ve elf.  

Be-makâm-ı mahrûse Belgrad. Vusul fî 14 Rebi‛ü’l-âhir sene 1096. 

282/1 Zeamet Beratı 

Tabbaka asluhü’l-mahtûm el-fakîr ileyhi sübhânehü ve te‛âlâ murtazâ el-mevlâ 

bi-medîne-i Bedun kal‘a-i ‛afâ ‛anhü. 

Ze‛âmet nâhiye-i Sahrâ der-livâ-i Konya. 

Bi-nâm-ı İsmail  ‘an tahvîl Mustafa birâderş (?) şehîd-i müteveffi. 

Karye-i Sultançiftliği tâbi‛ mezbûr kıymet 56000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sancağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

divân-ı Budan’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Sahrâ nâhiyesinde Sultançiftliği nâm 
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karye ve gayriden elli altı bin akçe ze‛âmete mutasarrıf olan Mustafa bundan akdem 

şehîden fevt olub ze‛âmet-i mezbûr ol vecihle tahlil olmağın müteveffâ-i mezbûrun oğlu 

sabî nâ-kâdir ve ‛alîl olub sefere işmeğe ve kânûn üzere cebellülerine işdirmek ‛adm-i 

iktidârın bildirüb yerine bundan akdem yararlığı ‛arz olundukda ibtidâdan otuz bin akçe 

ze‛âmete ve emekdâr olmağla beş def‛a beşer bin akçe ve bir def‛a bin akçe terfîlere 

tevârih-i muhtelefe ile o emr-i şerîf ibrâz iden (    ) gözlü (    ) kaşlu (    ) boylu 

müteveffâ-yı mezbûrun li- ebeveny karındaşı olan işbu mûmâ ileyh İsmail zîde kadruhû 

kulları içün mahal ve müstehakdır deyû merkûme virilmek bâbında ‛inâyet ricâsına ‛arz 

itmeğin sene hamse ve tis‛în ve elf şehr-i Zi’l-ka‛deti’ş-şerîfesinin on ikinci gününden 

virilen tahvîlnâme mûcibince sancağında sâkin olub alaybegisi bayrağı altında sefere 

işmek şartıyla ze‛âmet-i mezbûr vech-i meşrûh üzere müteveffâ Mustafa tahvîlinde 

ibtidâ ve terkîleri bedelinden mâ‛adâ Bedun kal‛ası muhâsarasında sebkat (?)idüb 

hıdmeti mukâbelesinde karındaşı işbu mûmâ ileyh İsmail zîde kadruhûye tevcîh olunub 

berât-ı ‛âlişân ricâsına tezkere virildi tahrîran fi’t-târîhi’l-mezbûr.  

Bi-medine-i Kal‛a-i Bedun el-mahrûse. Kayd şûd fî 3 Rebi‛ü’l-âhir sene 

1096. 

282/2 Firar Eden Serdengeçdilerle İlgili Ferman 

Mutâbıkü’l-asle el-kadıhurrire el-fakîr ileyh-i te‘âlâ el-Hâc Hasan el-Gâzî bi-

mezîd-i Edirne ‛afâ ‛anhü. 

Müfâharü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‛âdeni’l-fezâil ve’l-hükkâm memâlik-i 

Anadolu’da vâki‛ olan kadılar zîde fazlühüm ve müğâharü’l-emâsil ve’l-akrân 

zikrolunan kazâlarda vâki‛ mîrmîrân ve mîrlivâ mütesellimleri ve kethüdâları zîde 

kadrühüm tekî‛-i refi‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki taht-ı kazâ ve 

hükümetinizde fermân-ı hümâyûnumla serdengecdi tahrîrine mâmûr olan sipâhi çavuşu 

me‛rifetiyle kendi hüsn-i rızâsıyla ba‛z kimesneler dahl ve defter olundukdan sonra firâr 

idüb hıdmet-i ‛aliyyemin te’hîrine bâ‛is oldukları a‛lâm olunmağla imdi siz ki mûmâ 

ileyhsiz o makûle tahrîr olunan serdengecdilerden firâr idenleri bây-ı vechekân-ı ahz ve 

ele götürüb kayd-ı bend ile divân-ı hümâyûnuma ihzâr eylemeniz bâbında fermân-ı 

‛âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı 

celîli’l-kaderem üzere ‛amel idüb dahî siz ki mûmâ ileyhsiz ol makûle tahrîr olunan 

serdengecdilerden firâr idenleri bây-ı vechekân ahz-ı vâle götürüb kayd-ı bend ile 
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divân-ı hümâyûnuma ihzâr idüb ammâ bu bahâne ile hilâf-ı şer‛-i şerîf zulm ve ta‛dî ve 

tecâvüzden be-gâyet-i ihtirâz ve ictinâb üzere olasız şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe 

i‛timâd kılasız tahrîran fî evâil-i şehr-i Rebi‛ü’l-evvel li-sene sitte tis‛în ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse.  Kayd şûd fî 13 Rebi‛ü’l-âhir sene 1096. 

282/3 Tezkere Beratı 

Bâ‛is-i tahrîr-i hurûf  budur ki bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere 

Konya’da ve etrâf-ı nâhiye ve kazâlarında vâki‛ olan beytü’l-mâl ve ‛âmme ve hâssa ve 

yâve ve kûl ve câriye müzdekânesin ve sâir cüz’üyü ve külli taraf-ı mîrîye ‛âyid ve râci‛ 

olan hukûk ve rüsûmât bi-hasbi’ş-şer‛ ve’l-kânûn seneyn-i sâbıkalarda ‛anvâl üzere zabt 

olunageldi ise menvâl-i meşrûh üzere sene-i mezbûrede berât-ı pâdişâhî ile emîn 

olduğumuz hasebiyle ahz ve kabz idüb zabt ve rabtına tarafımızdan işbu hâfız-ı tezkere 

İbrahim Ağa’yı vekîl nasb ve ta‛yîn itmişizdir gerekdir ki vâki‛ olan beytü’l-mâl ‛âka ve 

hâssa ve yâve vekûl ve câriye mezdekânesi ve sâir cüz’üyü ve külli taraf-ı mîrîye ‛âyid 

ve râci‛ olanı ahz ve kabz idüb zabt ve rabtına taraf-ı âhardan kimesne müdâhale 

itmeyüb mûcib-i tezkeremiz ile ‛amel oluna tahrîran fî evâil-i Cemâziye’l-evvel li-sene 

sitte tis‛în veelf. 

Hassa ‛alâ emîn-i beytü’l-mâl hâlâ. Kayd şûd fî gurre-i Cemâziye’l-evvel sene 

1096. 

283/1 Avarız Nakli İçin Ferman 

Kasaba-i Gaferiyâd der-livâ-i Konya ‘an hânehâ-i ‘avârız kazâ-i mezbûre ber 

mûcib-i defter hazîne-i ‘âmire. 

Hâne kıymet rub‘ 1, 38,5. 

Tabbaka aslühü’l-memzî el mahtûm nemekerü’l-‘abd-i el-fakîr sübhânehü 

te‘âlâ Abdullah el-kadı bi-kazâ-i Gaferiyâd ‘afâ ‘anhü. 

Tenzil ve mizûnehâdesinde bâ fermân-ı ‘âlî ber mûcib-i ‘arz-ı hâl ahâli-i 

muktezâ‘ın izânesindeki Mehmed sevd müddesinde fermûde fî 5 M sene 1092. 

Hâne kıymet 7,5, rub‘ 1, ennâs berâ-yı ‘avârız hâne 30. 

Kazâ-i mezbûre ahâlîsin ol mikdâr ‛avârızhânelerin edâya iktidârları 

olmamağla bir mikdâr hâneleri ref‛ olmak bâbında ‛inâyet ricâsıyla ‛avârız-ı hâl itmeleri 

ile imdi kazâ-i mezbûr ahâlîsi perâkende ve perîşân olub üzerlerinde olan hânelerin 
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edâya iktidârları olmamağla hallerine merhameten yedi buçuk ve bir rub‛hânelerin 

tenzîl ve ferûnehâde olunmak bâbında fermân-ı ‛âlî sâdır olmağın mûcibince mahalline 

kayd olunub bâkî kalan otuz hânelerin edâ eylemek üzere sûretdir ki merkûmâtdan 

naklolundu.  

Tahrîran fî 2 M sene1092. 

283/2 Timar Tevcihi Hakkında Ferman 

Tabbaka aslühü’l-memzî el-mahtûm hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehü te‘âlâ 

Abdullah el-kadı bi-kazâ-i bi-kazâ-i Gâferiyâd ‛afâ ‛anhü. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‛deni’l-fazl ve’l-kelâm Gaferiyâd kadısı zîde 

fazluhû tevki‛-i refi‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki kazâ-i mezbûre ahâlîsinin 

otuz yedi buçuk bir rub‛ ‛avârızhânesi olub ahâlîsinin ol mikdâr ‛avârızhânelerin edâya 

iktidârları olmamağla hallerine merhameten yedi buçuk ve bir rub‛ hâneleri tenzîl ve 

füzûnehâde olunub üzerlerinde otuz ‛avârızhânesi kalduğuna ellerine mühürlü ve 

nişânlu medkûfât-ı defteri sûreti virilmeğin mûcibince ‛amel olunmak fermânım 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‛amel 

idüb dahî kazâ-i mezbûr ahâlîsi perâkende ve perîşân olmağla kadîmî hânelerinden yedi 

buçuk ve bir rub‛ hâneleri füzûnehâde olunub üzerlerinde otuz ‛avârızhâneleri 

kalduğuna ellerine virilen mühürlü ve nişanlu mevkûfât defteri sûreti mûcibince edâ 

eylediklerinden sonra füzûnehâde olunan yedi buçuk ve bir rub‛ hâne içün hilâf-ı defter 

kazâ-i mezbûr ahâlisin rencide itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız 

tahrîran fi’l-yevmi’s-sânî şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene isneyn tis‛în ve elf.  

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse.  Kayd şûd fî 2 Rebi‛ü’l-evvel sene 

1096. 

283/3 Tekâlif Talebi İçin Ferman. 

Hâne ahâlîsinin    Abdullah ve Mustafa nâm sipâhîleri ile sâliyâne içün mâliye 

emridir. 

Akzâ kuzâü’l-müslimîn evlâ velâtü’l-muvahhidîn ma‛deni’l-fazl ve’l-

yakîn hucceti’l-hakk-ı ‛ale’l-halk-ı ecma‛în vâris-i ‛ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn 

el-muhtas bi-mezîd-i ‛inâyetü’l-mülkü’l-mu‛în mevlânâ Konya kadısı zîde 

fezâilulû ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya mütesellimi (   ) zîde kadruhû 
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tavkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki kazâ-i mezbûr ahâlîsi der-

sa‛âdetime âdem ve ‛arz-ı hâl gönderüb Konya kazâsına tâbi‛ (    ) ve (    ) nâm 

karyeler üzerlerine isâbet iden tekâlîfleri taleb olundukda zikrolunan karyelerin 

sipâhîleri olan Abdullah ve Mustafa nâm kimesneler ze‛âmeti karyeleri olmağla 

virdirmeğe mâni‛ olub ol vecihle külli gadr iderler deyû bildirüb mezbûrların 

hassalarına isâbet iden tekâlîfleri edâ itdirilüb mâni‛ olanlar men‛ ve def‛ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden imdî hassalarına isâbet iden tekâlîf-i 

şer‛ ve kânûn üzere edâ itdirile deyû fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‛amel idüb dahî göresiz fi’l-

vâki‛ zikrolunan karyelerin hassalarına düşen ‛avârız ve bedel-i nüzül ve bedel-i 

sursât ve sâir tekâlîfleri taleb olundukda sipâhîleri virdirmeğe mâni‛ olub gadr 

eyledikleri vâki‛ ise ol-takdîrce zikrolunan karyelerin hassalarına düşen ‛avârız ve 

bedel-i nüzül ve bedel-i sürsât ve sâir tekâlîflerin kânûn ve defter mûcibince edâ 

itdirüb hilâf-ı şer‛ ve kânûn-u kimesneye ta‛lil ve nizâ‛ itdirmeyesiz mâni‛ 

olanları men‛ ve def‛ idüb husûs-u mezbûr içün emr-i âharım ve risâline muhtâc 

itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fi’l-yevmi’l-

hâmis şehr-i Rebi‛ü’l-âhir li-sene sitte tis‛în ve elf.  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Kayd şûd fî 5 Cemâziye’l-evvel sene  1096. 

284/1 Sefere Çağrı İçin Yeniçeri Ağası Mektubu  

Afâzıl-ı desâr şerâyi‘-i şi‘âr Anadolu’nun orta ve sol kolunda vâki‘ olan 

mevâli-i ‘izâm dâme ‘ızzihüm ve kuzât efendiler zîde fazlühüm ve der-tahiyyât-ı 

sâfiyât-ı vr Azer Süleyman ve efyat ithâfından sonra bi’l-fi‘l kazâ-i mezbûrûnda olan 

yeniçeri serdârları a‘lâm olunan oldur ki inşallahü el-meliki’l-mütte‘âl bu sene-i 

mübârekede şevketlü ve ‘izzetlü pâdişâhımızın Engirüs üzerine sefer-i hümâyûnları 

mukarrer olub birkaç bayrak yeniçeri serdengeçdisi gönderilmek lâzım ve mühim 

olmağla sedengeçdi ağalarına kırkar akçe ile tekâ‘atlık ve bayrakdarlarına yiğirmişer 

akçe ile tekâ‘atlık müceddiden bi-dergâh olub serdengeçdi yazılanlara üçer akçe 

yevmiye ve dörder akçe terkî ve esâmisi çâlık olub tashîh olunmak üzere seerdengeçdi 

yazılanlara esâmisi üç akçe ile çâlık bulunanlar üç akçe ile tashîh ve dört akçe dahî terkî 

dört akçe ile çâlık bulunanlar dört akçe ile tashîh ve üç akçe terkî ve beş akçe ile çâlık 

bulunanlar beş akçe ile tashîh ve iki akçe terkî ve altı akçe ile çâlık bulunanlar altı akçe 

ile tashîh ve bir akçe terkî ve Edirne’ye geldiklerinde yol levâzımların görmek içün her 
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yüz nefere beş yüz guruş em‘âm olunub kânûn üzere at ve emekleri virilmek bâbında 

fermân-ı ‘âlişân sâdır olmağla tarafımızdan dahî işbu mektûb tahrîr olunub ve dergâh-ı 

‘âlî yeniçerileri çavuşlarından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân yiğirmi bir bölüğün Ömer ve 

otuz iki bölüğün Muharrem Çavuşzîde kadrühümâ irsâl olunmuşlardır inşallâhü te‘âlâ 

her kangınızın taht-ı kazâlarına varub dâhil olduklarında taht-ı hükûmetlerinizde ve 

nevâhî ve karâlarınızda cenk ve harbe kâdir ve tevânâ garib yiğitlerden ve kula 

oğullarından ve esâmisi çâlık olanlardan menvâl-i meşrûh üzere çavuş merkûmân 

ma‘rifetleriyle serdengeçdi tahrîr ve üzerlerine ağalığa müstehak olanlardan her birisine 

birer bayrak açdırub ve her bayrarın altında tamâmen yüzer nefer olub esâmileri asl-ı 

deftere kayd ve me’mûr oldukları sefer-i hümâyûna gönderilmek içün bir gün 

mukaddem irsâl eylemeğe ziyâde dikkat ve ihtimâm eyleyesiz ve sen ki Ömer Çavuş ve 

Muharrem Çavuşsuz husûs-ı mezbûrda ziyâde takiyyed olub vech-i meşrûh üzere 

bayrak açdırdığınız serden geçdileri ağalarıyla ve bayrakları ile ve cümle neferâtları ile 

bir gün evvel bu tarafa irsâl eylemeğe cehd ve takiyyed eyleyesiz ki vakt ve zamânıyla 

Edirne’de hâzır bulunalar vallâ ve ihmâl idüb bu cânibe geç gönderilmekden bi-gâyet 

ihtirâz üzere olasız ve siz ki serdârlarsız taht-ı hükûmetlerinizde yazılan serden geçdileri 

bir vecihle te’hîr itdirmeyüb bir gün evvel bu tarafa yollayasız ve serden geçdi olmayub 

‘askerî tâifesini vilâyetlerinizde kat‘an alıkoymayub sefer-i hümâyûna ve mâmûr 

oldukları serhadlerine ‘umûman yollayasız vallâ bundan sonra teftîşciler irsâl olunub 

mütteniye olmayanların haklarından geldüğünden sonra siz dahî mu‘âkıb olmanız 

mukarrerdir şöyle bilüb mûcib-i mektûb ile ‘âmil olasız tahrîran fî evâhir-i şehr-i 

Muharremi’l-harâm li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Vesale fî 13 Rebi‘ü’l-evvel sene 1096. Zülfikâr ağa-yı yeniçeriyân dergâh-ı 

‘âlî hâlâ. 

284/2 Mütevelli Beratı 

Nişân-ı şerîf-i ‛âlişân hükmü oldur ki. 

İftehârü’l-havâs ve’l-makrebeyn bi’l-fi‛l dârü’s-se‛âdetim ağası olub evkâf-ı 

selâtîn nâzırı olan Yûsuf Ağa dâme ‘ulüvvühü der-sa‛âdetime ‛arz gönderüb Konya’da 

vâki‛ merhûm ve mefğurla Sultân Alâeddin Câm‛-i şerîfi ve dârü’ş-şifâsı evkâfının 

yevmî on akçe vazîfe ve senede beş hassa galle ile tevelliti işbu bin doksan altı senesi 

martı ibtidâsından zabt eylemek üzere işbu râfi‛-i tevkî‛-i refi‛ü’ş-şân şehr-i yârî 
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kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Arslân zîde kadruhûye tevcîh olunub berât-ı şerîfim 

virilmek ricâsına a‛lâm itmeğin mahal ve müstehak olmağla hakkında mezîd-i ‛inâyet-i 

bâd-ı şâhânım zuhûra götürüb ağa-yı müşârün ileyhin ‛arzı mûcibince târîh-i mezbûrdan 

zabt eylemek üzere tevcîh idüb bin doksan altı Saferü’l-hayrının on birinci gününden bu 

berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mûmâ ileyh Arslân zîde kadruhû varub 

zikrolunan câmi‛ ve dârü’ş-şifâ evkâfına bin doksan altı martı ibtidâsından mütevellî 

olub edâ-yı hıdmet eyledikden sonra ta‛âyîn olunan on akçe vazîfenin yevmî beş akçe 

ve sünû-yu beş hassa galleyi câmi‛-i şerîf tevelliti ve yevmî beş akçesin dârü’ş-şifâ 

vakfı tevelliti cihetleri içün evkâf-ı mezbûre mahsûlünden alub mutasarrıf ola ol bâbda 

zabt ve tasarrufuna hiç ferd dahl ve ta‛arruz eylemeyeler şöyle bileler ‛alâmet-i şerîfe 

i‛timâd kılalar tahrîran fi’l-yevmi’s-sânî şehr-i Saferü’l-hayr li-sene tis‛a sittîn ve elf. 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. Kayd şûd fî 4 Cemâziye’l-âhir sene 1096. 

285/1 Sefere Çağrı Fermanı 

Tabbaka aslühü’l-mutâ‛ hurrire el-‛abîd Nasrullah sübhânehû te‛âlâ Mehmed 

el-mevlâ hilâfe Abdullah efkarahü’l-mahmiye ‛afâ ‛anhü. 

Müfâharü’l-kuzât ve’l-hükkâm mu‛âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Anadolu’nun orta 

vusûl kavillerinde vâki‛ olan kadılar zîde fazlühüm mefâharü’l-emâsil ve’l-akrân 

zikrolunan kazâlarda vâki‛ yaniçeri serdârlar zîde kadrühüm tavkî‛-i refî‛-i hümâyûn ve 

asl olıcak ma‛lûm ola ki bu sene-i mübârekede Engürüs seferine birkaç bayrak yeniçeri 

serdengecdisi gönderilmek lâzım gelmekle serdengecdi ağalarına kırkar ve 

bayrakdârlarına yiğirmişer akçe teğâüdlük ve müceddiden bi-dergâh olub serdengecdi 

yazılanlara üçer akçe yevmiye ve dörder akçe terkı‛ ve esâmîleri çâlık olub tasmîh 

olunmak üzere serdengecdi yazılanlara esâmîleri üç akçe ile çâlık bulunanlar dört akçe 

ile tasmîh ve üç akçe ile dahî terkî ve beş akçe ile çâlık bulunanlar beş akçe ile tasmîh 

ve iki akçe dahî terkî ve altı akçe ile çâlık bulunanlar altı akçe ile tasmîh ve bir akçe 

terkî  ve Edirne’ye geldikde levâzemâtların görmek içün her yüz nefere beş yüz guruş 

en‛âm olunmak fermânım olub degâh-ı mu‛allâm yeniçerileri çavuşlarından kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Ömer Çavuş zîde kadruhû ta‛yîn ve irsâl olunmağın imdi taht-ı 

kazânızda cenk ve harbe kâdir yarar ve tevânâ garîb ve kûl oğullarından ve esâmîleri 

çâlık olanlardan menvâl-i meşrûh üzere çavuş merkûm ma‛rifetiyle serdengecdi tahrîr 

ve üzerlerine ağalığa müstehak olanlardan birisine birer bayrak acdırub ve her bayrağın 
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altında tamâmen yüz nefer olub esâmîleri asl-ı deftere kayd ve me’mûr oldukları sefer-i 

hümâyûnuma gönderilmek içün bir gün mukaddem irsâl eylemeğe müfâyet-i dikkat-i 

tâm ve ihtimâm mâlâ kelâm eyleyesiz deyû bi’l-fi‛l vezâretle dergâh-ı mu‛allâm 

yeniçerileri ağası olan destûr-u mükerrem meşîr-i müfahham nizâmü’l-‛âlem vezirim 

Zülfikâr Paşa âdemallâhü te‛âlâ iclâle tarafından mühürlü mektub virilmekle mûcibince 

‛amel olunmak bâbında fermân-ı ‛âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (    ) vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîl-i kadrim ve müşârün ileyh tarafından virilen 

mühürlü mektûb mûcibince ‛amel idüb hilâfına rızâ ve cevâz gösterilmekden bi-gâyet-i 

ihtirâz ve ictinâb üzere olasız şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fî 

evâsıd-ı şehr-i Zi’l-hicce eş-şerîf li-sene hamse tis‛în ve elf. 

Vesale fî 13 Rebi‛ü’l-evvel sene 1096. Be- makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

285/2 Yol Güvenliği Hakkında Buyuruldu. 

Sa‛âdetlü müfettiş paşa hazretlerinin hüccâc-ı imûr buyûrıldusudur. 

Şerâyi‛-i şi‛âr tarafımızdan Adana’ya varınca uluyol üzerinde icrâ-yı ahkâm-ı 

şer‛iyet-i garâ iden kuzât efendiler zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân 

mütesellimler ve voyvodolar ve kethüdâ yerleri ve serdâr vekîlleri zîde kadrühüm ve 

sâir a‛yân vilâyetin iş erleri ve derbend muhâfazacılarısız inhâ olanlar oldur ki hâlâ 

hüccâc-ı zevi’l-ibtihâcın mürûr ve ‘ubûr idicek zamanı olub mürûr ve ‘ubûr idicekleri 

yolların hıfz ve harâset olunması lâzım gelmekle buyuruldu tahrîr ve kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân gönüllü ağamız olan (   ) zîde kadruhû bir ağayla ta‛yîn ve irsâl olunmuşdur 

gerekdir ki husûs-u mezbûrda her biriniz gereği gibi basîret ve intibâh üzere olub taht-ı 

hükûmet-i şi‛ârınızda olan yolların hıfz ve harâsetine takiyyed-i tâm ve ihtimâm-i mâl-i 

kelâm idüb hazîne ve kıtâü’t-tarîk ve kıtâ‛ü’t-tarîk eşkıyâsı olduğu haber olunub 

mübâşir merkûm tarafından ihbâr ve iş‛âr oluna kara-i bi-lâ tevkif (…) kâdir olan ahâlî-i 

vilâyet-i birle üzerlerine varub ahz ve ele götürmekde ve mahûf ve muhâtâ olana 

mahallerden hicâc-ı müslimîni emîn ve salim birbiriniz irsâl ve eysâl itmekde bir 

vecihle ihmâl ve müsâmaha itmeyüb bir ferde zarar ve gözüne irişmekden bi-gâyet-i 

ihtirâz eyleyesiz el-‛iyâzen billâhi te‛âlâ her kangınızın dâhil-i dâirede hükûmetinize bir 

ferde zarar ve ziyân irişmek ihtimâli olursa ba‛de’t-tazmîn eseddü ‘inâb ve ‛akâbe 

mazhâr olmanız mukarrer bilüb bilmedik ve işitmedik dimeyüb mûcib-i buyuruldu ile 

‛âmil olasız deyû buyuruldu. 
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Fî 23 C sene 1096. vesale fî 17 Rebi‛ü’l-evvel sene 1096. 

286/1 Lağımcıların Ücretinin Peşin Ödenmesi Hakkında Ferman 

Akzâ kuzâü’l-müslimîn evlâ velâtü’l-muvahhidîn ma‛deni’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‛ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn hucceti’l-hakk-ı ‛ale’l-halk-ı ecma‛în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‛inâyetü’l-mülkü’l-mu‛în mevlânâ Konya kadısı zîde fezâilulû ve müfâhirü’l-

kuzât ve’l-hukkâm mu‛âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Karaman eyâletinde vâki‛ kadılar zîde 

fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere 

eyâlet-i mezbûrun ‛avârız ve bedel-i nüzülü cem‛ine mâmûr olan (   ) ve kethüdâ yerleri 

ve eyeniçeri serdârları ve a‛yân-ı vilâyetin iş erleri zîde kadrühüm tevkî‛-i refî‛-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki inşallâhü te‛âlâ evvel bahar haceste-i âsârda vâki‛ 

olan sefer-i hümâyûnum içün Niğde cânibinden ihrâcı fermânım olan otuz nefer 

lağımcıların peşin virilecek ücretleri içün bin doksan altı senesi eyâlet-i mezbûrenin 

‛avârız ve bedel-i nüzülü mâlından bin beş yüz esedî guruş ta‛yîn ve havâle olmağla 

henüz tahsîldârı gelmedi deyû bir vecihle ‛avk ve te’hîr itdirilmeyüb ta‛yîn olunan 

maldan ba‛de hesâblarına takas olmak üzere ahâli-i vilâyet mâbeynlerinde emr-i şerîfim 

varduğu gibi mu‛accilen tedârik ve lağımcıların ihrâcı te’hîre kalmamak içün emr-i 

şerîfimle kabzıne me’mûr oluna bi’t-tamam bir gün evvel teslîm ve edâ itdirüb ve 

temessük alub hıfz eyleyesiz deyû fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (    

) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‛amel idüb dahî kat‛an te’hîr ve tevakkuz 

eylemeyüb cânibinden ihrâcı fermânım olan lağımcıların peşin virilecek ücretleri içün 

bin doksan altı senesi eyâlet-i mezbûrun ‛avârız ve bedel-i nüzülü malından ta‛yîn ve 

havâle olunan bin beş yüz esedî guruşu henüz tahsildârı gelmedi deyû bir dürlü ‛alt ve 

bahâne ve ‛avk ve te’hîr itdirilmeyüb ba‛de hesâblarına takas olunmak üzere ahâli-i 

vilâyet mâbeynlerinde emr-i şerîfim varduğu gibi mu‛celâtdârın ve zikr olunan 

lağımcılar ihrâcı te’hîr kalmamak içün emr-i şerîfimle kabza mâmûr olana bir gün evvel 

edâ ve teslîm itdirmekde her biriniz ziyâde takiyyed ve ihtimâm idüb iymam-ı hıdmet 

eyleyesiz ve meblağ-ı mezbûr tamamen mübâşire teslîm olunduğuna temessük alub işbu 

hükm-i şerîfimin zuhruna hüccet itdirüb hıfz eyleyesiz şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe 

i‛timâd kılasız tahrîran fi’l-yevmi’l-hâdî şehr-i Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‛în ve elf. 

Vesale 20 Saferü’l-hayr sene 1096. be-makâm-ı edirne el-mahrûse. 
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286/2 Lağımcıların Ücretlerinin alındığına Dâir  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bin doksan altı senesinde vâki‛ sefer-i hümâyûn 

içün Niğde ve Kayseriye sancaklarından fermân-ı şerîf mûcibince yüz otuz nefer 

lağımcıların ücreti içün eyâlet-i Karaman’ın sene-i mezbûre ‛avârız ve nüzülü malından 

fermân-ı şerîf ile havâle olunan akçeden Konya kazâsına tevzi‛ olunan sekiz yüz on 

dokuz aded esedî guruşu mâmûr olduğum ecilden bi’t-tamam ahâlî-i kazâdan alub kabz 

eyledim ki inşallâhü te‛âlâ sene-i mezbûre ‛avârız ve nüzüllerinin mübâşiri geldikde bâ 

fermân-ı ‛âlî meblağ-ı mezbûru takas itmek üzere yedlerine temessük virildi hurrire fî 

13 Rl li-sene 1096. 

Be-makâm-ı Ahmed Çavuş dergâh-ı ‛âlî hâlâ. 

286/3 Kırâatcı Tayin Beratı  

Nişân-ı şerîf-i ‛âlişân hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâü’l-müslimîn mevlânâ Konya kadısı zîdet sa‛âdetime mektûb 

gönderüb mahmiye-i Konya’da müteveffâ Helvacı Ali Atbazarı kapusu taşrasında vâki‛ 

câmi‛-i şerîfe vaz‛ eyledüğü Muhammediye’nin kırâatını yevmi iki akçe vazıfe ile râfi‛-i 

tevkî‛i refî‛ü’ş-şân-ı hâkânî Mahmud Halîfe müceddiden tevcîh olunub berât-ı şerîfim 

virilmek bâbında ‛inâyet ricâ itmeğin şart-ı vâkıf üzere tevcîh idüb bu berât-ı hümâyûn 

‛izzet makrûnu virdüm ve buyurdum ki ba‛de’l-yevm mezbûr Mahmud halîfe varub 

câmi‛-i şerîfde vaz‛ olunan Muhammediye’nin kırâatcısı olub ber mûcib-i şart-ı vâkıf 

hıdmet-i lâzımesin bi-kusur-u mer‛î ve müeddi kıldıkdan sonra ta‛yîn olunan yevmi iki 

akçe vazîfesine mutasarrıf ola ol bâbda efrâd-ı emzideden hiç ferd mâni‛ ve dâfi‛ 

olmayub dahl ve ta‛arruz kılmaya şöyle bileler ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılalar tahrîran fî 

evâhir-i şehr-i Zi’l-hicce eş-şerîfe li-sene semânîn ve elf. 

Kayd şûd fî 17 Cemâziye’l-âhir li-sene 1096. Be-makâm-ı Kostantiniyye 

el-mahrûse. 

287/1 Lağımcıların Ücretinin Peşin Ödenmesi Hakkında Ferman 

Akzâ kuzâü’l-müslimîn evlâ velâtü’l-muvahhidîn ma‛deni’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‛ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn hucceti’l-hakk-ı ‛ale’l-halk-ı ecma‛în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‛inâyetü’l-mülkü’l-mu‛în mevlânâ Konya kadısı zîde fezâilulû ve müfâhirü’l-

kuzât ve’l-hukkâm mu‛âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Karaman eyâletinde vâki‛ kadılar zîde 
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fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân bin dokzan altı senesine mahsûb olmak üzere 

eyâlet-i mezbûrenin ‛avârızı cem‛ine me’mûr olan (    ) zîde kadruhûh a‛yân-ı vilâyetin 

iş erleri zîde kadrühüm tevkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lâm ola ki inşallâhü 

te‛âlâ bahar haceste-i âsârda vâki‛ sefer-i hümâyûn içün Kayseriye cânibinden ihrâcı 

fermânım olan yüz nefer lağımcıların bir vecih peşin virilecek ücretleri içün bin doksan 

altı senesi eyâlet-i mezbûrenin ‛avârızı malından beş bin esedî guruş ta‛yîn ve havâle 

olunmağla henüz tahsildârı gelmedi deyû bir vecihle ‛avk ve te’hîr itdirilmeyüb ta‛yîn 

olunan maldan ba‛de hesâblarına takas olmak olmak üzere ahâli-i vilâyet mâbeynlarinde 

emr-i şerîfim varduğu gibi mu‛accilen tedârik ve lağımcıların ihrâcı te’hîr kalmamak 

içün emr-i şerîfimle kabzına mâmûr olana bi’t-tamam teslîm ve bir gün evvel edâ 

itdirüb ve temessük alub hıfz eyleyesiz deyû fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle (   ) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‛amel idüb dahî kat‛an te’hîr ve 

tevkin eylemeyüb Kayseriye cânibinden ihrâcı fermânım olan lağımcıların peşin 

virilecek ücretleri içün bin doksan altı senesi eyâlet-i mezbûrun ‛avârızı malından ta‛yîn 

ve havâle olunan beş bin esedî guruşu henüz tahsildârı gelmedi deyû bir dürlü ‛alt ve 

bahâne ve ‛avk ve te’hîr itdirilmeyüb ba‛de hesâblarına takas olunmak üzere ahâli-i 

vilâyet mallarında emr-i şerîfim varduğu gibi mu‛accilen tedârik ve zikr olunan 

lağımcılar ihrâcı te’hîr kalmamak içün emr-i şerîfimle kabzına me’mûr olan mübâşire 

bir gün evvel edâ ve teslîm itdirmekde her biriniz ziyâde dikkat ve ihtimâm idüb itmam-

ı hıdmey eyleyesiz ve meblağ-ı mezbûr tamamen mübâşire teslîm olunduğuna temessük 

alub işbu hükm-i şerîfimin zuhuruna hüccet itdirüb hıfz eyleyesiz şöyle bilesiz ‛alâmet-i 

şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fi’l-yevmi’l-hâdî şehr-i Saferü’l-hayr li-sene sitte tis‛în ve 

elf. 

Kayd şûd fî 20 Saferü’l-hayr sene1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

287/2 Lağımcıların Ücretinin Peşin Ödenmesi Hakkında Ferman 

Sipâh ve silahdâr içün sefer emr-i şerîfidir. 

Müfâhirü’l-kuzât ve’l-hukkâm mu‛âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Anadolu’nun sağ 

kolunda vâki‛ olan kadılar zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan 

kazâlarda kethüdâ yerleri zîde kadrühüm tevkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm 

ola ki inşallâhü te‛âlâ evvel bahar haceste-i âsârda mukarrer olan sefer-i hümâyûnuma 

mâmûr sipâh ve silahsâr iki bölük halkı Edirne’de rikâb-ı kâmimiyâmda mevcûd 
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bulunmalarıçün bundan akdem emr-i şerîfim gönderilüb tenbîh-i hümâyûnum olmuşidi 

imdi evvel emr-i şerîfim ‘alâ mâgân mütegarrer olmağla nevrûz-u fîrûzdan on beş gün 

mukaddem gelüb Edirne’de rikâb-ı hümâyûnumda mevcûd bulunmak üzere dikkat ve 

zamânıyla cümlesin evlerinden ihrâc ve irsâl eyleyüb bir ferde müsâmaha eylemekden 

ihtirâz eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (   ) vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîl-i kadrim mûcibince ‘amel idüb dahî siz ki 

kadılar ve kethüdâ yerlerisiz inşallâhü’r-rahmân nevrûz-u fîrûzdan on beş gün 

mukaddem Edirne’de rikâb-ı kâmiyâmdan mevcûd bulunmak üzere her biriniz taht-ı 

kazânızda olan cümle sipâh ve silahdâr tâifesin vakt ve zamânıyla evlerinden ihrâc ve 

mahall-i mâmûra irsâl eyleyüb ‘avk ve te’hîrden ve ihmâl ve müsâhaleden be-gâyet-i 

ihtirâz eyleyesiz şöyle ki vakt ve zamânıyla gelüb mevcûd bulunmayalar sizin ‘adem-i 

takiyyed ve ihmâl ve müsâmahanıza haml olunub külli gadr ve nedâmet çekmeniz 

mukarrerdir ana göre her birini habîr ve âgâh idüb emr-i şerîfimin mazmûn-ı münîfi ile 

‘âmil olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâhir-i şehr-i 

Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 13 Rebi‘ü’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

288/1 Sefere Çağrı Beratı 

Müfettiş ‘izzetlü ve sa‘âdetlü Ali Paşa hazretlerinin buyuruldularıdır. 

Bi’l-fi‘l eyâlet-i Karaman ve Edene veMar‘aş ve celbü’ş-şehbâda mesned-i 

nişîn-i şer‘iyet-i garâ olan fezâil-i şi‘âr efendiler hazarâtı zîdet fezâilühüm ve şerâyi‘-i 

zetâr eyâlet-i merkûmûnda vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân mütesellimleri ve kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdârları zîde kadrühüm ve sâir 

a‘yân-ı vilâyetin iş erlerisiz inhâ olunan oldur ki inşallâhü te‘âlâ işbu sâl-i firhadde 

Engürüs keferesi üzerine sefer-i hümâyûn nusret makrûn muhakkak ve mukarrer 

olmağla mâmûr olan za‘mâ ve erbâb-ı tîmâr ve dört bölük halkı ve dergâh-ı mu‘allâ 

yeniçerileri ve cebecileri ve tobcuları ve tob arabacıları ve sâir tevâyif-i ‘askerî nevrûz-ı 

fîrûzda Belgrad sahrûsında serdâr-ı ‘asâkir-i İslâm olan vezîr-i rûşen sahrâ yanında 

ordu-yu hümâyûnda mevcûd ve rakâb-ı hümâyûn zafer makrûna mevkûf olan Gediklü 

dergâh-ı mu‘allâ müteferrikaları ve çavuşları ve ve dîvân-ı hümâyûn ve defter-i hâkânî 

kâtibleri ve şâkireleri ve sipâh ve silahdâr neferâtı dahî nevrûz-u fîrûzda Edirne’de hâzır 

ve mühtiyâ bulunmaları içün evlerinden ihrâc ve me’mûr oldukları sefer-i hümâyûna 
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sürmeğe me’mûr olduğumuz ecilden sâdır olan iki kıt‘a fermân-ı sa‘âdetmakrûn 

mûcibince buyuruldu tahrîr ve sûretleri ağalarımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   ) 

zîde kadruhû mübâşeretiyle irsâl olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki sâdır olan fermân-ı 

zafer makrûnu sicil-i mahfûza kayd ve mecmu‘-u nâs olan mahallerde nidâ itdirüb ber 

mûcib-i fermân-ı zîr-i hükûmet şe‘ârinizde sefer-i hümâyûna mâmur olan za‘mâ ve 

erbâb-ı tîmâr ve dört bölük halkı ve dergâh-ı mu‘allâ yeniçeri ve cebecileri ve tobcuları 

ve tob arabacıları ve sâir tavâyif-i ‘askerî inşâdallâhü te‘âlâ nevrûz ve fîrûzda Belgrad 

sahrâdasında serdâr-ı ‘asâkir-i İslâm olan vezîr-i rüşen zamîr bâbında ordu-yu 

hümâyûnda mevcûd ve dekâb-ı hümâyûna müte‘allik olan Gediklü dergâh-ı ‘âlî 

müteferrikaları ve çavuşları ve dîvân-ı hümâyûn ve defter-i hâkânî kâtibleri ve şâkirdleri 

ve sipâh ve silahdâr neferâtı dahî nevrûz-ı fîrûzda mahmiye-i Edirne’de bulunmaları 

üzere bir an ve bir sâ‘at meks ve karara erâm virmeyüb evlerinden ihrâc ve mâmûr 

oldukları sefer-i hümâyûna sürmekde takiyyed ve ihtimâm idüb bir ferde te’kîr ve tevkif 

itdirmekden be-gâyet-i ihtirâz eyleyesiz şöyle ki ba‘de’l-yevm tavâif-i mezbûrdan vakt 

ve zamanıyla hareket ve me’mûr olduğu sefer-i hümâyûna ‘azîmet itmeyüb kendimiz ol 

tarafa vardıkda ve yâhud istifsâr ve istihbâr olundukda evlerinde bulunalar vallâhü’l-

‘azîm aslâ amân ve zamân virilmeyüb sulb ve katl olunduklarından gayri ihmâl ve 

müsâhaleniz içün sizin dahî envâ‘-ı ‘atâbe mazhar olmanız mukadderdir imdi husûs-u 

mezbûru gayri zamana kıyas itmeyüb sefer-i hümâyûna mâmûr olan ‘askerî tâifesin vakt 

ve zamanıyla ihrâca müşâra‘at idüb mûcib-i buyuruldu ile ‘âmil olasız deyû buyuruldu. 

Fî S 1096. Vesale fî 21 S sene1096. 

288/2 Vergi Hakkında Ferman 

Bî-garaz olanlar hâne ahâlîsiyle mu‘âf ahâlîsinin da‘vâlarına karışmak içün 

dîvân emr-i şerîfdir. 

Emîri’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izzi ve’l-ihtişâm el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman 

Beglerbgisi (   ) dâme ikbâluhû ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn 

ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hakkı ‘ale’l-halkı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i 

ve’l-mürselîn el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı 

zîdet fezâiluhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki medîne-i Konya’da 

sâkin emr-i şerîfimle tekâlîf hânesine mukayyed re‘âyâ tâifesi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı 

hâl idüb bunların hazret-i Mevlânâ evkâfının defterde mukayyed vakf-ı re‘âyâ ile tekâlîf 
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hassasına müte‘allık olan nizâ‘ları içün mâliyeden virilen emr-i şerîfimin mazmûnu 

medîne-i Konya’da sâkin meşâyih-ı ‘azâmdan işlikciler şeyhi Hacı Ali ve Sadreddîn 

Konevî tekiyesinin şeyhi diğer Şeyh Ali ve Sultan Alâeddîn tekiyesinin şeyhi Şeyh 

Seyyid Mehmed ve Şerâfeddîn şeyhi Şeyh Abdullah zîde nükûbühüm ile bî-garaz olan 

kuzâtdan İbâdullah ve Süleyman ve İsma‘îl nâm kadılar ve sâir bî-garaz ve ehl-i hakk 

olan kimesneler mukayyed ve ma‘rifetiyle suâl ve hakk ve ‘udul üzere görülüb icrâ-yı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzere ‘amel 

olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda 

sâdır olan emrim ile mâliye tarafından virilen emr-i şerîfim mûcibince husûs-u mezbûru 

atmam-ı hakk ve ‘udul üzere zikr olunan müşâyih-i ‘izâmın ve sâir bî-garaz ve ehl-i 

hakk olan kimesnelerin mu‘ayyed ve ma‘rifetiyle şer‘ ve kânûn üzere icrâ-yı hakk 

eyleyüb min ba‘d-i şer‘-i şerîfe ve kânûna ve mâliye tarafından virilen o emr-i şerîfime 

muhâlif kimesneye ta‘lil ve ‘inâd itdirmeyesiz esâmiyânı yazub bi-garaz eyleyüb husûs-

u mezbûr içün tekrar şikâyet olunub bir dahî emr-i şerîfim varmalu eyleyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâil-i şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene sitte 

ve tis‘în ve elf.  

289/1 Sefere Çağrı Fermanı 

Tabbaka aslühü’l-mutâ‛ nemekehü’l-fakîr ileyhi sübhânehü te‘âlâ Ahmed el-

kadı bi-medîne-i Şıhlu ‘afâ ‘anhü. 

Emîrü’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fuhhâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‛izzi ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‛inâyeti’l-meliki’l-a‛lâ Rûm ile 

beglerbegliği pâyesiyle Anadolu’da eşkıyâ teftîşine ve ‛asker sürmeğe me’mûr olan Ali 

Paşa dâmet ‘izzühüye tevkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki inşallahü el-

meliki’l-mütte‛âl ol bahar haceste-i âsârda vukû‛u mukarrer ve muhakkak olan sefer-i 

hümâyûn nusret makrûnuma vilâyet-i Anadolu’da Gediklü dergâh-ı mu‛allâm 

müteferrikaları ve çavuşları ve dîvân-ı hümâyûnum ve defter-i hâkânî kâtibleri ve 

şâkirdleri ve sipâh ve silahdâr neferâtı mâmûr ve ta‛yîn ve nevrûz-u fîrûzda Edirne’de 

mevcûd bulunmaları fermânım olmağla imdi sen ki mîrmîrân-ı mûmâ ileyhsin vech-i 

meşrûh üzere mezbûrları vakt ve zamanıyla evlerinden ihrâc ve bir mahalde meks ve 

arâm itdirmeyüb bir gün evvel vakt-i mev‛ûdda mahall-i mezbûrda bulunmaları içün 

irsâl ve eysâl eylemeniz bâbında fermân-ı ‛âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (   ) 

vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîl-i kadrim mûcibince ‛amel idüb dahî 
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sen ki mîrmîrân-ı mûmâ ileyhsin mezbûrları vakt ve zamanıyla evlerinden ihrâc ve bir 

mahalde meks ve arâm itdirmeyüb bir gün ve bir sâ‛ât mukaddem vakt-i mev‛ûdda 

Edirne’de mevcûd bulunmalarında takiyyed eyleyesiz ve bi’l-cümle sefer-i 

hümâyûnuma mâmûr olan eğer mezbûrlardır ve eğer sâir ‛askerîdir cümlesin vakt ve 

zamanıyla mâmûr oldukları üzere irsâl ve mevcûd bulunmak üzere akdem ve ihtimâm 

eyleyesiz şöyle ki vakt ve zamanıyla gelüb mahall-i mezbûrda mevcûd bulunmaları bu 

bâbda senin ‛adem-i takiyyedine haml olunduğundan gayri dirlikleri âhara virilmekle 

kanâ‛at olunmayub mesûl mu‘âbet ve cezâları tertîb olunmak mukadderdir ana göre her 

birine habîr ve âgâh eyleyüb emr-i şerîfimin icrâsında dakika fevt eyleyesiz şöyle bilesiz 

‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fî evâhir-i şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene sitte 

ve tis‛în ve elf. 

Vesale fî 21 Safer sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

289/2 Vergi Hakkında Ferman 

Müfâharü’l-kuzât ve’l-hükkâm mu‛âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm vilâyet-i 

Adana’da vâki‛ olan kadılar zîde fazlühüm müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellimler 

ve iş erleri zîde kadrühüm tevkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki Adana 

kadısı Mevlânâ Hacı Hasan zîde zîde fazluhû dîvân-ı hümâyûnuma ‛arz gönderüb 

eyâlet-i Adana’dan iştirâsı fermân olunan otuz beş katar mâde ve ner deve iştirâsına İçîl 

sancağı on iki kadılık eyâlet-i Adana’ya dâhil olun bu ana gelince vârid olan 

iştirâlarından İçîl sancağına dahî hissesine düşeni tahmîl ve eline gelmiş iken hâlâ deve 

iştirâsı livâ-i mezbûr ahâlîsine tahmîl olundukda livâ-i mezbûr ahâlîsi fermânda tasrîh 

olunmuşdur deyû hisselerine düşen deve iştirâsını adâde imtinâ‛ eylediklerin nefs-i 

Adana ve Tarsus ve civarında olan kazâlar ve nevâhı a‛lâm idivir deyû el-Hâc 

eylediklerin a‛lâm eyledüğün ecilden hazîne-i ‛âmiremde mahfûz olan baş muhâsebe 

defterlerine nazar olundukda astabıl (?) ‛âmire mühimmâtıçün eyâlet-i Adana’dan her 

katarı mekmel rakhi ile üçer yüz yetmişer esedî guruşa olmak üzere otuz beş katar deve 

iştirâ içün emr-i şerîfim virilüb mukaddemâ deve iştirâsı fermân olundukda ne menvâl 

üzere olagelmiş ise ol menvâl üzere ma‛rifet-i şer‛le İçîl kazâsına dahî ol menvâl üzere 

tahmîl olunub olagelmişe muhâlif kimesneye ta‛addi itdirilmeye deyû ‛arz olundukda 

imdi kadîmden olageldüğü üzere ‛amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfimle (    ) vardıkda bu bâbda sâdır olan emerim üzere ‛amel idüb vech-i 

meşrûh üzere fermân olunan deve iştirâsından bu ana dek İçîl sancağına dahî tahmîl 
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oluna gelimiş ise yine kânûn-u kadîm üzere hissesine düşeni tahmîl ve ahâli-i vilâyet ile 

me‛an edâ itdirdüb bizim kazâmız fermânda tasrîh olunmamışdır deyû ve sâir bahâne ile 

ta‛lil ve nizâ‛ itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fi’l-

yevmi’s-sâbi‛ şehr-i Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‛în ve elf. 

Kayd şûd fî 26 Safer sene 1096.be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

290/1 Engürüs Seferine Çağrı Fermânı 

Tabbaka aslühü’l-mutâ‛ aslühü’l-mutâ‘ nemekehü’l-fakîr ileyhi sübhânehü 

te‘âlâ bi-medîne-i Şıhlu ‘afâ ‘anhü. 

Emîrü’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fuhhâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‛izzi ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‛inâyeti’l-meliki’l-a‛lâ Rûm ili 

beglerbegi paşasıyla Anadolu’da eşkıyâ teftîşine mâmûr olan Ali Paşa dâmet mu‛âliye 

tevkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki inşallâhi’l-meliki’l-mütte‛âl evvel 

bahar haceste-i âsârda Engürüs kaferesi üzerine mukarrer olan sefer-i hümâyûnuma 

mâmûe za‛mâ ve erbâb-ı tîmâr ve dört bölük halkı ve dergâh-ı mu‛allâm yeniçerileri ve 

cebecileri ve tobcuları ve tob arabacıları ve sâir tevâyif-i ‛askerî sefer-i hümâyûnuma 

sürmeğe me’mûr ve ta‛yîn olunmuşsundur imdi sen ki mîrmîrân-ı mûmâ ileyhsin vakt 

ve zamanıyla kalkub münâsib olan yerlere kendin ve mesâfe olan mahallere mukaddem 

ve mu‛temed-i ‛aliye âdemler gönderüb inşallâhü te‛âlâ nevrûz-ı fîrûzda Belgrad 

sahrâsında dertûr-u mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü’l-‛âlem Engürüs seferinde 

‛asâkir-i islâm nusret-i şi‛âreme ser‛askerim olan vezîrim (   ) paşa âdemallâhü te‛âlâ 

iclâlehünün yanında ordu-yu hümâyûnumda ve dernek ve cemiyetde mevcûd bulunmak 

üzere evlerinden ihrâc ve sürüb irsâl ve mevcûd eylemeğe dikkat ve ihtimâm eyleyüb 

ammâ bu bahâne ile hilâf-ı şer‛-i şerîf re‛âyâ fukarâsına te‛addî ve ve tecâvüzden ihtirâz 

eylemek bâbında fermân-ı ‛âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (    ) vusûl buldukda 

sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrim mûcibince ‛amel idüb dahî sen ki mîrmîrân-ı mûmâ 

ileyhsin vakt ve zamânıyla kalkub münâsib olan yerlere kendin ve mesâfe olan 

mahallere mukaddem ve mu‛temed-i ‛aliye âdemler gönderüb sefer-i hümâyûnuma 

mâmûr olan tevâyif-i mezbûreyi evlerinden ihrâc ve sürüb inşallâhü’r-rahmân nevrûz-ı 

fîrûzda Belgrad sahrâsında ser‛asker-i vezîr müşârün ileyhin yanında ordu-yu 

hümâyûnumda dernek ve cem‛iyetde mevcûd bulunmak üzere irsâl ve mevcûd 

eylemeğe ziyâde dikkat ve ihtimâm eyleyüb ammâ bu bahâne ile hilâf-ı şer‛-i şerîf 
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re‛âyâ fukarâsına zulm ve te‛addi ve tecâvüzden be-gâyet-i ihtirâz eyleyesin husûs-u 

mezbûr ehem mühimmât-ı dîn ve devlet ve elzem levâzımât mülk-i saltanatımdan 

olmağla bu zamanı sâir kıyas eylemeyüb şöyle ki vakt ve zamânıyla gelüb mevcûd 

bulunmayub ‛asâkir-i İslâmın intizârıyla ‘ayazâ billâhi te‛âlâ sefer-i hümâyûnumun 

te’hîrine bâ‛is olasın ‛adem-i takiyyed ve ihtimâl ve müsâhale ve müsâ‛ade ki haml 

olunub bir vecihle ‛özr-i cevâbın mesmû‛-u hümâyûnum olmayub sen ki ve bundan 

sonra müstakil âdemler ta‛yîn olunub evlerinde bulunanların ve vakt ve zamânıyla gelüb 

irişmenlerin dirlikleri âhara virildüğünden gayri itâ‛at-i emr-i şerîf itmedikleri içün sâire 

mûcib-i ‛ibret ve sebeb-i nasîhat içün muhkem haklarından gelinmek mukarrerdir ana 

göre işbu emr-i şerîfimin mazmûn-ı münîfi mecmu‛-ı nâs olan mahallerde nidâ ve 

cümlaye a‛lân ve itâ‛at itdiresin ki habîr ve âgâh olub ‘özr bahâneye sâlik olmayalar 

şöyle bilesiz ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fî evâil-i şehr-i Muharremi’l-harâm 

li-sene sitte ve tis‛în ve elf. 

Vesale fî 21 Saferü’l-hayr sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

290/2 Vekalet Temessüğü 

Vekâlet temessüğü 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da ve tevâbi‛inde sâkin sipâhi ve 

kûloğulları ve sipâhi ed‛âsından olanlara sipâhi serdengecdisi tahrîrine mâmûr olan 

‛izzetlü Başeski Ali Çavuş ma‛rifetiyle ve sâir ihtiyârlar ma‛rifetiyle bunların vâki‛ olan 

umûr-u şer‛iyelerin görüb virmek içün kendimiz seferden gelinceye değin tarafımızdan 

bâ‛is-i temessük ‛izzetlü celb el-Hâc Abdurrahman Ağa’yı vekîl nasb ve ta‛yîn 

eylemişizdir siz ki sipâhi ve kul oğullarısız mezbûru kendinize zâbit bilüb vâki‛ olunan 

umûr-u şer‛iyenizi ağa-yı mûmâ ileyh ma‛rifetiyle görüb bir vecihle ta‛lil eyleyesiz 

tahrîran fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i cemâziye’l-evvel li-sene sitte ve tis‛în ve elf. 

Kayd şûd fî gerre-i Cemâziye’l-evvel sene 1096. Muhibb-i muhlis-i 

Abdülfettah Ağa kethüdâ yeri hâlâ. 

291/1 Timar Tevcihi  

Nâhiye-i sahrâ  der-livâ-i Konya  

Diğer Mehmed ‛an tahvîl der-muhâsara nâ mevcûd bürdeci ve Yahyâ el-

müteveffâ. 
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Karye-i Nakralar tâbi‘-i mezbûr ve gayrihi 6000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sabcağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

dîvân-ı Bedun’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Sahrâ nâhiyesinde mukarrerler nâm 

karye ve gayriden altı bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Yahyâ şehîden fevt olub tîmârı 

mahlûl oldukda Mehmed’e virilüb tahvîl hükmü ile mutasarrıf iken mâmûr olduğu 

Bedun kal‛ası muhâsarasında sancağı ile mevcûd bulunmayub terk-i hıdmet itmekle 

tîmâr-ı mezbûr ol vecihle mahlûl olduğun bildirüb yerine bundan akdem yararlığı ‛arz 

olundukda elinde ibtidâdan altı bin akçe tîmâra emr-i şerîfi olan (   ) gözlü (   ) kaşlu (   ) 

boylu işbu mezkûr diğer Mehmed içün yarar ve emdârdır deyû merkûma virilmek 

bâbında ‛inâyet ricâsına ‛arz itmeğin sene-i hamse ve tis‛în ve elf şehr-i Ramazâni’l-

mübâreğin ikinci gününden virilen tahvîlnâme mûcibince sancağında sâkin olub 

alaybegisi bayrağı altında sefere işmek şartıyla ze‛âmet mezbûr vech-i meşrûh üzere 

şehîden fevt olan Yahyâ tahvîl ile mutasarrıf olub terk-i hıdmet iden Mehmed 

tahvîllerinden ibtidâsı bedeli işbu mezkûr diğer Mehmed kullarına tevcîh olunub berât-ı 

şerîf ricâsına tezkere virildi tahrîran fi’t-târîh-i mezbûr. 

Kayd şûd fî 20 Saferü’l-hayr sene 1096. Be-makâm-ı kal‛a-i Bedun el-

mahrûse. 

291/2 Ulakların Güvenliği Hakkında Ferman 

Mısır vâllilerinin mektûbu ile gelen ulaklar menzil-i bârkîr virilmek içün emr-i 

şerîfdir.  

Müfâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm mu‛âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Adana’dan 

mahrûse-i Mısır’a varınca yol üzerinde vâki‛ olan kadılar zîde fazlühüm müfâhirü’l-

emâsil ve’l-akrân zikr olunan kazâlarda vâki‛ kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdârları ve 

a‛yân-ı vilâyet ve sâir iş erleri zîde kadrühüm tevkî‛-i refî‛-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‛lûm ola ki destûr-u mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‛âlem Mısır 

muhâfazasında olan vezîrim Hamza Paşa âdemallâhü te‛âlâ iclâlehü tarafından dergâh-ı 

mu‛allâma ‛arz-ı hâl sunulub müşârün ileyhin tarafından mektubu ve emr-i mühimme 

ile estâne-i sa‛âdetime irsâl eyledüğü iki nefer ulakları taht-ı kazânıza vardıklarında 

elinizde emriniz yokdur mektûb ile menzil-i bârkîri virmeziz deyû umûm-u 

mühimmenin te’hîrine bâ‛is olduğunuzu bildirüb emr-i şerîfim virilmek ricâsına a‛lâm 

eyledüğü ecilden müşârün ileyh tarafından umûr-u mühimme ile estâne-i sa‛âdetime 
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irsâl eyledüğü bir iki nefer âdemise menzil-i bârkîri virilüb ‛avk ve te’hîr itdirilmemek 

bâbında fermân-ı ‛âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (    ) vusûl buldukda bu bâbda 

sâdır olan fermânım celîli’l-kadrim mûcibince ‛amel idüb dahî siz ki kadılar ve 

kathüdâları ve yeniçeri serdârları ve a‛yân-ı vilâyet ve sâir iş erlerisiz müşârün ileyhin 

mektubu ve umûr-u mühimme ile estâne-i sa‛âdetime irsâl eyledüğü bir iki nefer 

âdemisi her kangınızın taht-ı kazâsına dâhil olursa menzil-i bârkîr virilüb ‛avk ve te’hîr 

ve ihmâl ve müsâhaleden be-gâyet-i ihtirâz ve ictinâb eyleyüb sâdır olan emr-i şerîfimin 

mazmûn-ı itâ‛at-ı makrûnu ile ‛âmil olub hilâfından ihtiyâd eyleyesiz şöyle bilesiz 

‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılasız tahrîran fî evâhir-i şehr-i Saferü’l-hayr li-sene sitte ve 

tis‛în ve elf. 

Kayd şûd fî 10 Rebi‛ü’l-evvel sene 1096. Be-makâm-ı Kostantiniyye el-

mahrûse. 

292/1 Hatib Tayin Beratı 

Berât-ı hitâbet bi-nâm-ı Mustafa Halîfe. 

Nişân-ı şerîf-i ‛âlişân-ı hâkânî oldur ki. 

Konya’da vâki‛ Hoca Habib mahallesinde vâki‛ mescid-i şerîf harâb olmağla 

ashâb-ı hayrâtdan Hacı Süleyman hasbinallâhü te‛âlâ mescid-i mezbûru câmi‛ idüb 

hatîb lâzım ve mühim olmağla ibtidâdan işbu dârende-i fermân-ı hümâyûn nusret 

makrûn-u hâkânî Mustafa Halîfe mücel ve müstehak olmağla ibtidâdan yevimi üç akçe 

vazife ile hatîb nasb ve ta‛yîn olunub müceddiden berât-ı ‛âlişânım virilmek ricâsına 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân evkâf-ı mezbûre mütevellîsi olan Hacı Osman zîde kadruhû 

‛arz itmeğin hakkında mezîd-i ‛inâyet-i pâdişâhânım vücûda getürüb mütevellî-i mûmâ 

ileyhin ‛arzı mûcibince bin doksan beş Zi’l-hiccesinin yiğirmi birinci gününden virilen 

rüûs-u hümâyûnumla yevmi üç akçe vazife ile hatîb nasb ve ta‛yîn idüb bu berât-ı 

hümâyûn-u ‛izzetmakrûnu virdüm ve buyurdum ki mezbûr Mustafa Halîfe varub câmi‛-

i merkûmda hatîb olub edâ-yı hıdmet eyledikden sonra ta‛yîn olunan yevmi üç akçe 

vazifesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellîsi bundan alub mutasarrıf ola şöyle 

bileler ‛alâmet-i şerîfe i‛timâd kılalar tahrîran fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‛ışrîn şehr-i Zi’l-

hicce eş-şerîfe li-sene hamse ve tis‛în ve elf. 

Kayd şûd fî 17 Saferü’l-hayr sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 
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292/2 Zeâmet Tevcihi 

Tabbaka asluhü’l-memzî el-mahtûm nemekehü’l-fakîr ileyh-i 

sübhânehümürtezâ el-mevlâ bi-mezîd-i Budin hilâfe ‘afâ ‘anhü. 

Nâhiye-i Gurgurum der-livâ-i Begşehri. 

Ze‛âmet. 

Bi-nâm-ı Ali ‛an tahvîl-i Mehmed ki bi-muhâfaza-i Bedun niyâmed. 

Karye-i Daşağıl ve gayrihim 21000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Begşehri sancağı alaybegisi Hasan zîde mecdühü 

dîvân-ı Bedun’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Gurgurum nâhiyesinde Taşağıl nâm 

karye ve gayriden yiğirmi bir bin akçe ze‛âmete mutasarrıf olan Mehmed mâmûr olduğu 

Bedun muhâfazasına gelmeyüb ze‛âmeti mahlûl olmağın bildirüb yerine erbâb-ı 

istihkâkdan olub bundan akdem yararlığı ‛arz olundukda elinde ibtidâdan yiğirmi bin 

akçe ze‛âmete ve bin akçe terkîbe tevârih-i muhtelife ile o emr-i şerîfim olan (   ) gözlü (   

) boylu (   ) kaşlu işbu dârende-i hurûf kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‛alâ zîde mücedehü 

içün yarar ve emekdârdır deyû mûmâ ileyhe virilmek ricâsına ‛arz itmeğin ze‛âmet-i 

mezbûre vech-i meşrûh üzere sancağı ‛askeri ile mâmûr olub Bedun muhâfazasına 

gelmeyen merkûm Mehmed tahvîlinden sene-i hamse ve tis‛în ve elf ramazâni’l-

mübâreğin dördüncü gününden virilen tahvîlnâme mûcibince sancağında sâkin olub 

alaybegisi bayrağı altında sefere işmek şartıyla elinde olan ibtidâ ve terkîsi bedeli mûmâ 

ileyh ‛alâ zîde kadruhûye tevcîh olun ub berât-ı ‛âlişân-ı sıdka ve ihsân buyurulmak 

ricâsına tezkere virildi fî 4 şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene 1095. 

Kayd şûd fî 19 Saferü’l-hayr sene 1096. Be-makûm-ı Bedun el mahrûse. 

292/3 Muallim Tayin Beratı 

Nişân-ı şerîf-i ‛âlişân hükmü oldur ki. 

Konya’da Sinan perâkendesi mahallesinde vâki‛ el-Hâc Sefer müceddiden binâ 

eyledüğü mu‛allimhâneye bir mu‛allim lâzım ve mühim olmağla işbu dârende-i fermân-

ı hümâyûn Ali Halîfe her vecihle mahal ve müstehak olmağın yevmi bir akçe ile tevcîh 

olunub berât-ı şerîfim virilmek bâbında kadısı Mevlânâ Mehmed ‛arz itmeğin vâki‛ ise 

idüb bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki varub mezbûr mu‛âllim olub hıdmet-i 

lâzımesin müdde‛i ve müeddi kıldıkdan sonra yevmi bir akçe vazife ile mutasarrıf olub 
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vakfın rûhu ve devâm-ı ‛ömr ve devletim içün du‛âya (   ) şöyle bilüb ‛alâmet-i şerîfe 

i‛timâd kılalar tahrîran fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel li-sene tis‛în ve elf. 

Vesale fî 14 cemâziye’l-evvel 1096.  Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

293/1 Sefere Katılmayan Kişinin Tımarının Alınması Hakkında Berat 

Tabbaka aslühü’l-mumzî el-mahtûm nemekehü’l-fakîr ileyhi sübhânehü te‘âlâ 

murtazâ el-mevlâ hilâfet-i bi-medîne-i Bedun ‘afâ ‘anhü. 

Nâhiye-i Sa‛idili  der-livâ-i Konya. 

Mehmed  ‛an tahvîl Veys muhâfaza-i Bedun niyâmed. 

Karye-i Kanderas tâbi‛ Sa‛idilikıymet 5000. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya sancağı alaybegisi Mustafa zîde kadruhû 

dîvân-ı Bedun’a mektûb gönderüb livâ-i mezbûrda Sa‛idili nâhiyesinde Kanderas nâm 

karye ve gayriden beş bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Veys mâmûr olduğu Estergon 

muhârebesinde ve kışlakda mevcûd bulunmayub ve Bedun muhâfazasına dahî 

gelmeyüb toblar naklinde metris muhârebelerinde sancağı ‛askeriyle mevcûd 

bulunmayub tîmârı ol vecihle mahlûl olmağla bundan akdem yararlığı ‛arz olundukda 

ibtidâdan beş bin akçe tîmâra emr-i şerîf virilen orta boylu ala gözlü açuk kaşlu dârende 

Mehmed’e virilmek bâbında ‛inâyet ricâsına ‛arz itmeğin tîmârı olduğu sancakda sâkin 

olub alaybegisi bayrağı altında sefere işmek şartıyla sene-i hamse ve tis‛în ve elf 

Ramazâni’l-mübâreğin on üçüncü gününden merkûm tevcîh olunub tahvîl mektûbu 

virilmekle ber mûcib-i fermân-ı şerîf zikr olunan beş bin akçe tîmâr vech-i meşrûh üzere 

Estergon muhârebesinde ve kışlakda mâmûr olduğu Bedun muhâfazasında sancağı 

‛askeriyle mevcûd bulunmayan mezkûr görüb tahvîlinden ibtidâsı bedeli merkûm 

Mehmed’e tevcîh olunub berât-ı ‛âlişân ricâsına tezkere virildi sah. 

Vesale fî 13 Saferü’l-hayr sene 1096. Bi-medîne-i kal‘a-i Bedun el-

mahrûse. 

293/2 Serdarların Davalarına Karışmaması Hakkında Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-Müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâilühû tevkî‘-i refî‘-

i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’s-sekâd ve’l-müstahfizîn Konya kal‘ası 
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serdârı dârende-i fermân vâcibü’l-ez‘ân Hüseyîn zîde hıfza ile neferâtından (   ) ve (   ) 

ve (   ) ve gayrileri dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüb bunların oğullarının içlerinden 

birinin da‘vâ-yı şer‘iyesi vâki‘ olub ihzâr-ı şer‘-i şerîf olunmak iktizâ eyledikde 

kadîmden kanûn üzere kal‘a-i mezbûre serdârları ma‘rifetiyle ihzâr-ı şer‘ olunagelmiş 

iken hâliyâ Karaman beglerbegisi âdemleri ve subaşı ve mütesellimleri cebren ahz ve 

habs idüb bi-gayr-i hakk akçelerin alub rencide ve remîde itmekden hâlî olmadıkların 

bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden buyurdum 

ki hükm-i şerîfimle vardıklarında husûs-u mezbûre mukayyed olub göresiz ‘arz 

olunduğu üzere ise âyâm-ı sa‘âdetimde ol vecihle neferât-ı mezbûre zulm ve te‘addî 

olunduğuna rızâ-yı şerîfim yokdur vâki‘ olan da‘vâ-yı şer‘iyelerin kal‘a-i mezbûre 

serdârı mûmâ ileyh ma‘rifetiyle şer‘le görülüb mîrmîrân mütesellimlerin ve subaşı ve 

âdemlerin ol vecihle dahl ve ta‘arruz itdirmeyüb men‘ ve def‘ eyleyesin min ba‘d şer‘-i 

şerîf ve kânûn-ı kadîmden (…) ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş 

itdirmeyesin esâmiyânı yazub vukû‘u üzere estâne-i sa‘âdetime ‘arz ve a‘lâm  idüb 

husûs-u mezbûr içün şikâyet olunub bir dahî emr-i şerîfim varmağa muhtâc eylemeyesin 

şöyle bilesin ve ba‘de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnuma zerdâr mûmâ ileyh yedinde ibkâ 

idüb ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîran fî evâsıd-ı şehr-i Rebi‘ü’l-evvel li-sene 

erbea‘ ve tis‘în ve elf. 

Kayd şûd fî 17 Saferü’l-hayr sene 1096.  Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

294/1 Gümrük Mallarının Kontrolü Hakkında Ferman 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Kütahya ve Berusa ve Konya kadıları zîde 

fezlühüm ve müfâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan sancaklar mütesellimleri zîde 

kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâcid ve’l-

a‘yân zeyne’l-‘âbidîn zîde mecdehü der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb tüccâr tâifesinden 

ba‘zıları götürdükleri metâ‘ların mücerred gümrüklerin virmemek içün etrâf ve eknâfa 

dağılub bulundukları yerde yüklerin açdırmayub doğru İstanbul’a götürüb estânede 

gümrükleri alınmak üzere bundan akdem fermân-ı şerîfim virilüb tarafından ta‘yîn 

olunan edâmisi varub bulunan bezirgânları İstanbul’a götürmek murâd eylediklerinde 

ba‘zı subaşılar ve emînler ve bordalar ve sâir ehl-i ‘örf tâifesi mâni‘ olub mîrîye gadr 

eylediklerin bildirüb tüccâr tâifesi taht-ı kazânızda bulundukları yerde tenbîh olunub 
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doğru İstanbul’a geldiklerinde ve bordalar ve subaşılar ve emnâ ve ‘imâl ve sâir ehl-i 

‘örf tâifesi mâni‘ olmamak üzere emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden imdi şer‘le ve 

mukaddemâ virilen emr-i şerîfim mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle (   ) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb 

dahî taht-ı kazânıza olan bezirgân tâifesi mütâ‘ların kaçırmak içün etrâf ve eknâfa 

dağılmamak üzere emîn mûmâ ileyhin tarafından irsâl eyledüğü edâmîsi ma‘rifetiyle 

hükm-i tenbîh ve te’kîd idüb edâmisi yenına koşub yüklerin açdırub doğru İstanbul’a 

geldilerinde subaşılar ve voyvodalar ve sâir ehl-i ‘örf tâifesi mâni‘ olmayub her kande 

bulunurlar ise mu‘tâd-ı kadîm üzere doğru İstanbul’a gelüb mâl-ı mîrîye ve bezirgân 

tâifesine gadr ve ta‘dî itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran 

fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene hamse ve tis‘în ve elf.  

Kayd şûd fî 11 Saferü’l-hayr sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

294/2 Gedikleri Sefere Çağrı Fermanı 

Gedikliler içün gelen emr-i şerîfdir. 

Mufâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm mu‘âdeni’l-fezâil ve’l-kelâm Anadolu’nun orta 

kolunda vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki inşallâhü te‘âlâ evvel bahar haceste-i âsârda sefer-i hümâyûn-un nusret 

makrûnum mukarrer ve muhakkak olmağla taht-ı kazânızda sâkin Gedikler dergâh-ı 

mu‘allâma müteferrikaları ve çavuşları ve dîvân-ı hümâyûnum ve defter-i hâkânî 

kâtibleri ve şâkirdleri sefer-i hümâyûnuma mâmûr olmalarıyla imdi her biriniz taht-ı 

kazânızda sâkin olanları vakt ve zamanıyla müstakilen evlerinden ihrâc ve bir yerde 

meks ve ârâm eylemeyüb nevrûz-u fîrûzda Edirne’de mevcûd bulunmaları bâbında 

fermân-ı ‘âlişânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (   ) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan 

fermân-ı celîli’l-kadrim üzere ‘amel idüb dahî her biriniz taht-ı kazânızda sâkin olan 

mezbûrları vakt ve zamanıyla müstakilen evlerinden ihrâc ve bir yerde meks ve ârâm 

eylemeyüb nevrûz-u fîrûzda Edirne’de mevcûd bulunalar şöyle ki vakt ve zamanıyla 

gelüb mahall-i mezbûrda mevcûd bulunmayalar bir vecihle ‘özr ve harâbeleri mesmû‘-u 

hümâyûnum olmayub dirlikleri âhara virildiğinden gayri mesûl ve mu‘âyet ve cezâları 

tertîb olunmak mukarrerdir ana göre tefhîm ve tenbîh idüb vech-i meşrûh üzere sâdır 

olan fermân-ı hümâyûnumun mazmûn-ı münîfi icrâsında dakika fevt eylemeyesiz şöyle 
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bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîran fî evâhir-i şehr-i Muharremi’l-harâm li-

sene sitte ve tis‘în ve elf. 

Vesale fî 11 Saferü’l-hayr sene 1096. Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

295/1 Ermenilerle İlgili Ferman 

(...) cizyesi emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hücceti’l-hakk-ı ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kadısı zîdet fezâiluhû tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki bundan akdem memâlik-i mahrûsemde vâki‘ 

perâkende-i Ermeni ve medîne-i minûre re‘âyâsının ve Anadolu Rûmî maktû‘u ve (…) 

keferenin (…) cizyesi cem‘ine mâmûr olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân-ı ‘âbidîn zîde 

(…) der-sa‘âdetime mühürlü tezkere gönderüb zikr olunan kazâda vâki‘ ve ‘har 

diyârdan gelen perâkende-i Ermeni ve Anadolu Rûmî ve medîne-i minûre re‘âyâsının 

üzerlerine edâsı lâzım gelen maktû‘ları ve (…) keferenin (…) cizyeleri şart iltizâmıma 

dâhil olmağın bin doksan altı senesine mahsûb olmak üzere cem‘ ve (…) lâzım ve 

mühim olmağın tarafından (   ) nâm kimesneye der-‘ahde idüb zamanı (…) eyledikde 

vech-i meşrûh üzere cem‘ ve tahsîl itdirilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle mübâşir mezbûr vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüb dahî 

kazâ-i mezbûrede sâkin ve âhar diyârdan kâr ve kesb içün gelüb bir diyârdan âhar diyâra 

mürû ve ‘ubûr iden perâkende-i Ermeni ve Anadolu-i Rûmî ve Kayseriyeli ve Vanlı ve 

(…) ve gayriniz (…) ve vilâyetliye ve Macar ve Nemçe ve Eflak ve Boğdan 

taraflarından gelüb ticâret ve kâr ve kesb iden Ermeni tâifesinin ve Anadolu-i Rûmî ve 

medîne-i minûre re‘âyâsının ve Karamanlı ve Erciş ve Sivas ve Kayseriye’de kırk altı 

nefer Ermeni’den mâ‘adâsından cihet-i (…) ve gulâmiyesiyle dörder guruş ve 

maktu‘ları târîh-i mezbûre mahsûb olmak üzere (…) ve maktu‘ü’l-kadim serbestiyet 

üzere zabt ve tasarruf ve cem‘ ve tahsîl ve âharı müdâhale itdirilmeye ve erâkende-i 

medîne-i minûre re‘âyâsının (…) sâbık üzere cürüm ve cinâyet ve beytü’l-mâlları zabt 

(…) üzere zabt ve tasarruf ve cem‘ ve tahsîl olunub min ba‘d eğer evkâf-ı selâtîn ve 

vüzerâ-yı ‘izâm ve ze‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve sâir emlâk zabıtları tobrağımızda der- 

veyâhud yedinde sâkinlerdir deyû bir vecihle müdâhale eylemeyeler ve itdirilmeye ve 
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dahî zikr olunan kasabât ve karâsında (…) ticâret ve kâr ve kesb içün gelen yâve (?) 

kefereden eğer Rûm ve Arnavud  

296/1 Bedel-i Nüzülun Güvenliği 

Kıbrıs cezîresinden tahsîl ve der-sa‘âdetime giden bedel-i nüzül malı içün emr-

i şerîf olub mazmûn-ı şerîfimde muhaffef ve muhâta‘a olan mahallerde gereği gibi hıfz 

ve hirâset iderek emîn ve sâlim bir birinize ulaştırasız deyû buyurulmağın kayd şûd fî 

26 Cemâziye’l-evvel sene 1096. 

296/2 Cizyenin Korunması 

Defter-i Kıbrıs cezîresinden tahsîl ve der-sa‘âdete giden cizye malı içün emr-i 

şerîf vârid olub mazmûn-ı şerîfinde münâzele ve mürâhalde ve muhaffef ve muhâta‘a 

olan mahallerde yanına yarar ve mu‘temed-i ‘aliye âdemler koşub muhkem hıfz ve 

hirâset iderin emîn ve sâlim bir birinize ulaşdırdasız deyû buyurulmağın kayd şûd fî 7 

Şa‘bân sene 1096. 

296/3 Sarra(?) İrsali 

Sarra (?) içün emr-i şerîf vârid olub mazmûn-ı şerîfinde Edirne’den Şâm-ı 

şerîfe varınca yol üzerinde olan kadılar ve mütesellimler ve kethüdâ yerleri ve yeniçerile 

serdârları ve a‘yân-ı vilâyetin iş erlerisiz irsâl olunan sarra(?) her kangınızın taht-ı 

hükümete dâhil olursa bir muhâfız ve emîn mahalle kondurub ve gicelerde bekleyüb ve 

gider oldukda yanına bir er âdemler ve kılavuzlar koşub emîn ve sâlim bir birinize irsâl 

eyleyesiz deyû buyurulmağın kayd şûd fî 14 Şa‘bân sene 1096.  


