
 
 

T.C. 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 
 
 
 

103 NUMARALI GÜRÜN ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN 
TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

( H. 1289–1290 / M. 1872–1873 ) 
 
 
 

Tezi Hazırlayan 
Abdulkadir TONTUŞ 

 
 
 
 
 

Tezi Yöneten 
Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN 

 
 
 
 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 
İslam Tarihi Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi  
 
 
 
 
 

Mayıs  2010  
KAYSERİ 



 
 

T.C. 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 
 
 
 

103 NUMARALI GÜRÜN ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN 
TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

( H. 1289–1290 / M. 1872–1873 ) 
 
 
 

Tezi Hazırlayan 
Abdulkadir TONTUŞ 

 
 
 
 
 

Tezi Yöneten 
Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN 

 
 
 
 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 
İslam Tarihi Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi  
 
 
 
 
 

Mayıs  2010  
KAYSERİ 





 
 

 
II 

 

ÖN SÖZ 

Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi örfi hukuk ve şer‘i hukuk kaidelerine göre 

düzenlenmiştir. Örfi hukuk Padişah idaresine dayanmakla beraber şer‘i hukuk İslami 

esaslara dayanmaktadır. Kazalara Padişah adına şer‘i hukuku icra etmek için Kadılar 

tayin edilmiştir. Bu Kadılar gittikleri yerlerde mahkeme binasını temin ettikten sonra 

mahkeme halkı denilen görevliler ile beraber o bölgedeki hukuki işleri yürütmüşlerdir. 

Kadılar bu görevleri esnasındaki yaptıkları faaliyetlerini defterlere kaydetmişlerdir.  

Kadıların tuttuğu bu zabıtlara “Şer‘iyye Sicilleri” denmektedir. Bunlara “Şer‘iyye 

Sicili” denildiği gibi “Kadı Sicili, Kadı Defteri, Sicil-i Mahfus” veya sadece “Sicil”de 

denilmektedir. Bu sicillerde hukuki, idari, mülki ve bölgesel kararlar yer almaktadır. 

Biz bu çalışmamızda Sivas iline bağlı Gürün ilçesine ait 103 numaralı Hicri 1289–1290 

Miladi 1872–1873 tarihli sicili inceledik. 

Tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Osmanlı hukukunun 

kaynakları, Osmanlı Devletinde kadı, şer’i mahkemeler, şer’iyye sicilleri ve Gürün 

şer’iyye sicili hakkında bilgi verdik. Birinci bölümde, kısa özetler şeklinde belge 

özetlerini verdik. İkinci bölümde, defterin metin transkripsiyonunu verdik. Üçüncü 

bölümde ise, değerlendirme yaptık. Ekler bölümünde ise sicilin fotokopisini ekledik. 

Biz bu çalışmamızda sadeleştirme yapmadık, belgeyi aynı dilinde Latin alfabesine 

transkribe ettik. Bu çalışmamız ile Gürün şehrinin sosyal ve kültürel hayatına ışık 

tutmayı amaçlıyoruz. 

Tezimin hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı saygıdeğer hocalarım Sayın Prof. Dr. 

Şefaettin SEVERCAN ve Prof. Dr. Sebahattin SAMUR’a, yapmış olduğum bu çalışma 

sırasında yardımlarını esirgemeyen Bilgin AYDINAK ile diğer arkadaşlarıma ve değerli 

eşime teşekkürlerimi sunarım. 

 

       Abdulkadir TONTUŞ 

             Kayseri 2010 
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103 NUMARALI GÜRÜN ŞER‘İYYE SİCİLİ (H. 1289-1290) 

TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ 

Abdulkadir TONTUŞ 

ÖZET 

 

Çalışmamızda, H.1289–1290 (M.1872–1873) yıllarını içeren 103 Numaralı Gürün 

Şer'iyye Sicili incelenmiştir. Şer'iyye sicillerinin şehir tarihleri açısından taşıdığı 

önemden dolayı, çalışmış olduğum Gürün Şer'iyye Sicili'nde bulunan 191 adet belge 

basit transkripsiyon tekniği ile günümüz alfabesine çevrildikten sonra bir plan dahilinde 

tasnife tabi tutularak değerlendirilmiştir. 

Tez, giriş ve sonuç bölümü hariç üç ana bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde: 

Osmanlı hukukunun kaynakları, kadılık kurumu, şer’iyye mahkemeleri, şer’iyye sicilleri 

ve Gürün hakkında bilgi verilmiştir. I.Bölümde: Defterde bulunan belgelerin tamamının 

özetleri yapılmış. II. Bölümde: Basit transkribe tekniği ile yapılan, metin 

transkripsiyonu aslına sadık kalınarak, bu bölümde verilmiştir. III. Bölümde: Defterde 

bulunan belgeler, idari teşkilat, sosyal yapı ve iktisadi durum açısından 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç kısmında ise çalışmadan ortaya çıkarılan neticeler genel olarak belirtilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Gürün, Şer’iyye Sicili, Kadı 
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THE TRANSCRIPTION AND THE EVALUATION OF THE 103 NUMBERED  

GURUN ŞER’IYYE REGISTER (H.1289–1290) 

Abdulkadir TONTUŞ 

ABSTRACT 

 

We studied in this thesis the number 103 the judicial records of Gurun City between the 

years H.1289–1290 (M.1872–1873). The judicial records are very important for the 

history of every city therefore analysed the judicial records of Gurun City which are 

totally 191 copies, by classifying them, after transcribe it to modern alphabet by using 

simple transcription technique. 

The thesis is consisting of three parts except introduction and conclusion parts. In the 

introduction part we have informed about the sources of Ottoman Law, the Law Lord 

Institution, the judicial records Courts, the judicial records, and the City of Gurun. In 

the first part, all the information found in the Chronicle is summarized. In the second 

part the text which transcribed by using simple transcription technique with depending 

on its original version is given. In the third part the documents which found in the 

Chronicle are analysed considering ruling system, social constitution and financial 

circumstances. 

In the conclusion part the inferences we have reached at the end of this thesis are 

indicated in general.     

Key words: Gurun, Court Records, Kadi.  
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GİRİŞ 

Tezin konusu 

Muhafaza edilerek günümüze kadar gelebilen şer’iyye sicilleri; XV. asrın ikinci 

yarısından başlayarak, XX. asrın ilk çeyreğine kadar gelen Türk tarihini, içtimai 

hayatını, iktisadi ve siyasi hayatını yakından ilgilendirmekte ve bu nedenle Türk kültür 

ve tarihinin temel kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Sicillerin sahip olduğu zengin 

muhtevanın çok yönlü araştırmalara imkan vermesinin anlaşılmasıyla, ülkemizde son 

elli yılı aşan bir süredir pek çok araştırmacı tetkiklerde bulunmuş ve bu sicillere dayalı 

olarak eser telif etmişlerdir. 

Bizde bu çalışmamızda Sivas iline bağlı Gürün ilçesine ait 103 numaralı Hicri 1289–

1290 Miladi 1872–1873 tarihli sicili inceledik. Bu çalışma 1872–1873 yılları arasındaki 

Gürün tarihinin sosyal, idari, ekonomik, dini, hukuki ve kültürel yönlerini ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıştır. 

Tezin amacı ve önemi 

Osmanlı Devletinin arşiv belgeleri arasında kadı sicillerinin önemli bir yeri vardır. 

Arşivlerimizde şu anda yirmi bin adetten fazla kadı defterleri bulunmaktadır.  

15. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, yaklaşık dört buçuk 

asırlık bir tarihi içine alan şer’iyye sicilleri, hem Osmanlı devlet teşkilatı hem de, 

Osmanlı toplumu hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. 

Kadıların görev mahalli olan yerleşim biriminde tuttukları bu siciller, yazıldığı dönemin 

ve bölgenin ya da şehrin sosyal hayatını, iktisadi durumunu, hukuk anlayışını ve askeri 

yapısını gösteren yorum ve his katılmamış objektif kaynaklardır. 

Şer’iyye sicillerinde, fermanları, beratları, ümeranın buyruklarını, kadı ilam ve 

hüccetlerindeki önemli bilgileri bulmak mümkündür.   
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Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer'iyye sicillerinin birinci derecede önemli 

olduğuna şüphe yoktur. Kadıların devlet merkezi ile yaptıkları resmî yazışmaları, halkın 

şikâyet ve dilekçelerini, mahallî idarelere ait hukukî düzenlemeler olarak kabul edilen 

ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu mahallin sosyal ve iktisadî hayatını 

yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden bu siciller incelenmeden, Osmanlı Devleti'nin 

siyasî, idarî ve sosyal tarihini hakkıyla ortaya koymak mümkün değildir. 

Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer’iyye sicilleri birinci dereceden bir kaynaktır. 

Bu vesikaların çok çeşitli olmaları ve orijinal olmaları, bunların değerini bir kat daha 

artırmaktadır. Osmanlı tarihi hakkında hemen her konuda akla gelebilecek sorulara bu 

vesikalar sayesinde cevap vermek mümkündür. Şer’iyye sicilleri incelenmeden Osmanlı 

devletinin siyasi, idari ve sosyal tarihini ortaya koymak mümkün değildir. Siciller her 

konuda tarihe temel kaynaktır. Ancak bazı konularda başvurulabilecek tek kaynaktır. 

Son zamanlarda ortaya çıkan şehir tarihleri ve yurdun çeşitli bölgelerindeki mahalli 

hayata ait ilmi araştırmaların, birinci derecede kaynağı şer’iyye sicilleridir. Sicillerin 

genel tarihe katkıları, önemli tarihi olayların, tarihi şahsiyetlerin, mahalli ve yer 

adlarının, önemli tarihi müesseselerin ayrıntılarıyla doğru olarak tespitinde birinci 

derecede önemlidir. 

Her şer’iyye sicili, bulunduğu yerin iktisadî hayatına dair birinci elden orijinal tarih 

vesikalarıdır. Sicildeki belgelerden yola çıkarak Gürün’ün iktisadi hayatı hakkında bilgi 

edinmeye çalıştık. Halkın hayat ve geçim tarzı, yetiştirilen tarım ürünleri, imal ettiği 

mamuller, mevcut sanat ve meslek çeşitleri, kullanılan para çeşitleri hakkında birinci 

elden bilgi edinmek mümkündür. 

Şer’i siciller eski idari teşkilatımızın  bir  çok  bölümlerini  aydınlatması  açısından  da 

önemli bir kaynaktır. Gürün’ün idari teşkilatı hakkında bilgilere ulaşılmaktadır. 

Çok zengin bir muhtevaya sahip bu belgeler, ait oldukları dönemin ve bölgenin sosyal 

ve ekonomik yapısının tetkik edilmesinde gerek ihtiva ettiği tarihi malzeme, gerekse de 

güvenilirliği açısından birinci elden kaynak olmasından dolayı  büyük öneme sahiptir. 

Biz bu çalışmamızda Hicri 1289–1290 tarihlerinde Gürün’ün siyasi, sosyal ve hukuki 

yapısını ortaya koymaya çalıştık. 
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Tezin yöntemi 

Tezi hazırlarken öncelikle konular için arşiv ve kütüphanelerden kaynak taraması 

yapılmıştır.  

103 Numaralı Gürün Şer’iyye Sicili Millî Kütüphane’den fotokopi yolu ile temin 

edilmiştir. Bundan sonraki dönemde sicildeki belgeler numaralandırılmıştır. Söz konusu 

şer’iyye sicilindeki belgelerin tamamı günümüz harflerine çevrilmiştir. Yine aynı 

şekilde bütün belgeler konularına göre tasnif edilmiştir. Önemli şahıs, yer adları, kurum 

ve kuruluş adlarına göre indeks hazırlanmıştır. 

Çalıştığımız döneme ait Gürün şehrinin, siyasi, sosyal ve hukuki açıdan 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ekler bölümünde ise sicilin fotokopiyle çoğaltılmış bir nüshası verilmiştir. 
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I. BÖLÜM 

1.1. OSMANLI HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

Osmanlı devleti müslüman bir devlet olduğu gibi, hukuk düzeni de İslam hukukundan 

başka bir şey değildir. Ancak bu hukuk sisteminin hükümleri, kaynakları itibariyle iki 

ana kola ayrılmaktadır ve bu iki ana koldan birine kaynaklarını belirtme açısından şer’i 

hukuk (şer’i-şerif) ve diğerine de örfi hukuk (kanun-ı münif) denmiştir.  

1.1.1. Şer’i Hukuk  

Osmanlı hukukunda şer’i hukuktan kastedilen; kur’an, sünnet, icma ve kıyas gibi şer’i 

deliller vasıtasıyla İslam müctehidlerinin fıkıh kitaplarında tedvin ettikleri hukuki 

hükümlerdir. Osmanlı kanunnamelerinde şer’ yahut şer’i şerif olarak geçmektedir. 

Osmanlı Devletinde de hukukun çoğu dalların da yani özel hukukun tamamına 

yakınında ve kamu hukukunun da çoğunluğunda esas kabul edilen hükümler bunlardır. 

Bunlar da kanun koyucu Allah ve peygamberdir.1 Şer’i hukukun kaynakları, İslam 

hukukunun kaynaklarıdır. Bilindiği gibi İslam hukukunun kaynakları iki kısımdır: 

birincisi asli kaynaklardır ki, bunlara denir. Kur’an, sünnet, icma ve kıyasdır. İkincisi 

ise tali kaynaklardır bunlarda örf-adet kaideleri, istıslah, istihsan gibi kaynaklardır. Şer’i 

kaynakları kısaca açıklayalım. 

1.1.1.1.Kur’an 

Asliyetini günümüze kadar muhafaza eden Kur’an’daki hükümler üç ana grupta 

toplanabilir: İtikad esaslarını tanzim itikadi hükümler, ahlaki hükümler ve hukuki 

(ameli) hükümlerdir. Sayıları 550 yi geçen hukuka ait ayetlerin ifade ettiği hükümleri de 

ibadetler ve muameleler diye ikiye ayırmamız mümkündür. Kur’annın hukuki 

hükümleri izah tarzı iki çeşittir: Birincisi, genel hukuk prensipleri ve çerçeve hükümler 

tarzındadır. Daha ziyade örfi hukukun kapsamına giren ve kanunnamelerce tanzim 

idare, toprak hukuku ve askeri hukuk alanında bu çeşit hükümler konulmuştur. İkincisi; 

                                                
1Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Fey vakfı, c. I, s. 47 
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miras hukuku, aile hukuku ve ceza hukuku gibi bazı hukuk dallarına ait ayrıntılı 

hükümler koyma tarzıdır. 

1.1.1.2.Sünnet 

Sünnet, İslam hukukunun ikinci temel kaynağıdır. Sünnet, bazen Kur’an’ın vaz’ettiği 

hükümleri teyit eder. Bazen Kur’an’ın müphem veya mücmel bıraktığı hukuki 

meseleleri şerh ve izah eder. Bazen Kur’an’ın genel hükümlerini kayıtlar ve tahsis eder. 

Bazen de Kur’an’ın hiç bahsetmediği yeni meseleleri hukuki çözüme kavuşturur ve 

hukukun tek başına kaynağı haline gelir. 

1.1.1.3. İcma 

Aynı asırda yaşayan müçtehid ve Müslüman hukukçuların, herhangi bir şer’i hüküm 

üzerinde ittifak etmelerine icma denir. Hukuki bir hüküm, Kur’an ve sünnetle kesin 

olarak sabit olmuş ise, icma, teyit edici bir özellik arz eder. Ancak kitap, sünnet, kıyas, 

örf ve diğer kaynaklardan birine dayanan bir hukuki hüküm mevcut olmasına rağmen, 

bu hüküm kesinlik ifade etmiyorsa, icma vaki olduğu zaman, söz konusu hüküm 

kesinlik kazanır. 

1.1.1.4.Kıyas  

Hiyerarşik sıra itibariyle İslam hukukunun asli kaynaklarından dördüncüsünü teşkil 

eden kıyas, şöyle tarif edilmektedir: aralarındaki illet benzerliğinden dolayı, hakkında 

açık hüküm bulunan şer’i bir meselenin hükmünü diğerine de uygulamaktadır. Kıyas bir 

içtihat hadisesidir ve aradaki illet benzerliğini bulma, kıyasın ana meselesini teşkil eder. 

Tariften de anlaşılacağı üzere kıyas ameliyesinin, hakkında hüküm bulunan asıl mesele, 

buna kıyaslanan fer’i mesele, aradaki ortak illet ve kıyası yapılacak şer’i hüküm olmak 

üzere dört unsuru vardır. Örfi hukukta da önem arz eden kıyasın şartları ve ayrıntılı 

hükümleri mevcuttur. 

İşte Osmanlı hukukunun yüzde seksenini teşkil eden şer’i hükümlerin asl kaynakları 

bunlardır. 

1.1.2. Örfi Hukuk 

İslam hukukunun tali kaynakları kullanılarak ve örf-adet kaideleri esas alınarak, ister 

zamanın ülül-emri ve isterse müçtehit hukukçular tarafından ortaya konan hukuki 

hükümlerin tamamına âdet hukuku veya örfi hukuk denmektedir. Ancak Osmanlı 



 6 

hukukunda ki kullanılışıyla, örfi hukuk tabiri, İslam hukukçularının kullandığı “siyaset” 

“siyaset-i şer’iye” “kanun”, “yasa” ve benzeri ifadelerle eş anlamlı hale gelmiş ve 

manası genişlemiştir. Osmanlı hukukunda örfi hukuk deyince sadece âdet hukuku değil, 

şer’i hükümlerin kanun tarzında tedvini de dahil olmak üzere, ülül-emre tanınan sınırlı 

yasama yetkisi çerçevesinde, mütehassıs İslam hukukçularının içtihat ve fetvalarına da 

başvurularak ortaya konan hukuki hükümler akla gelmelidir. Bunların kaynakları da 

başta örf-adet kaideleri olmak üzere İslam hukukunun asli veya çoğunlukla tali 

kaynakları olduğunu burada ifade etmemiz icabeder2.  

Tanzimi ülül-emre bırakılan hukuki meselelerin, âlimlere danışılarak “örfi hukuk” 

“siyaset kanunları” yahut “siyaset-i şer’iye” adı altında kanun tarzında tedvin 

edilebileceği bütün İslam hukukçularının ittifakla kabul ettiği bir husustur. 

Osmanlı devleti, İslam hukukunun ülül-emre tanıdığı sınırlı yasama yetkisini kullanarak 

bu manada kanunlar yapan ilk ve en büyük İslam devletidir. Fıkıh kitaplarındaki şer’i 

hükümler, ilgili oldukları hukuk dallarında Osmanlı Devleti’nin anayasasına itibar 

edildiği gibi, başta idare hukuku olmak üzere ülül-emre havale edilen konularda da 

Kanun-ı Osmanî yahut Kanun-ı Münif denilen siyaset kanunları temel yasa olarak kabul 

ve itibar görmüştür.  

Örfi hukukun kaynakları da, İslam hukukunun kaynaklarıdır. İslam hukukçuları, örf ve 

adet kaidelerini, Kur’an’ın konuyla ilgili “Af yolunu tut, örfü emret, cahillere kulak 

asma”3 mealindeki ayetine ve Hz. Peygamber’in “Müslümanların güzel gördüğü şey, 

Allah katında da güzeldir” şeklinde ki hadisine dayanarak yardımcı bir hukuk kaynağı 

olarak kabul etmişlerdir. İslam hukukunun şâri’i (kanun koyucusu), hukuki hükümleri 

vaz’ederken mevcut örf adet kaidelerine, islamın ruhuna aykırı olmamak şartıyla riayet 

etmiştir. Aslında örf-adet kaideleri, Osmanlı hukukunda müstakil bir kaynak olmaktan 

ziyade, icma, âmme maslahatı (istislah), istihsan ve benzeri hukuk kaynaklarına 

dayanak teşkil eder. 

Örf-adet kaidelerinin hukukun kaynağı olarak kabul edilebilmesi için bazı şartlar 

aranmaktadır: 1 ) Muttarid ve galip olmaları yani devamlı şekilde uygulanması veya en 

azından ilgili hadiselerin çoğunluğunda kendisine itibar edilmesi şarttır. Yoksa nadir 

olan örflere itibar edilmez. Bu, örfün maddi unsurudur. 2 ) Hukuki muamelelerde 

                                                
2 Ahmet Akgündüz. Osmanlı Kanunnameleri …, s. 49 
3 Kur’an-ı Kerim, El-Araf, 7/199 
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hakem kabul edilecek örf ve adet kaideleri, o muamelelerin yapıldığı zamanda mevcut 

olmalıdır. Mesela Osmanlı dönemine ait vakfiye ve şer’iyye sicilleri değerlendirilirken 

o zamanda ki örf dikkate alınmalıdır. Yoksa değerlendirmeler hatalı olur. Sonradan 

meydana gelen daha önceki muameleler için geçerli değildir. 3 )  Örf adetlerin tatbik 

edilmeyeceği açıkça beyan edilmemiş veya şart koşulmamış olmalıdır. “Örfen sabit olan 

şey şart koşulmuş gibidir” kaidesi de bununla kayıtlıdır. 4 ) En önemlisi de, örf ve adet 

kaidelerinin şer’i hükümlere aykırı olmamasıdır. Zira nassın bulunduğu yerde örf ve 

âdete itibar edilmez. Örf ve adet kaideleri şer’i hükümlere aykırı olmamak şartıyla 

hukukun kaynağı kabul edilmiş ve şeriata muhalif örfler meşru hukuktan sayılmamıştır. 

1.1.3. Kadı 

Arapça’da kazâ (kadâ) kökünden ism-i fail olan kâdî, fıkıh terimi olarak insanlar 

arasında meydana gelen çekişme ve davaları şer’i hükümlere göre çözümlemek için 

yetkili makamlarca tayin edilen kişiyi ifade eder. Kadıların tayin, terfi ve azilleriyle 

yetkili kimseye “kâdilkudat” veya “kâdılcemâa”, kadı tarafından yargılama yapmak 

üzere görevlendirilen kişiye de “halife, nâib” yahut “vekil” adı verilir.4 

Osmanlı Devletinde kadıları yetiştiren kaynak medreselerdi. Medreseleri bitiren yani 

icâzet alanlar icâzet alış sırasına göre matlab defteri denilen deftere yazılırlar ve bunlara 

mülâzım denilirdi. Mülazımlar eğer kazâ (yargı) mesleğini seçerlerse en küçük idari 

birlikten başlamak şartıyla kadı olarak tayin edilirlerdi. Sonra da belli şartlarla kadılık 

derecelerini de kademe kademe yükselerek kazaskerlik ve hatta şeyhülislamlığa kadar 

çıkabilirlerdi. Ancak Osmanlı Devleti’nde kadılık mansıb ve pâye veya pâye-i 

mücerrede olmak üzere iki kısımdı. Bir makam bilfiil işgal olunur ve orada vazife 

görülürse buna mansıb, bilfiil işgal olunmaz da sadece bir rütbe derecesi olarak ismen 

kullanılırsa buna da pâye ve pâye-i mücerrede adı verilirdi. Bu sebeple kadılıkların 

derecelerini zikrederken ve rütbelerini belirtirken pâye veya mansıb olduğuna dikkat 

etmek gerekir.5 

Osmanlı devlet teşkilatında, kadının adli görevi yanında idari, ilmi ve hatta askeri 

görevi de vardır. Çünkü Osmanlı şehir idaresinde beledi ve mülki idare fonksiyonları 

birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Kadı, şehrin yargı mercii olduğu kadar, 

asayişin amiri, vakıfların deneticisi, beledi hizmet ve zabıta görevlerinin de amiridir. 

                                                
4 İlber Ortaylı, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2001, C. XXIV, S. 66 
5 Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988 c. I, s.68 
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Bütün bu vazifeleri yerine getirmesinde kendisine yardım eden bazı yardımcıları vardır. 

Böylece kadının yükü hafifletilmiş olur. Mesela kadının yanında subaşı, böcekbaşı, 

çöplük subaşısı, mimarbaşı gibi yeniçeri ocağına bağlı zabit ve görevliler, genel 

güvenlik, temizlik ve imar düzeninin sağlanmasına kadar çeşitli alanlarda ki zabıta 

hizmetlerini yerine getiriyorlardı. Keza çarşı ve pazarın kontrolü, narhın tespiti, dini 

emirlerin yerine getirilip getirilmediğinin gözetilmesi, kötülüklerin işlenip 

işlenmediğinin kontrolü, bazı günlük vergilerin toplanmasında da kadının en büyük 

yardımcısı “ihtisab ağası” (Muhtesip) dır.6 

1.1.4. Şer’iye Mahkemeleri 

Şer’iye mahkemeleri kadıların, şer’i hükümlere göre yargılama yaptıkları 

mahkemelerdir. Şer’iye mahkemelerini ifade için mehâkim-i şer’iye, meclis-i şer’, 

meclis-i şer-i Enver veya nebevî gibi tabirler kullanılmaktadır.7 

Osmanlı Devletinde İslam hukukunun hemen her mezhebine bağlı vatandaşlar olmakla 

beraber Hanefi mezhebine bağlı olanlar daha çoktu. Bu yüzden yargı faaliyeti, bu 

mezhebe göre yürütülürdü. Dolayısıyla Osmanlı yargı hukukunun kaynakları, Hanefi 

mezhebine ait fıkıh kitaplarının kaza, dava, şehâdet, ikrar, beyyinât, yemin, sulh ve 

vekâlet bölümlerinde geçen hükümlerle, bazı bölümlerin sonunda yer alan özel 

hükümlerdir. Bunların önemli bir kısmı Mecelle’de yer almıştır. Hanefi mezhebi dışında 

bir mezhebe bağlı vatandaşlar arasında meydana gelen ve kendi mezheplerine göre 

hükme bağlanması uygun görülen davalarda, taraflar o mezhebin âlimlerinden birini 

hakem tayin ederlerdi. O, kendi mezhebine göre hükmünü verir ve daha sonra hâkim bu 

hükmü tasdik ederek yürürlüğe koyardı. 

Osmanlı Şer’iyye Mahkemelerinde hukuk ve ceza ayrımı yoktu. Mahkemeler hem her 

türlü yargılama ile hem de noterlik işleriyle uğraşırlardı. Hâkimlerin yargılama yetkileri, 

coğrafi bakımdan sınırlandırılırdı. Bu idari kuruluş sınırlarına göre olurdu. Mesela 

Bursa kadısı ancak Bursa’nın merkezinde hükmedebilir, Bursa’ya bağlı kaza ve 

livalarda hükmedemezdi. 

Kaide olarak bir hâkim, kazası dâhilinde meydana gelen her türlü davaya bakardı ama 

bakabileceği davaların sınırlandırılması da mümkündü. Yargılamada kendilerine yardım 

                                                
6 Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yayınevi, s.193 
7 Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri …, s.76 
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etmek üzere hâkimler, nâib tayin ederlerdi. Sicillerden anlaşıldığına göre bunlar, 

genellikle ilk soruşturma işlemlerini yürütmekle görevlendiriliyorlardı. 

Dava,  bir kimsenin kadı huzurunda diğer kimseden hak talep etmesidir. Hak talebinde 

bulunan kişiye davacı, karşı tarafa da davalı denir. Mahkemenin davaya bakabilmesi 

için, davacının dava açmış olması şarttı. Ancak davayı dilekçeyle açma şartı yoktu. 

Davacının kadıya bizzat müracaatıyla dava açılmış olurdu. 

Yargılama, davacı, davalı, bunların vekilleri ve kadı arasında, açık ve sözlü olarak 

yapılırdı. Bunlardan her birinin görevi ayrıydı. Hiç biri diğerinin yapması gereken 

faaliyeti yapamazdı. 

Yargılamanın açık olması zorunluydu. Ceza yargısının bütün safhaları açık olur, 

yargılama sırasında hazır bulunan kişilerin isimleri kaydedilirdi. Bu, yargının töhmet 

altına sokulmasını önlerdi. Ayrıca Mecelle yürürlüğe girmeden önce, mahkemelerin 

verdiği ilam ve hüccetlerin muhtevası şahitlerle ispat edilmez veya onların bir sureti 

şer’iyye sicilinde bulunmazsa ispat vasıtası sayılmazdı. Bu sebeple kadılar, şahitlik 

yapabilecek doğru ve güvenilir kişileri, yargılama sırasında dinleyici olarak 

bulundururlardı. Bunların adı, ilam ve hüccetlerin sonuna, şühudü’l- hal başlığıyla 

yazılırdı. Yargılama usulü basit ve kararın gecikmesine sebep olacak şeylerden oldukça 

uzaktı. Davacı, ya bizzat gelip davasını ikame eder veya bir şahsı beraberinde getirerek 

onu kendisine vekil tayin edip mahkemeye vekâletini tescil ettirirdi. Eğer mahkemeye 

yalnız vekil gelmişse iki şahitle vekâletini ispat etmesi gerekirdi.  

Hâkim yargılamayı İslam hukukuna göre sonuçlandırırdı. Verdiği hüküm hem kendini 

hem de tarafları bağlardı. İlamın yazılıp verilmesi, kararın tamamlayıcı bir unsuru 

değildi. Hükmün sebebi ve şartları oluştuktan sonra hâkim, hüküm vermeyi geriye 

bırakamazdı. Duruşmanın sonucuna göre derhal hüküm vermek hâkimin göreviydi. 

Hükmü sebepsiz yere geciktirirse görevden alınabilirdi. Çünkü adaleti zamanın da 

yerine getirmemek zulüm sayılırdı.  

Şer’i mahkemelerinin belli bir makam binası yoktur. Ancak yargılamanın yapıldığı bir 

yer yok manası da anlaşılmamalıdır. Kadı, görevini ya evinde veya cami, mescit yahut 

medreselerin bir odasında ifa etmektedir. İlk kez resmi bir mahkeme binasında yargı 

görevinin ifa edilmesi II. Mahmut döneminde meydana gelmiştir. 
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Şeri’iyye mahkemelerinde kararı veren kadılar dışında başka görevlilerde 

bulunmaktadır. Görevliler şunlardır: 

1.1.4.1.Nâibler 

 Kelime manası vekil demek olan nâib terimi, kadıların kendi yerlerine 

görevlendirdikleri şahıslar manasına gelir. Bazen kadılara nâib dendiği olur; çünkü 

onlarda sultanın vekili olarak yargı görevini ifa ederler. Kadılar tayin edildikleri yere 

bizzat gitmeyerek nâib görevlendirebilecekleri gibi, kaza merkezine, nahiyelere de nâib 

tayin edebilirler. 

1.1.4.2.Kassamlar 

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

kassam denilir. Osmanlı Devleti’nin şer’iyye teşkilatında miras taksimi, biri kazasker 

kassamları ve diğeri de bir mahallin kadılığın da yani şer’i mahkemelerde bulunan 

kasamlar olmak üzere iki türlü kassam vardır8.  

1.1.4.3.Muhzırlar 

Şer’i mahkemelerde kadıların yardımcısı olan muhzırlar bulunmaktaydı. Sözlük anlamı 

huzura getiren demek olan muhzır davacı ve davalıları mahkemeye celbeden ve gereği 

halinde bugünkü emniyet görevlilerinin ve savcının bazı görevlerini yerine getiren 

memur demektir. Muhzırlar yerli şahıslar arasından seçilirdi. Muhzırlar ayrıca 

yargılama esnasında mahkemenin emniyet ve asayişini temin ile mükelleftirler9. 

1.1.4.4. Çavuşlar 

 Şer’i mahkemelerden sadır olan ilamların icrası, borçlunun mallarını satarak borcunun 

ödenmesi, borçlunun inat ve temerrüdü üzerine gerekirse mahkeme kararıyla hapisle 

cezalandırılmasına, hukuken kesinleşen nakti ve bedeni cezaların infazına kısacası 

günümüzde icra memurlarının tamamen, emniyet görevlilerinin ve savcının kısmen 

görevlerini yerine getiren devlet memurlarıydı. 

1.1.4.5.Subaşılar 

 Hükümet merkezindeki çavuşluk teşkilatının görevlerini sancak, kaza, nahiye ve 

köylerde subaşılar yürütürdü. Sancaklarda sancakbeyinin özel ücretli adamı ve emniyet 

                                                
8 İsmail Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK Basımevi, Ankara 1988, s. 121 
9 Ahmet Akgündüz, Şer’iye sicilleri …, s. 72 
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amiri, kaza ve daha küçük merkezlerde ise idare amiri olan subaşıların şer’iyye 

mahkemelerinde de icra ve infaz memuru olarak görev yaptığını görmekteyiz. 

1.1.4.6.Mübaşirler 

 Sözlükte bir işe başlayan ve başlayıcı manalarını ifade eden mübaşir, Osmanlı adliye 

teşkilatında; a ) Mahkemelerde celp ve tebliğ işlerinde kullanılan memur, b) 

Tanzimat’tan önce devletçe gördürülmesi ve soruşturulması lazım gelen bir işin 

yapılmasına veya soruşturulmasına görevlendirilen memurlardır. 

1.1.4.7.Kâtipler ve Hademeler 

 Şer’iyye mahkemelerinde önemli bir görev olan kâtipliğe, güvenilir, sağlam, davaları 

tutanağa geçirme de ve ilamları tanzim usulünde (sakk-ı şer’i de) mahir olan şahısların 

getirilmesi gerekir. Kâtibin en önemli vazifesi, tarafların iddia ve savunmalarını ve 

şahitlerin beyanlarını doğru olarak zabta geçirmesidir.  

Hademeler ise mahkeme işlerinde ilgili evrakların getirilmesi ve benzeri ayak işleri ile 

meşgul olurlardı. Hademeler sadece davalardan değil, defter tanzimi ve benzeri 

cihetlerden de ücret alırlardı. 

1.2. ŞER’İYYE   SİCİLLERİ 

1.2.1. Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Muhtevası 

Osmanlı devletinin en önemli yargı organı  Şer’i mahkemelerdir. Devletin muhtelif 

devirlerdeki hukuki, iktisadi, dini, askeri ve idari müesseseleri hakkında çok değerli 

bilgiler bu  mahkemelerin  defterlerinde  bulunmaktadır. Bu belgeler din, dil, renk farkı 

gözetmeksizin bütün tebaa ile ilgili olayları ve bu olayları ilgilendiren  mahkeme 

kararlarını ve idari düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Bu siciller aynı zamanda   XV. 

Yüzyılın yarısından başlayarak  XX. Yüzyılın ilk çeyreğine kadarki yaklaşık dört buçuk 

asırlık Türk  kültür ve tarihinin temel kaynaklarının başında gelmektedir.   

Sicil sözlükte, okumak, kaydetmek ve karar vermek demektir. Terim olarak ifade ettiği 

mana şudur: İnsanlarla ilgili bütün hukuki olayları, kadıların verdikleri karar suretlerini, 

hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kayıtları ihtiva eden defterlere şer’iyye 

sicilleri (sicillât-ı şer’iyye), kadı defterleri, mahkeme defterleri, zabt-ı vakâyi sicilleri 

veya sicillât defteri denmektedir. Şer’i mahkemeler tarafından verilen her çeşit ilam, 

hüccet ve şer’i evrak istisnasız asıllarına uygun olarak bu defterlere kaydedilmektedir. 
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Hâkim mahkemede mutlaka bir sicillât defteri bulunduracak ve vereceği ilam ve 

hüccetlere, tahrifden korunacak şekilde muntazam olarak söz konusu deftere 

kaydedecektir.10 

Şer’iyye mahkemelerinin yani kadıların verdikleri kararları veya tuttukları zabıtları 

sicile kaydetme âdeti  sadece Osmanlı Devleti’ne has bir tutum değildir. İslam 

Dünyasında bu manada sicil tutma ve davaların tescili geleneğini İslam’ın ilk asrına 

kadar götürmek mümkündür. Zira  Hz. Peygamber (sav) zamanından beri önemli adli 

kararların  yazıya geçirildiği ve böylece hakların korunduğu tarihi bir gerçektir. Asıl 

itibariyle davaların tescili, hicri 120 tarihinden itibaren başlamıştır. Kufe kadısı 

Abdullah b. Şübrime davaların çoğalması üzerine hükümleri tescil ettirmeye başlamış 

ve bu tarihten itibaren de hükümler tescil edilmiştir. 

Mısır’da mahkeme kararlarının tescili Muaviye’nin ilk kadısı “Süleym b. Amz” ile 

başlamıştır. Abbasiler zamanında Basra kadılığı yapan “Yahya b. Ekrem”in kâtibi 

muhakeme esnasında önünde oturarak tarafların ifadelerini zabt ettiğini kaynaklar 

kaydetmektedir.11 

 İslam’ın ilk dönemlerinde her vilayete bir kadı tayin edilirdi. Daha sonra, İslam 

devletinin sınırları genişleyip devlet teşkilatı daha düzenli hale gelince her yere kadı 

tayin edilmeye ve hatta büyük şehirlerde birden fazla kadılar bulundurulmaya 

başlanmıştır. Kadıları halife tayin etmekteydi. 

 Selçuklular zamanında da şer’iyye sicillerinin tutulduğu yapılan araştırmalarda ortaya 

çıkmıştır. Bazı bilim adamlarımız Selçuklular dönemine ait şer’iyye kayıtlarından bir 

kısmını yayınlamışlardır.  

Osmanlı Devleti de bir Müslüman devlet olduğundan ilk kuruluş yıllarından beri aynı 

kaza usulünü benimsemiş ve 1. Osman’ın ilk tayin ettiği iki memurdan birisi kadı 

olmuştur. Ancak kadıları yetiştirecek kaynak ilk dönemlerde tam olarak tesis 

edilemediğinden, ilk Osmanlı kadıları hep Anadolu, İran, Suriye, Mısır ve Irak gibi 

İslam ülkelerinden seçilmiştir. Şer’i mahkemelerinin teşkilat ve fonksiyonları açısından 

Osmanlı Devleti ile önceki İslam Devletleri arasında fark yoktur. Sadece dil 

Türkçedir.12  

                                                
10 Ahmet Akgündüz, Şer’iyye Sicilleri …, s.17 
11 Said Öztürk, İstanbul Tereke Defterleri, OSAV, İstanbul 1995, S.20 
12 Ahmet Akgündüz, Şer’iyye Sicilleri …,  s.77 



 13 

Muhtevası: Eski mahkeme kararlarının tutanak defterleri demek olan şer’iyye 

sicillerinin kapsamı  günümüzdekilerden daha çoktur. Çünkü Osmanlı Devleti’nde, her 

hangi bir beylerbeyine, eyalete veya sancak ve kazaya devletin yetkili organı tarafından  

gönderilen ve hüküm denilen emirlerin sadece bazı askeri kararlar dışında tamamı şer’i 

mahkemeleri temsil eden kadılarca yazılırdı. Kadılar hukuki işlere memur oldukları 

gibi, devletin bulundukları idare merkezindeki  yürütme görevini de üstlenmişlerdi. 

Zaten kaza  ismi de bu işlevlerinden dolayı verilmiştir.  

Şer’iyye sicillerinde şu tür belgeler bulunmaktadır: 

1. Merkezden gönderilen her türlü ferman, berat ve mektupların suretleri. 

2. Vali, mutasarrıf ve mütesellim gibi mahalli yöneticilerin çeşitli konularda sancak 

veya şehrin problemlerini çözmek için yayınladıkları buyuruldular ile bunların 

icraatlarını gösteren kayıtlar. 

3. Kadıların çeşitli konularda merkeze gönderdikleri ilamlar ile şehir yönetiminde kişi 

ya da kurumlar arasında doğan anlaşmazlıkları çözümlemek için verdikleri hüccetler. 

4. Şehrin mahalle listeleri, şehirde yürütülen imar faaliyetleri, dini ve sosyal kurumların 

bakım ve onarımları, buralarda kullanılan inşaat malzemelerinin çeşit ve fiyatları ile 

ilgili vesikalar. 

5. Şehrin nüfusunu, nüfusun ırki ve dini yönden ayrımını, bu nüfusun zaman zaman 

maruz kaldığı salgın hastalık ile tabii afetleri anlatan belgeler. 

6. Evlenme-boşanma, kız kaçıma, mehir bağlama, alım-satım, mukavele ve kefalet 

senetleri, hırsızlık, kalpazanlık, yaralama ve öldürme ile ilgili kayıtlar. 

7. Şehirdeki esnaf grupları, bunların meslekleri ile ürettikleri malların çeşitleri, çarşı ve 

pazarlarda satılan malların narh listeleri, usta ve ırgat yevmiyeleri. 

8. Sancak ve şehir halkından toplanan vergi miktarları bu vergilerin toplanmasında 

kullanılan avarız-hanesi ile ilgili listeler. 

9. Altın ve para meseleleri ile çeşitli eşya fiyatlarını gösteren kayıtlar. 

10. Ölen kişilerin mesleğini, mal varlığını, borçlarını ikamet ettiği ve vefat ettiği yeri, 

varislerin durumunu gösteren tereke kayıtları. 
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11. Bunların dışında mahkeme tarafından önemli görülüpte sicillere kaydedilen çok 

çeşitli konuları kapsayan kayıtlar. 

1.2.2. Şer'iyye Sicillerindeki Belge Çeşitleri 

Şer’iyye sicil defterlerinde mevcut olan yazılı kayıtları iki ana gruba ayırabiliriz. 

Birincisi; kadılar tarafından inşa edilerek yazılan kayıtlardır. Bunlarda kendi aralarında 

hüccetler, i’lamlar, ma’ruzlar, müraseleler ve diğer kayıtlar diye beşe ayrılır. İkincisi; 

kadıların kendilerinin inşa etmedikleri, belki kendilerine hitaben gönderildiği için sicile 

kaydedilen fermanlar, tayin beratları, buyrultular ve diğer hüküm çeşitleridir.13 

1.2.2.1. Hüccetler ( Senedât-ı Şer'iyye ) 

Hüccet, sözlük anlamı olarak delil ve bir fiilin sabit olduğuna vesile olan şey demektir. 

Osmanlı hukuk terminolojisinde ise hüccetin iki manası mevcuttur: Birincisi; şahitlik, 

ikrar, yemin veya yeminden nükul gibi bir davayı ispat eden hukuki delillere denir. 

İkincisi: şer’iyye sicillerindeki manasıdır. 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 belgeye hüccet denir. 

Tanzimat’tan sonraki Osmanlı mevzuatında hüccet tabiri yerine senet mefhumu da 

kullanılmıştır. Şer’i hüccetlere senedat-ı şer’iyye denmiştir.14 

Hüccet metinlerinin ortak özellikleri şunlardır: taraflara verilen hüccetlerin üst tarafında 

hücceti veren kadının imzası ve mührü mutlaka bulunur. Tarafların adı ve adresleri her 

çeşit şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde açıklanır. Hüccetin konusunu teşkil eden mal 

veya hak, bütün tafsilatıyla tanıtılır. Hukuki muamelenin şekli, şartları ve varsa teslim 

ve tesellüm işlemleri beyan edilir. Hüccetin altına mutlaka “şuhudü’l-hal” veya “şuud-ı 

muhzır” başlığı ile hukukî muameleye şahit olanların isimleri ve unvanları kaydedilir. 

1.2.2.2- İ'lamlar 

İ'lâm sözlükte bildirmek manasındadır. Terim olarak; kadının herhangi bir mesele 

hakkında yaptığı tahkikatın kendi imzası altında merciine veya vaki suale cevaben arz 

eylemesine (ilâm) denilir.15 Her i'lâm belgesi davacının iddiasını, dayandığı delilleri, 

davalının cevabını ve itirazı varsa itirazının sebeplerini, son kısımda da verilen kararı ve 

kararın gerekçelerini içerir. İ'lam belgelerini diğer şer'iyye kayıtlarından ayıran en 
                                                
13 Ahmet Akgündüz, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, C. X,  S. 54 
14 İsmail Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin …., s.108 
15 İsmail Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin …., s.108 
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önemli özellik hâkimin verdiği kararı ihtiva etmesidir. Kadının kararını içeren her belge 

i'lâmdır. Ancak örfi anlamda altında kadının imzası ve mührünün bulunduğu her 

belgeye hüküm ihtiva etsin etmesin i'lâm denilir. 

Hâkimin imza ve mührü, hüccetlerin tam tersine ilamlarda alt tarafta yer alır. Tarafların 

ve dava yerinin formüle edilmiş ifadelerle tanıtılması. Davacının iddiası yani dava 

konusu da eksiksiz olarak zikredilmelidir. Davalının cevabı yani karşı davası, def’i ve 

itirazları da zikredilecektir. İ’lamda yer alması gereken hususlardan biriside kararın 

gerekçesi demek olan ispat vasıtalarıdır. Bütün bunlardan sonra hâkim, i’lam metninin 

sonunda davanın ispat vasıtalarına göre ayrı ayrı kalıp ifadelerle kararını açıklar. 

İ’lamlarda hüccetlerde olduğu gibi sonda ve şuhudü’l-hal başlığı altında şahitler 

listesinin verilmesi şart değildir. 

1.2.2.3. Maruzlar 

Şer'iyye sicillerinde hüccet ve i'lamlardan farklı olarak ve genellikle ifade ve şekil 

itibariyle i'lamlarla karıştırıla gelen bir belge çeşidi de maruzlardır. Marûz kelime 

anlamı itibariyle arz edilen şey demektir. Terim olarak ise biri asıl diğeri tali olmak 

üzere iki manası mevcuttur. Tali manası: İ’lamların birçoğu icra makamlarına hitaben 

yazılarak onlara arz edildiğinden i'lamlara da ma'rûz adı verilebilmektedir. Çoğu i'lam " 

Ma'rûz-ı Dâi-i Devlet-i Aliyeleridir ki " diye başlar. Ma'rûzun farklı bir belge olarak asıl 

manası şudur: Kadı tarafından kaleme alındığı halde kadının kararını ihtiva etmeyen ve 

hüccet gibi hukukî bir durumun tespiti açısından yazılı delil olarak kabul edilemeyen ve 

sadece kadının icra makamlarına idari bir durumu arz ettiği yazılı kayıtlara veya halkın 

icra makamlarına yahut kadıya hitaben yazdığı şikâyet dilekçelerine denir. Kısaca astın 

üste yazdığı bir isteği veya bir durumu havi yazılı belge ve kayıtlardır. Buna maruz 

dendiği gibi arîza veya arz da denir ve genellikle çoğulu olan marûzat kullanılır.16 

1.2.2.4.Mürâseleler 

Kadılar yukarıda zikredilen belgeler dışında da bazı resmî yazışmalarda bulunabilirler. 

Mesela merkezden gelen bir ferman veya buyrultu üzerine, herhangi bir sanığın 

yakalanması için o mahallenin kethüdasına resmî bir yazı yazabilirler. Yahut tayin 

edildikleri kadılık görevini yine resmî bir yazı ile herhangi bir naibe devredebilirler. İşte 

                                                
16 Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri …, s. 37 
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şer'iyye sicillerinde yer alan ve kadının kendisine denk veya daha aşağı rütbedeki şahıs 

yahut makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelere mürâsele denir.17 

1.2.2.5.Başka Makamlardan Gönderilen Belgeler 

Şer'iyye sicillerindeki belgeler sadece kadılar tarafından yazılan belgelerden ibaret 

değildir. Kadılar bulundukları bölgenin yürütme görevini de ifa ederlerdi. Merkezî 

idareden beylerbeyine, eyalete, sancağa ve kazaya gönderilen emirlerin bazı askerî 

kısımları hariç tamamen kadılara gönderilirdi ve kadılar bunları kaydederdi. Bu emirler, 

tayin beratları, fermanlar, buyrultular ve diğer hükümlerdir. 

1.2.3. Şer’iyye  Sicillerinin Önemi 

Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer'iyye sicillerinin birinci derecede önemli 

olduğuna şüphe yoktur. Kadıların devlet merkezi ile yaptıkları resmî yazışmaları, halkın 

şikâyet ve dilekçelerini, mahallî idarelere ait hukukî düzenlemeler olarak kabul edilen 

ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu mahallin sosyal ve iktisadî hayatını 

yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden bu siciller incelenmeden, Osmanlı Devleti'nin 

siyasî, idarî ve sosyal tarihini hakkıyla ortaya koymak mümkün değildir. 

1.2.3.1. Genel Tarih Açısından 

Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer’iyye sicilleri  birinci  derecede öneme sahiptir. 

Kadılarla  merkezi  idarenin yazışmaları  yanında, halkın şikâyet ve dilekleri, mahalli 

idarelere ait  hukuki düzenlemeler  olarak  kabul edilen ferman ve hükümler  ve en 

önemlisi  de ait olduğu  mahallin sosyal ve iktisadi  hayatını yansıtan mahkeme   

kararlarını  ihtiva  eden   bu  defterler incelenmeden  Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari 

ve sosyal  tarihi tam olarak aydınlatılamayacaktır.  Ve  yine  günümüzde oldukça 

popüler olan şehir tarihleri ve yurdun  muhtelif bölgelerindeki mahalli hayata  ait ilmi 

araştırmaların birinci derecede kaynağı  şer’iyye  sicilleridir. 

1.2.3.2. Hukuk Tarihi Açısından 

Osmanlı Hukukunun kaynakları,  şer’-i şerif  dedikleri  hukuku, uygulama şekilleri, 

padişahların ve ülül-emr denilen devlet yetkililerinin yasama yetkilerinin sınırları, örfi 

hukukun uygulama alanları ancak bu defter incelenerek açığa çıkacaktır.  Şer’iyye 

                                                
17 Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri …, s. 38 
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sicillerinde hukukun bütün dallarıyla alakalı olarak şer’i hükümlere uygun şekilde 

verilmiş mahkeme kararları mevcuttur. Şöyle ki: 

1.2.3.2.1. Özel Hukuk Açısından  

1a. Şahıs Hukuku; gerçek ve tüzel(vakıf) kişiler, ehliyet, gaiplik, şahsi haklar ve benzeri 

konulara dair şer’i hükümlerin uygulandığı anlaşılmaktadır.  

1b. Aile Hukuku; aile yapısı, nişanlanma, evlenme, boşanma, eşler arası mal ayrılığı 

rejimi, karı-kocanın çocuklar üzerindeki hak ve vazifeleri.  

1c. Miras  Hukuku;  miras  sözleşmeleri,  devletin  mirasçılığı, vasiyet   ve  tereke  

taksimleri… 

1d. Eşya, Borçlar ve Ticaret Hukuku; mülkiyet  hakkını ayrım yapmadan koruma 

borçlar  hukuku, akitler ve şirket akitleri… 

1e. Gayri  Müslimlere  yönelik  hukuk; ahval-i  şahsiye ve  ibadet  konuları  dışında 

zimmîlere de  rızaları alınarak aile, miras vb.  İslam hukuku  uygulanmıştır. 

1.2.3.2.2. Kamu Hukuku Açısından 

2a. Ceza hukuku; 2aa.hadler,  iftira, hırsızlık, yol kesme, zina, içki içme… 

2ab. Şahsa karşı işlenen cürümler. Kısas, diyet… 

2ac. Tazir ve siyaset cezaları… 

2b. Usul Hukuku ile ilgili Kararlar; içtihat hukuku, örfi hukuk, şahitlik, ikrar, yemin, 

yeminden kaçma… 

2c. İcra ve iflas hukuku; subaşılar ve çavuşlar icra memurluğu yapmaktadır. 

2d. Mali hukuk/hüccetler, idare hukuku/fermanlar, buyrultular, tezkereler...  

 1.2.3.3. İktisat Tarihi Açısından 

Her şer’iyye sicili, bulunduğu yerin iktisadî hayatına dair birinci elden orijinal tarih 

vesikalarıdır. XV. İla XX. asır aralarında Türk halkının ve Anadolu halkının hayat ve 

geçim tarzı, memlekete dışarıdan giren ve yine memleketten dışarı çıkan, yani ithalat ve 

ihracat konusu olan eşya, Anadolu halkının yetiştirdiği tarım ürünleri, imal ettiği sanayi 

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

devletin memurlarına ödediği tahsisatlar, hukuk ve ceza davalarındaki tazminatların 
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miktarı ve cinsi, para arzı ve çeşitleri, para enflasyon ve devalüasyonunun gerçek 

manada tarihi seyri ve kısaca hem makro hem de mikro iktisada dair bütün mevzular, 

doğru olarak ve yerli yerinde, ancak şer’iyye sicillerindeki kayıtlardan öğrenilebilir. 

Özellikle narh ve gedikle alakalı yazılı kayıtların, iktisat tarihi açısından birinci 

derecede rol oynadığını da belirtelim.18     

1.2.3.4. Sosyal Yapı ve İdari Teşkilat Açısından: 

Şer’i siciller eski idari teşkilatımızın  bir  çok  bölümlerini  aydınlatması  açısından  da 

önemli bir kaynaktır. Kaza, sancak, eyalet taksimatı, beylerbeyi, sancak beyliği, 

kethüdalık ve voyvodalık  gibi idari; kadılık, naiplik, muhzırlık, mübaşirlik, bostancı 

başılık, çavuşluk, subaşılık  gibi adli müesseselerin hem idari yapısı hem de ifa ettikleri 

fonksiyonlar da sicillerde bulunmaktadır. Ve yine vakıf, gedik, narh ve benzeri sosyal 

ve iktisadi müesseselerde sicillerde  kaydolunmuştur.  Kurum tarihi, sosyal tarih, aile 

yapısı ve gelişim seyri  sicillerden  açığa çıkartılabilir.   

1.2.3.5. Askeri  Açıdan 

470  küsur  yıllık  harp  tarihimizi, bütün  tafsilatıyla  şer’iyye  sicillerinin   genellikle 

sonlarında yer  alan  ve  kadılara hitaben yazılan yazılı emirlerde bulmak mümkündür. 

Nitekim yapılan bir araştırmada Osmanlı Padişahı III. Mehmet’in Macaristan ve 

Avusturya seferine çıkabilmek için Anadolu’dan nasıl asker topladığı ve Eflak isyanı ile 

zorlaşan bunalımlı dönemde savaşla ilgili olarak halka ne gibi yazılı emirler gönderdiği 

Bursa şer’iyye sicilleri esas alınarak ortaya  konmaktadır. 

1.2.4.Gürün Tarihi Ve Şer’iyye Sicilleri 

1.2.4.1. Gürün Tarihi 

Gürün, Sivas’ın güneyinde ve merkez ilçeye 138 km uzaklıktadır. Doğusunda 

Malatya’ya bağlı Darende, güneyinde Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ve Afşin, 

batısında Kayseri’ye bağlı Pınarbaşı, kuzeyinde ise Kangal ilçesi bulunmaktadır. İlçenin 

yüzölçümü 3080 km2 olup denizden yüksekliği 1250 metredir. 

İlçe bulunduğu konum itibariyle önemli bir yerdedir. Tarihte Orta Anadolu ile 

Mezopotamya arasında geçit vazifesi görmüştür. Günümüzde de doğu ve batı 

Anadolu’yu birbirine bağlayan önemli bir yol güzergâhındadır. Eski ticaret yolu olarak 

                                                
18 Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri …, s.15 
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bilinen ve daha sonra da Kral Yolu olarak meşhur olan bu yolun geçitlerinden ve önemli 

kollarından birisinin Gürün üzerinden geçtiği bilinmektedir.  

Yıldırım Beyazıt- Timur arasındaki mücadelede Yıldırım Beyazıt, Ankara savaşında 

(1402) Timur’a yenilince, Sivas ve Gürün bir süre Timur hâkimiyetinde kalmış fakat bu 

dönem kısa sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tekrar toparlanınca Anadolu Hâkimiyeti 

tamamen Osmanlı yönetimine geçmiş, Gürün’de Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya 

kadar, Osmanlı sancağı olarak kalmıştır. Gürün, 1830 yılında Subaşılık olmuş ve idari 

bakımdan Yozgat’a tabi Pınarbaşı'na bağlanmıştır.  1845 yılında Bucak, 1869 yılında ise 

ilçe olarak tekrar Sivas’a bağlanmıştır.  

Evliya Çelebi seyahatnamesinde  “Afşin den kuzeye doğru giderek Gürün kasabasına 

geldik.  Gürün Sivas eyaletinde, Engel toprağında, 150 akçelik nahiye kazasıdır. 1000 

haneli olup, camii, mescidi, hanı, hamamı, sultan çarşısı olan şirin bir kasabadır. 

Türkmen ağası hükmündedir. Şehir içinden nehir akar.” demektedir. Evliya Çelebi 17. 

yy. yaşadığına göre Osmanlıların o döneminde de Gürün’ün önemli bir yer olduğu 

anlaşılmaktadır.      

1.2.4.2. Gürün Şer’iyye Sicilleri 

Sivas ili Gürün ilçesine ait Milli kütüphanede ve Sivas Müzesinde 17 adet sicil 

bulunmaktadır.19 Milli kütüphanede bulunan Gürün şer’iyye sicilleri mikrofilm olarak 

bulunmaktadır. Gürün ilçesine ait sicil kayıtlarımız incelenmeyi beklemektedir. Diğer 

sicil kayıtlarının durumu hakkında bilgi edinemedik. 

1.2.4.3. 103 Numaralı Gürün Şer’iyye Sicili 

103 numaralı Gürün şer’iyye sicili hicri 1289–1290, miladi 1872–1873 tarihlerini 

içermektedir. Sicilimiz 67 sayfadan oluşmakta ve 191 adet belge içermektedir. Bazı 

belgeler mikrofilmden fotokopiye geçerken düzgün çıkmadığından dolayı okunamayan 

kelimeler olmuştur. Defter; 42x30 cm. boyutundadır. 

103 numaralı Gürün şer’iyye sicili Milli Kütüphane’de mikrofilm olarak bulunmaktadır. 

1.2.4.4. Metin Transkripsiyonunda Takip Edilen Metot 

Defterde bulunan belgeler numaralandırılmıştır.  

                                                
19 Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri …,  s. 193 
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Defterde okunamayan kelimeler ( … ) şeklinde, okunduğu halde şüpheli olan kelimelere 

( ? ) koyduk. Metinde hemzeyi ( ’ ) işareti ile ayın harfini ( ‘ ) işareti ile uzatma ve 

inceltmeleri de ( ^ ) işareti ile gösterildi. Belgelerde Arapça olarak verilen Hicri 

tarihlerin Miladi karşılıkları da parantez içerisinde gösterilmiştir. 

1.2.5. Tez İçindeki Belgelerin Tasnifi 

1.2.5.1.Tez İçindeki Belgelerin Türlerine Göre Tasnifi 

Belge Türü  Belge Numaraları 

İ’lam 2, 8, 11,13, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 44, 48,  
51, 52, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 
108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 
167, 168, 172, 175, 176, 177, 181, 185, 187, 188, 189 

Hüccet 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 
91, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 
116, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 136, 137, 140, 143, 145, 147, 150, 
151, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 
178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191 

Buyrultu 1 
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1.2.5.2. Tez İçindeki Belgelerin Konularına Göre Tasnifi 

Konular  Belge Numaraları 

Mübayaa 3, 5, 7, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 26, 31, 34, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 
61, 68, 71, 72, 73, 75, 84, 85, 86, 88, 90, 94, 96, 97, 102, 107, 
111, 113, 115, 116, 125, 136, 143, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 
158, 160, 161, 166, 170, 173, 174, 178, 179, 183, 184, 186, 187, 
190, 191 

Tereke 6, 12, 14, 15, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 50, 58, 62, 63, 70, 74, 78, 
79, 80, 82, 83, 108, 124, 126, 127, 137, 140, 145, 146, 175, 185 

Vekâlet  43, 117, 128, 148, 182 

Arazi Anlaşmazlığı 2, 20, 22, 25, 29, 36, 51, 87, 101, 103, 105, 106, 121, 128, 129, 
164 

Mehir  8, 49, 138 

Tayin 1 

Zabt 21, 48, 172 

Darp 37, 119, 130, 144 

Alacak Meselesi 27, 32, 52, 59, 60, 93, 95, 98, 99, 100, 109, 139, 141, 142, 157, 
159, 165 

Kayıp hayvan 13, 44, 69, 92, 122, 176 

Hibe 120, 132, 180 

İbra ve Iskat 16, 17, 64, 65, 66, 67, 77, 81, 83, 89, 91, 108, 118, 135, 169, 171 

Verasetçilerin 
belirlenmesi 

4, 177, 188 

Diyet 11 

Veraset taksimi 76, 104, 110, 112, 114, 131, 133, 134, 149, 167 

Nafaka  123 

Keşif  28, 181 

Boşanma  189 

Hayvan mülkiyeti 152,162, 168 

Evlenme izni 8 

Camii 153 
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Konular Belge Adedi Konular Belge Adedi 

Mubayaa 63 Vekâlet 5 

Tereke 32 Arazi anlaşmazlığı 16 

Mehir 3 Tayin 1 

Zabt 3 Darp 4 

Alacak Meselesi 17 Kayıp hayvan 6 

Nafaka  1 Keşif  2 

Boşanma 1 Hayvan mülkiyeti 3 

Diyet  1 Verasetin taksimi 10 

Hibe 3 İbra ve Iskat 16 

Verasetçilerin 
belirlenmesi 

3 Cami 1 

Evlenme izni 1   
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Tez İçindeki Belgelerin Konularına Göre Tasnifi
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II. BÖLÜM 

BELGE ÖZETLERİ 

 

Belge No:1 

1289 senesi Rebiulahir ayında Ali Rıza Efendi’nin Gürün kasabasına tayin edildiği 

bildirilmekte ve görevinde dikkatli olunması istenmektedir. 

 

Belge No:2 

Tercan Mahallesi sakinlerinden Kayank oğlu Agob veledi Vartovar’ın kardeşi Kirkor’a 

karşı açtığı arazi davasıdır. 

 

Belge No:3 

Abdulfettah Ağa Mahallesi sakinlerinden İbrahim oğlu Ali’nin dükkânını Ermeni 

Milletinden Kirkor veledi Kayden’e satış hüccetidir. 

 

Belge No:4 

Emin Bey Mahallesi ahalisinden vefat eden Cura oğlu Mehmet bin Halil’in terekesinin 

borçları karşılığında eşleri ve çocukları tarafından Akabet veledi Serkiz’in vekili 

Kiforuk’a satılmasıdır. 

 

Belge No:5 

Abdulfettah ağa mahallesi sakinlerinden Seyyare binti Ali hatunun vefatıyla babası 

Mehmed Mevlüd vasi tayin edilmiştir. Abdullah çavuşa dükkan satışı yapılmıştır. 
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Belge No:6 

Gübül köyü sakinlerinden Selim oğlu İbrahim bin Osman’ın terekesidir. 

 

Belge No:7 

Abdulfettah ağa mahallesi sakinlerinden İbrahim oğlu Ali’nin dükkânını Ali oğlu 

Ahmet ağaya satış belgesidir. 

 

Belge No:8 

Abdulfettah ağa mahallesi sakinlerinden Ayşe binti Mehmet’in kocası öldükten sonra 

şahitlerin de şahadetiyle evlenme izninin verilmesidir. 

 

Belge No:9 

Fazlı Ağa Mahallesinden Mustafa ağa bin Mehmed Sadık’ın Katolik milletinden Tercan 

oğlu Kikoruk ve Bagos ve Aleksine bahçe ve iki evinin satışıdır. 

 

Belge No:10 

Emin bey mahallesinden Kancar oğlu Haydar ve Ahmet ibni Mehmed ağanın aynı 

mahalleden Ömer Kethüda oğluna arazi ve dükkân satışlarıdır. 

 

Belge No:11 

Gürün kasabası Sarıca köyünden Eli kötü oğlu Yusuf bin Hasan bin Hüseyin tarafından 

dava açılmıştır. Davanın konusu ise Mehmet ile Yusuf’un kavga etmeleri ve birbirlerine 

zarar vermiş olmalarıdır. Bundan dolayı diyet istenmektedir. 

 

Belge No:12 

Hacı Sadık ağa mahallesinden Uzun Veli oğlu Molla Osman bin Süleyman’ın 

terekesidir. 
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Belge No:13 

Maraş kasabası Çiçekli mahallesinden Mehmet bin Bekir gece vakti merkebini 

kaybetmiştir. Daha sonra merkebini Gürün kasabası Karaviran köyünden Mehmed bin 

Mustafa’nın bindiğini görünce ücretini talep için açtığı davadır. 

 

Belge No:14 

Kebune köyü sakinlerinden Süleyman bin Mustafa’nın terekesidir. 

 

Belge No:15 

Kebune köyünden vefat eden Büsürek oğlu Mehmet’in terekesidir. Ancak daha sonra 

varislerden Hüseyin’in de ölmesiyle devam eden terekedir.  

 

Belge No:16 

Gürün kasabası Virane mahallesinden Köçek oğlu Karabet’in oğlu Agob’a ev, ahır ve 

bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:17 

Virane mahallesi sakinlerinden Köçek oğlu Karabet’in mallarını oğlu Agob’a bıraktığını 

gösteren belgedir. 

 

Belge No:18 

Cimcim mahallesinden Kirman oğlu Uhannes veledi Adadin’in 16 adet mecidiye 

altınına karşılık Bibi dede oğlu Kikoruk’a ev, samanlık ve odasının satış belgesidir. 

 

Belge No:19 

Sadık ağa Mahallesinden Ayşe binti Hacı Mehmet ile Emin bey mahallesinden 

Türkmen oğlu Ömer kerimesi Fatma arasındaki arazi satış belgesidir. 
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Belge No:20 

Murahhasa mahallesi ahalisinden Zırı oğlu Toros ve Toros oğlu Kirkor veledi Abgo ve 

Topçu oğlu Agob veledi Serkiz aynı mahalleden Toros oğlu Gabriyel veledi Makra’ya 

dava açmışlardır. Davanın konusu su yolunu değiştirmeleri üzerine hakarete 

uğramalarıdır. Su yolunun eski yoluna verilmesidir. 

 

Belge No:21 

Marusay kasabasına tabi Küpgören köyünden Cündü oğlu Hasan bin Hasan’ın dört 

parça kıraç tarlasını yine aynı köyden zabt edenler olmuştur. Bunun üzerine dava açarak 

tarlalarını tekrar almıştır. 

 

Belge No:22 

Murahhasa mahallesinden Elbistanlı oğlu Kikoruk veledi Agob’un Toros veledi 

Batvakan aleyhine açmış olduğu arazi davasıdır. Dava Toros’un lehine sonuçlanmıştır. 

 

Belge No:23 

Ohnama oğlu Artin’in mubayaa hüccetidir. Fazlı ağa mahallesi sakinlerinden Bolat oğlu 

İsa bin Ebu Bekir’in aynı mahalleden Ohnama oğlu Artin’e arazi satışının belgesidir. 

 

Belge No:24 

Mazar oğlu Mığırdiç ve Besar oğlu Mustafa’nın bahçe satışı belgesidir. 

 

Belge No:25 

Manas oğlu Toros’un Koca bey oğluna muhakeme ilamı suretidir. Koca bey oğullarının 

bahçesinden gelen suyun Manas oğullarına zarar vermesi üzerine açılmıştır. 
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Belge No:26 

Fazlı ağa mahallesinden Yahya ağa ve Ali baba ibni Hasan ağanın Abdulfettah ağa 

mahallesinden Hacı İbrahim oğlu Küçük Mehmed bin Hacı Mehmed’e bahçe satış 

belgesidir. 

 

Belge No:27 

Bahadır oğlu Kirkor veledi Agob ile piyade zaptı nefaretinden Hamza bin Hasan 

arasındaki alacak meselesi ilamıdır. 

 

Belge No:28 

Zarek oğlu Kikoruk’un keşiften murahhası ilamı suretidir. Zeytinli oğlu Zirin oğlu 

veledi Hacı’nın yapmakta olduğu inşaatın Zarek oğlunun arsasına taşması ve arsasını 

işgal etmesi üzerine dava açılmıştır. 

 

Belge No:29 

Zatı Sakal oğlu Serkiz’in tarla ilamı suretidir. Altı sene önce satın aldığı fakat tapusunu 

almadığı tarlayı eski sahiplerinin yeniden satmak istemeleri üzerine dava açmıştır. 

 

Belge No:30 

Ömer Gazi oğlu Bekir’in Sazcağızlı İsa ve Mehmet Köseler ve Mehmet İsa’nın hattı 

muhakemeleri ilamı suretidir. Bu kişilerin arasında zahire paylaşımından dolayı 

anlaşmazlık çıkmıştır. 

 

Belge No:31 

Abdulfettah ağa mahallesinden Mehmet Emin’in aynı mahalledeki Ali Çavuş’a bahçe 

satış belgesidir. 
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Belge No:32 

Çevger oğlu Agob veledi Supkar’ın İsmail oğlu Kara Mehmet’ten alacağı olan bin dört 

yüz kuruş için açtığı davadır.  

 

Belge No:33 

Mahtum mahallesinden Arap oğlu Mığırdiç Karabet’in terekesidir. 

 

Belge No:34 

Cürcü Veli’nin şüf’a davasında men’ hüccetidir. Abdulfettah ağa mahallesinden Cürcü 

oğlu Veliyyiddin bin Mustafa ile Karabet veledi Serkiz arasında satıştan meydana gelen 

şüf’a davasından Veli’nin men olunmasıdır.   

 

Belge No:35 

Gevrek Dede oğlu müteveffâ Cerengil Mehmed’in terekesidir. 

 

Belge No:36 

Dehri Hatun’un değirmen arsasından Şakir ağa zadelerinin sulh ve ibrasıdır. Gürcü 

oğullarından Toros’un yaptığı inşaatın değirmen demekle bilinen bölgedeki arsalarına 

tecavüz etmesi üzerine dava açılmıştır. 

 

Belge No:37 

Gürüncü yurtlu Zemmi’nin darp davasından sulhudur. Molla Mehmet Ali oğlu Mehmet 

Ali ve Yusuf’un Serkiz’i darp etmeleri üzerine açılan davadır. 

 

Belge No:38 

Abdulfettah ağa mahallesi sakini Ayşe binti İsmail’in Gazi Ağa mahallesinden Mustafa 

ve Ali Efendilere tarla  bağışladığına dair belgedir. 
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Belge No:39 

Abdulfettah ağa mahallesinden vefat eden Sakallı Veli oğlu Mustafa bin Muhammed 

bin Veli’nin terekesidir. 

 

Belge No:40 

Cağşor mahallesinden vefat eden Karayer oğlu Toros veled-i Zirun’un terekesidir. 

 

Belge No:41 

Fazlı ağa mahallesinden vefat eden Besre oğlu Küçük Mehmed bin Mustafa’nın 

terekesidir. 

 

Belge No:42 

Emin bey mahallesinden vefat eden Tokmak (?) oğlu Mustafa bin Hüseyin’in 

terekesidir. 

 

Belge No:43 

Tercan mahallesinden Börzek oğlunun vefat etmesi üzerine yakınları tarafından 

Karabat’e verilen vekâlet hüccetidir. 

 

Belge No:44 

Kangal nahiyesine tabi Taban özü köyünden Hasan bin Bekir’in hayvanın zayisi üzerine 

Şahbaz oğlu Makdis Kaçar veledi Kikoruk’a karşı açtığı mal talebi davasıdır. 

 

Belge No:45 

Emin Bey mahallesinden Kadir ağa zade Mustafa ve Haşim ağa ibni İsmail’in Sümüklü 

mahallesinden Peşgir ağa zade Abdullah ibni Mehmet’ten menzil satın almaları 

belgesidir. 
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Belge No:46 

Sadık Ağa mahallesinden Ümmü Gülsüm binti Kasım’ın Kabasakal oğlu Mehmet bin 

Mustafa’ya içerisinde ev bulunan bahçesini satış belgesidir. 

 

Belge No:47 

Sazcağız köyünden Kör Bekir bin Mehmed’in terekesidir. 

 

Belge No:48 

Said ağanın tarla müdafaası ilamıdır. Said ağanın haksız yere kullandığına dair tarlanın 

eski sahipleri tarafından açılan ve Said ağa lehine sonuçlanan davadır. 

 

Belge No:49 

Kapusuz oğlu Simon’un mallarını çocuklarına verdiğine dair düzenlenmiş belgedir. 

 

Belge No:50 

Karatepe mahallesinden Şireli oğlu Kikoruk veled-i Gabriel veled-i Kesbir’in 

terekesidir. 

 

Belge No:51 

Protestan Mektebi Mahkemesi. diğer arazilere Şakül mahallesinden Hallaç Toros oğlu 

Avanis ve Saydun oğlu Agob veledi Atam’ın mektebin oluklarından akan suyun 

kendilerine zarar verdiği iddiası üzerine açılan davadır.  

 

Belge No:52 

Kuyumcu oğlu Serkiz veledi Kikoruk ile Karaköy köyünden Senemerli aşiretinden 

Molla Hüseyin bin Muhammed arasındaki hayvan davasıdır. 
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Belge No:53 

Abdulfettah ağa mahallesinden İbrahim bin Ali’nin Abdal oğlu müteveffa Badeser 

zevcesi Sare’ye arsa satış belgesidir. 

 

Belge No:54 

Fazlı ağa mahallesi ahalisinden Ahmet ağa Hafidi Mehmet bin Abdullah ile Sultan 

Hatun binti Osman tarafından Yuci Bedrus’a arsa ve kavaklık satışı belgesidir. 

 

Belge No:55 

Murat oğlu Mustafa bin Tatar Ahmet ile Hoca Agob ve Tercan ibni Aparkus arasında ki 

arazi satışıdır. 

 

Belge No:56 

Ayşe binti Ali’nin Mehmed ağa bin Mehmed’e ahır, seki ve bir miktar arsa satış 

belgesidir. 

 

Belge No:57 

Emin Bey mahallesinden Raziye binti Ömer’in aynı mahalleden Köseoğlu Bekir ağa bin 

Hüseyin’e bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:58 

Davedder zade Mehmet ve Hacı’nın mulasahasıdır. Mütevaffa Veli’den kalan para, eşya 

ve emlakın taksimi üzerine açılan davadır. 

 

Belge No:59 

Ayşe binti Abdullah’ın Küçük Hasan oğlu Ali’den beş adet yüzlük mecidiye altınını 

almak için açılmış olan dava kaydıdır.  
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Belge No:60 

Abdulfettah ağa mahallesinden Ahmet bin Şakir ağa ile Sadık ağa mahallesinden 

Abdullah ağa bin Ebu Bekir ağa arasındaki para anlaşmazlığından dolayı açılmış olan 

davadır. 

 

Belge No:61 

Katolik Ermeni milletinden Topek oğlu gaib veledi Martaros ve veledi Toros ile Ermeni 

milletlinden Zerek oğlu Malkon veledi Serkiz arasındaki menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:62 

Şuğul mahallesinden vefat eden Çoban Füyüğ oğlu Bağdeser veledi Manuk veledi 

Kayyukin’in terekesidir. 

 

Belge No:63 

Gübün köyünden vefat eden Dede Bekir bin Ömer bin Abdullah’ın terekesidir. 

 

Belge No:64 

Tercan oğlu Uzun İfya oğlu Kirkor’un oğlu Karabet’e çeşitli eşya, emval ve emlakın 

satış belgesidir. 

 

Belge No:65 

Tercan oğlu Uzun İfya’nın oğlu Kirkor’a çeşitli eşya, emval ve akarın satış belgesidir. 

 

Belge No:66 

Tercanoğlu Uzun İhyanın nefi mülk ikrarıdır. Bütün emlak, akar, arazi ve para gibi tüm 

mallarını oğulları Kirkor, Karabet ve Tercan’a vermesidir. 

 



 34 

Belge No:67 

Katolik milletinden vefat eden, Akabet veledi Adadin’in veraseti üzerine açılmış olan 

davanının kaydıdır. Kirkor’un kardeşlerine sukh meblağını ödemesiyle sorun 

çözülmüştür. 

 

Belge No:68 

Emin bey mahallesinden Fütüvvetli Süleyman Bey bin İbrahim Paşanın Fazlıağa 

mahallesinden Halil Kemali Baba ve Mehmet Ali babaya dükkan satış belgesidir. 

 

Belge No:69 

Ahmet bin Mustafa kaybolan atının Güzel Ali bin Bekir’de olduğunu iddia etmiş. 

Ancak Ali’de olmadığına dair hüküm verilmiştir. 

 

Belge No:70 

Murahhasa mahallesinden vefat eden Futuz oğlu Agob veledi Maykıl’ın terekesidir. 

 

Belge No:71 

Cam Ali oğlu kızları Ümmü gülsüm ve Fatma’nın Mayram binti Haço’ya dükkân 

satışının belgesidir. 

 

Belge No:72 

Sadık ağa mahallesinden Bostancı zade Hacı İsmail Yassıca tepe mahallesinden Biran 

oğlu Arakil veledi Avanis’e bahçe ve menzil satış belgesidir. 

Belge No:73 

Şuğul mahallesinden Veli ağa zade Mustafa bin Ömer Gürcü zade Mehmed ağa bin 

Mehmed’e menzil ve bahçe satış belgesidir. 
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Belge No:74 

Telin köyü ahalisinden İbrahim bin Saka Osman’ın terekesidir. 

 

Belge No:75 

Delikli taş nahiyesinden Kiforuk veledi Maykıl ile Gürün kasabası Numan Dede 

köyünden Çakır oğlu Kirkor arasındaki hayvan ve araba alışverişine dair belgedir. 

 

Belge No:76 

Sümüklü mahallesinden vefat eden Güçlü Halil oğlu Mustafa bin Halid’in veraseti 

üzerine açılan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:77 

Abdulfettah ağa mahallesinden vefat eden Gül Ali bin Corcu Ömer’in veraseti üzerine 

açılan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:78 

Sadık ağa mahallesinden İsbir oğlu Mehmed bin Ahmed bin İsbir ve Mehmet bin 

Mehmet’in terekesidir. 

 

Belge No:79 

Ermeni milletinden Cağşor Mahallesinden vefat eden Hallaç Toros oğlu Cani veledi 

Karabet’in terekesidir. 

 

Belge No:80 

Fazlı ağa mahallesi ahalisinden Daveddar zade Mustafa bin Ali’nin terekesidir. 
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Belge No:81 

Dere Mahallesinden Kürkçü oğlu Simon veledi Tamek’in veraseti üzerine oğlu 

Mığırdiç’in kardeşi Karabet’e karşı açtığı miras davasının aralarında anlaşmalarıyla 

sonuçlanmıştır. 

 

Belge No:82 

Gübün karyesinden vefat eden Mustafa bin Ebu Bekir bin Abdullah’ın terekesidir. 

 

Belge No:83 

Tercan Mahallesinden Kerdeniz oğlu Harsivi veled-i Arus veled-i Aleksin’in 

terekesidir. 

 

Belge No:84 

Saray dere mahallesi ahalisinden Körükçü oğlu Karabet veledi Simon ve kız 

kardeşlerinin yine aynı mahalleden Körükçü oğullarından Topek ve Avanin’e bahçe 

satış belgesidir. 

 

Belge No:85 

Emin bey mahallesinden Mehmet bin İbrahim Paşa’nın yukarı çarşıdaki üç dükkanını 

Katolik milletinden Marta veledi Kikoruk’a satış belgesidir. 

  

Belge No:86 

Boşak oğlu Çakır Vartar veledi Serkiz ve zevcesi ile Neccaroğlu Sefer’in vakıayı bahçe 

mubayaasıdır. 
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Belge No:87 

Ermeni milletinden Herdem oğlu Toros veledi Kikoruk’un Baltalı oğlu Manas’a karşı 

açmış olduğu davadır. Konusu ise Manas’ın Toros veledi Kikoruk’un bahçesini 

kendisine yol edinmiş olmasıdır. 

 

Belge No:88 

Kocabey oğlu Hacı Hasan bin Mehmed Serdar zade Ali Bey Ali bin Ahmet’in Koca bey 

oğlu Hacı Hasan’a dükkan satış belgesidir. 

 

Belge No:89 

Emin bey mahallesinden Usta Osman oğulları Ahmet ve İsmail ile Boz’un oğulları 

Osman bin Boz ve Mehmet’in sulh ibrasıdır. 

 

Belge No:90 

Abdulfettah ağa mahallesinden Cam Ali oğlu Mustafa ağa bin Ali ile Koçin oğlu Senek 

veledi Arakil’e bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:91 

Cağşur mahallesinden Cin kabak oğulları Ömer ve Derviş Mehmet ibni Mehmet ve kız 

kardeşleri Ayşe ile Koçin oğlu Aleksan’ın veledi Artin’e bahçeli evini satışıdır. 

 

Belge No:92 

Gökçek köyü ahalisinden İbrahim bin Yasin’in kaybettiği hayvanın Nis köyünden 

Hasan Çavuşta olduğuna dair açtığı kayıp hayvan davasıdır. 
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Belge No:93 

Ermeni milletinden Manas oğlu Güragün veledi Sefer ile Elbistan kazası Elmalı 

köyünden Said veledi Hasan arasında meydana gelen ticari anlaşmazlık üzerine açılan 

davanın kaydıdır. 

Belge No:94 

Abdulfettah ağa mahallesinden Ahmet ağa tarafları Mustafa bin Osman’ın oğulları 

Batar veAkon’a bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:95 

Hasbağ mahallesinden Kırık oğlu Kirkor veledi Kikoruk ile Elbistan kazası Mamaroz 

karyesi ahalisinden İsmail bin Nezir arasındaki para anlaşmazlığıdır. 

 

Belge No:96 

Fazlı ağa mahallesinden Kara İsmail oğlu İsmail ağa bin Hacı Hasan ile Koçin oğlu 

Markır veledi Artin’e bahçe satışı belgesidir. 

 

Belge No:97 

Emin bey mahallesinden Öte Osman oğlu Abdullah bin Öte Mehmet ile Uzun Ali 

oğulları Ömer ve Mehmet ağalara bahçe satışıdır. 

 

Belge No:98 

Emin bey mahallesinden Emine binti Hacı Ali Efendi’nin Halil Kamil Efendi’den 

alacağı için açmış olduğu davanın kaydıdır.  

 

Belge No:99 

Abdulfettah ağa mahallesinden Ahmet Hurşit Efendi bin Abdulfettah ağanın Tacir oğlu 

Hüseyin bin Hüseyin’in kendi mallarına kullandığını ve teslim etmesi için açtığı 

davanın kaydıdır. 
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Belge No:100 

Fazlı ağa mahallesinden Uncu oğlu Ahmed bin Mehmed’in Tercan oğlu Osib ve Agob’a 

dükkan satışı belgesidir. 

 

Belge No:101 

Cağşor mahallesinden Cemcem oğlu Gürüp veledi Toros’un (…) Tatar vekili Martos 

veledi Agob’a bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:102 

Abdulfettah ağa mahallesinden Cemile binti İsmail aynı mahalleden Hüseyin oğlu Ömer 

ve Derviş’e bahçe satışıdır. 

 

Belge No:103 

Topek oğlu Kirkor veledi Avadik ile Fazlı ağa mahallesinden Ahmed ağa Hafidi 

Mehmed bin Abdullah komşudurlar ve su yolundan dolayı aralarında anlaşmazlık 

çıkmış ve Kirkor’un lehine sonuç verilmiştir. 

 

Belge No:104 

Murahhasa mahallesinden vefat eden Toros oğlu Artin veledi Arakil’in terekesinin 

paylaşılması sonucu ortaya çıkan veraset anlaşmazlığı için açılan davadır. Toros’un 

lehine sonuçlanmıştır. 

 

Belge No:105 

Kara Tarik köyünden Hamza oğlu Hamza bin Mehmet’in borcuna karşılık arazisinin bir 

kısmının satış belgesidir. 
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Belge No:106 

Cağşor mahallesinden Toros oğlu Değirmenci Soğuman veledi Arakil’in ölünceye değin 

kendisini görüp gözetmek ve beslemek şartıyla Karabet ve Kalos’a verdiği bahçeyi 

tekrar almak için açtığı davanın belgesidir. 

 

Belge No:107 

Abdulfettah ağa mahallesinden Tahmas oğlu Toros veledi Cano Raşid Efendi 

mahallesinden Mefan oğlu Natra veledi Bağdeser’e bahçe ve menzil satışıdır. 

 

Belge No:108 

Cağşor mahallesinden vefat eden Arab oğlu Agob veled-i Avadik Ohannes’in 

terekesidir. 

 

Belge No:109 

Abdulfettah ağa mahallesinden Görük Dede oğlu Yakup bin Hasan bin Hüseyin’in 

dükkânını satmış olduğu Cabat oğlu Ali bin Mehmet Ali’den alacağı olan paranın kalan 

kısmını almak için açmış olduğu davadır. 

 

Belge No:110 

Cam Ali oğlu Mustafa bin Mehmet’in veraseti ile birlikte ortaya çıkan mihri müeccel ve 

terekesinin paylaşımı için açılmış olan davadır. 

 

Belge No:111 

Ermeni milletinden Hırd oğlu Kikoruk veledi Toros’un Arap oğlu Avanis’e bahçes ve 

menzil satış belgesidir. 
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Belge No:112 

Cemcem mahallesinden vefat eden Musus keşiş veledi Sahabek’in veraseti üzerine 

açılan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:113 

Sümüklü mahallesinden Agob ve Tercan ağaların mubayaa hüccetidir. Cebin oğlu 

Mehmed’in Hacı Agob ve biraderi Tercan ağalara bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:114 

Abdulfettah ağa mahallesinden vefat eden Mecid bin Mehmed bin Cafer’in verasetinin 

taksimi ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlık üzerine açılan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:115 

Viran mahallesinden Zülfikar bin Ahmed’in Şuğul mahallesinden Biran oğlu Artin 

veledi Makdisi Agob’a bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:116 

Abdulfettah oğlu mahallesinden Kurt oğlu Mığırdiç veledi Kikaros’un Camkus oğlu 

Bedros veledi Toros’a bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:117 

Kebüne köyündeki bir tarlayı Emin bey mahallesinden Kadir ağa zade Mustafa ve 

Haşim bin İsmail’in kullandıkları için kardeşleri Emine ve Aişe dava açmışlardır. Hacı 

Ahmet bin Mehmet Emin’i de vekil tayin etmişlerdir. 
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Belge No:118 

Abdal oğlunun musalahasıdır. Murahasa mahallesinden vefat eden Abdal oğlu Manik 

veledi Kiforuk’un veraset taksimidir. Ancak taksim yapılmadan varislerden vefat eden 

olmasıyla yeniden düzenleme yapılmasıdır. 

 

Belge No:119 

Köse oğlu Abdulkadir bin İsmail’in Karatepe mahallesinden Kör Yafa oğulları Arakil 

ve Serkiz ile çobanları Veli bin Abdullah tarafından darp edilmesi ve bıçak ile 

yaralanması üzerine açılan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:120 

Yassıca tepe mahallesinden Topal oğlu Kazi’nin Kirkor veledi Tartan’a eşya, emval, ev 

ve bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:121 

Emin bey mahallesinden Ayşe ve Emine binti İsmail ağa ile Kadir ağa oğulları Mustafa 

ve Haşim arasında Kebune köyünde bulunan tarlalar üzerindeki anlaşmazlıktan dolayı 

dava açılmıştır. 

 

Belge No:122 

Karatepe mahallesinden Takil oğlu Agobyan Aryu ile Sekili oğlu Agob veledi Arakil 

arasındaki hayvan anlaşmazlığı üzerine açılmış olan davadır. 

 

Belge No:123 

Katan oğlu Kirkor veledi Avadik’in Abdal oğlu Menük veledi Kirkor Atamek’in kızı 

Terfende’ye nafaka verilmesi için açılan davadır. Terfende’ya 30 para nafaka 

verilmesine karar verilmiştir.  

 



 43 

Belge No:124 

Cağşor mahallesinden Cafer oğlu Değirmenci Mefer veled-i Artin veled-i Seham’ın 

terekesidir. 

 

Belge No:125 

Fazlı ağa mahallesinden Baba Ahmet zade Hacı Mehmet ağa ibni Hasan ve eşi Hefine 

binti İskan’ın vekili olarak Avanis veledi Karabet ile arasındaki bahçe ve menzil satış 

belgesidir. 

 

Belge No:126 

Kebune köyünden vefat eden Abdulkadir bin Bekir’in terekesidir. 

 

Belge No:127 

Cağşor mahallesinden vefat eden Harbo oğlu Toros veled-i Kikoruk veled-i Vasik’in 

terekesidir. 

 

Belge No:128 

Emin bey mahallesinden Ayşe ve Emine binti İsmail ağa ile Kadir ağa oğulları Mustafa 

ve Haşim arasında Kebune köyünde bulunan tarlalar üzerindeki anlaşmazlıktan dolayı 

dava açılmıştır. 

 

Belge No:129 

Karatepe mahallesinden Uhanis oğlu Karabet veledi Mığırdiç ile kız kardeşi Harsumi 

arasındaki arazi anlaşmazlığına dair belgedir. 

 



 44 

Belge No:130 

Şakşak Pınarı köyünden Ali bin Osman’ın Telli oğlu Mustafa’yı darp ve 

yaralamasından dolayı açılmış olan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:131 

Şuğul mahallesinden vefat eden Hanzade oğlu Nursiz veledi Malkon’un kızlarından 

Melek mirasdan kendine düşen hissesini Hanzade oğlu Agob zabt ediyor diye açmış 

olduğu davanın kaydıdır. 

 

Belge No:132 

Karatepe mahallesinden Karabet veledi (…) oğlu Arakil’e ev ve bahçesini kendisine 

bakıp gözetmesi için hibe etmiş ancak oğlu şartlara uymadığından dolayı mallarını iade 

etmesini istiyor. 

 

Belge No:133 

Murahhasa mahallesinden vefat eden Toros oğlu Artin veledi Arakil’in veraset 

hüccetidir. 

 

Belge No:134 

Murahhasa mahallesinden vefat eden Toros oğlu Artin veledi Arakil’in verasetinin 

taksimi ve bir kısım malların Kalos’a verilmesine dair belgedir. 

 

Belge No:135 

Kebune köyünden vefat eden Koca Ahmet bin Mustafa Bey’in verasetinin varisleri 

arasında taksimine dair belgedir. 
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Belge No:136 

Emin bey mahallesinden Ahmet ağa torunu Ömer ve Abdullah ibni Mustafa ve kız 

kardeşleri Emine tarafından Safiluzoğlu Duçar’e ev satış belgesidir. 

 

Belge No:137 

Emin bey mahallesinden Mir Süleyman İbrahim Paşa’nın terekesidir. 

 

Belge No:138 

Şeref köyünden Mehmet bin Kanber kızı Server’e kocası Yusuf’un vermesi gereken 

mehir-i müecceli vermesi için açılmış olan dava kaydıdır. 

 

Belge No:139 

Cağşor mahallesinden Ayin oğlu Kirkor’un Bani oğlu Kirkor veledi Kirakus’un yükünü 

taşımıştır. Bunun ücretini talep etmektedir..  

 

Belge No:140 

Virane mahallesinden Vacib oğlu Serkiz veled-i Ohan’ın terekesidir. 

 

Belge No:141 

Karatepe mahallesinden Benli oğlu Eküb veledi Avadik ile Ebülü nahiyesinden İbrahim 

bin Çankalu Hüseyin arasındaki hayvan davasıdır. 

 

Belge No:142 

Gürün kasabası Abdulfettah ağa mahallesinden Koca bey oğlu Molla Ahmet bin 

Mustafa ile Elbistan kazası Gücük köyünden Taşu bin Çakır arasındaki ortaklık 

bulunmakta dır. Bunun sonucunda çıkan anlaşmazlıktan dolayı dava açılmıştır. 
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Belge No:143 

Cağşor mahallesi ahalisinden Maruk kızı Cevher binti Maruk ve Mersiye binti Veve’nin 

Avanis veledi Böcek’e bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:144 

Sazcağız köyünden Durmuş bin Halil İbrahim’in aynı köyden Arabanlı Hasan bin 

Ahmet’in hayvanını yaralamasından dolayı açılan dava kaydıdır. 

 

Belge No:145 

Kebüne köyünden vefat eden Osman bin Mehmed bin Abdullah’ın terekesidir. 

 

Belge No:146 

Kebüne köyünden vefat eden Mustafa bin Bekir bin Abdullah’ın terekesidir. 

 

Belge No:147 

Murahhasa mahallesinden Melek veledi Agob’un Sarik oğlu Artin’e bahçe ve menzil 

satış belgesidir. 

 

Belge No:148 

Ömer Gazi oğlu Bekir’in Camiliyurd köyü Devecipınar bölgesindeki arazi davasında 

vekil tayin edildiğine dair belgedir. 

 

Belge No:149 

Cağşor mahallesinden Alacamük oğlu Kazar veledi Serkiz’in veraset ilamıdır. 
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Belge No:150 

Yave köyünden Kürt Ahmet oğlu Ali bin Ahmet’in Koçin oğlu Aleksin’e menzil satış 

belgesidir. 

 

Belge No:151 

Cağşor mahallesinden Ali paşa oğlu Osman ve Musa ibni Mehmet’in Zarek oğlu 

Avanis’e bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:152 

Emin bey mahallesinden Cura oğlu Halil bin Mustafa’nın istihkak ilamıdır. Konusu, 

Şuğul mahallesinden Danik oğlu Bagos veledi Eküb ile aralarındaki kısrağın 

mülkiyetinin kime ait olduğudur. 

 

Belge No:153 

Gürün kasabasının Camii Kebirinin mütevelli heyetinden Ebu Bekir bin Ahmet 

Efendinin Camii müştemilatındaki dükkan ile ilgili belgedir. 

 

Belge No:154 

Emin bey mahallisinden Hacıbus oğlu Mehmet bin Süleyman’ın oğlu Cam Ahmet’e 

bahçe ve menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:155 

Abdulfettah ağa mahallisinden Seyyid oğlu İsmail bin Mustafa ve oğulları Mehmet ve 

Ebubekir tarafından Değirmenci oğlu İstifan’a bahçe ve menzil satış belgesidir. 

Belge No:156 

Virane mahallesinden Türkmen oğlu Bızdık veledi Agob’un oğlu Bagos’a bahçe ve 

çeşitli bakır eşyaların satışına dair belgedir. 
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Belge No:157 

Fazlı ağa mahallesinden vefat eden Lüleci oğlu Gürcü Mehmet bin Hasan’ın vefatı 

üzerine Davedder zade Mehmet ağanın alacağına dair açmış olduğu davadır. 

 

Belge No:158 

Benli Bekir oğlu Bekir bin Ömer bin Bekir’in terekesinden bir bahçenin Abbas Çavuş’a 

olan borcunun ödenebilmesi için satılmasına dair belgedir. 

 

Belge No:159 

Fazlı ağa mahallesinden vefat eden Lüleci oğlu Mehmet bin Hasan’ın Gürcüzade Ahmet 

ağa bin Mehmet’e olan borcunun terekesinden ödenmesi için açılan dava kaydıdır. 

 

Belge No:160 

Saray dere mahallesinden Şalvarcı oğlu Karabet veledi Çakır’ın amcası Avanis’e bahçe 

ve menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:161 

Ahrun oğlu Kirkor veledi Tatu’nun Ahrun oğlu Canik veledi Eküb’e bahçe satış 

belgesidir. 

 

Belge No:162 

Benli oğlu Agob veledi Arakil ile Ekubican veledi Aryu arasındaki kısrağın mülkiyeti 

anlaşmazlığı üzerine açılan davanın kaydıdır. 
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Belge No:163 

Murahhasa mahallesinden Hırd oğlu Serkiz veledi Hammer’in büyük kardeşi Avanis’e 

karşı açtığı arsa davasıdır. Arsasını Avanis’in zabt etmesinden dolayı kendisine teslim 

edilmesi için dava açmış ve lehine sonuçlanmıştır. 

 

Belge No:164 

Gürün kaymakam müdürlüğüne Kör Nefise oğlu İfya’nın kardeşi Agob hakkında 

sunduğu şikayet dilekçesinden vazgeçtiğine dair belgedir. 

 

Belge No:165 

Abdurrahman Bey’in Keş oğlu Mehmet ve Keş oğlu Osman ve Gül Ali oğlu İbrahim ve 

Deynu oğlu Ömer ve İnuk oğlu Atu’yu dava etmesidir. Kendine ait bazı malları 

aldıklarını ya teslim emelerini ya da ücretlerini ödemelerini istemektedir. 

 

Belge No:166 

Cemcem mahallesinden Çakırkeş oğlu Kokas veledi Toros’un Bozerek oğlu Avanis’e 

bazı eşyalarını ve bir miktar parasını verdiğine dair belgedir. 

 

Belge No:167 

Manas oğlu Küragün’ün ilamı suretidir. Karatepe mahallesinden vefat eden İzik veledi 

Mukatil’in verasetinin taksimi üzerinedir.  

 

Belge No:168 

Köhne mahallesinden Benli oğlu Agob ile Takil oğlu Agobican arasındaki hayvan 

anlaşmazlığına dair belgedir. 
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Belge No:169 

Karatepe mahallesinden Kesbir oğlu Sağir Mığıdiç veledi Kirkor ile Kesbir oğlu 

Bağdeser arasındaki arazi ihlali iddiası üzerine dava olunmuştur. 

 

Belge No:170 

Karatepe mahallesinden İzik veledi Çakır’ın Benli oğlu Kirkor’a bahçe ve menzil satış 

belgesidir. 

 

Belge No:171 

Dabir mahallesinden Şeyh oğlu İsmail bin Ömer’in bahçe ve bir miktar bakırını Hatice 

binti Hüseyin’in  vekili Ali’ye satış belgesidir. 

 

Belge No:172 

Sadık ağa mahallesinden Raşid Efendi bin İbrahim ağanın Zeliha binti Kürklü Ömer 

hanımın arazisini zapt ettiğine dair açmış olduğu davanın kaydıdır. 

 

Belge No:173 

Banus oğullarından Şuğul mahallesi sakinlerinden Kara Osip oğlu Kirkor’a bahçe ve 

menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:174 

Fazlı ağa mahallesinden Kirkor oğlu Toros veledi Agob Dehri binti Arut’un vekili 

Kirkor oğlu Toros veledi Agob arasındaki bahçe ve menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:175 

Saray dere mahallesinden Bekir bin Hüseyin bin Köse Ali’nin terekesidir. 
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Belge No:176 

Elbistan kazasının Kafanlı köyünden Hüseyin bin Ali ile Gürün kasabasının Cağşor 

mahallesinden Ahrun oğlu Cano veledi Agob arasındaki hayvanın mülkiyeti üzerine 

açılan davanın kaydıdır. 

 

Belge No:177 

Sümüklü mahallesi sakinlerinden vefat eden Peşkir ağa zade Abdullah bin Mehmet bin 

Mehmet’in varislerinin kimler olduğuna dair düzenlenen belgedir. 

 

Belge No:178 

Katolik mahallesinden Baraşa oğlu Serkiz veledi Simon’un Çakır Osib oğlu Artin’e 

bahçe ve menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:179 

Dehri hatunun kızlarına bahçe, ev, eşya ve altın takı gibi birçok malını sattığına dair 

satış belgesidir. 

 

Belge No:180 

Dehri hatunun kızlarına satmış olduğu mallardan dolayı kazanmış olduğu paranın büyük 

bir kısmını tekrardan kızlarına hibe etmesine dair belgedir. 

 

Belge No:181 

Müteveffa Abdullah ağanın keşif ilamı suretidir. Tabip Bagos’un muayenesi sonucu sol 

kaşı üzerinde darp edilmiş yara izi bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Belge No:182 

Müteveffa Abdullah ağanın zevceleri Şerife binti Ebubekir ile Fatma binti İsmail’in 

Topla oğlu Ali ibni Amr’ı vekil tayin ettiklerine dair belgedir. 

  

Belge No:183 

Şuğul mahallesinden Darakçı oğlu Uhan’ın Bibi dede oğlu Nebahat’e ev satış 

belgesidir. 

 

Belge No:184 

Saray dere mahallesinden Mir İbrahim bin Mir Mehmed Emin’in Mir Ebu Bekir 

Necati’ye ev ve bahçe satış belgesidir. 

 

Belge No:185 

Murahhasa mahallesinden vefat eden  Toros oğlu Artin veled-i Arakil’in terekesidir. 

 

Belge No:186 

Emin bey mahallesinden Mustafa ve Haşim bin Abdulkadir’in Hacı Agob ve biraderi 

Tercan veledi Abaküs’e menzil satış belgesidir. 

 

Belge No:187 

Fettah ağa mahallesinden Ümmü Gülsüm binti Mehmet Şakir ile kardeşi Ali’nin kendi 

hisselerine düşen arazilerinin Emin bin Mustafa’ya satış belgesidir. 

  

Belge No:188 

Göbekviran köyünden askere gidip de vefat eden Kürt Mehmet oğlu Mehmet bin 

Musa’nın mirasının araştırılması sonucu annesi Sultan Hanım’a ve kardeşi Haydar’a 

verilmesine dair karardır. 
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Belge No:189 

Kebune karyesinden Fatma binti Mehmet’in Mustafa bin Süleyman’dan boşanmasına 

dair belgedir. 

 

Belge No:190 

Abdulfettah ağa mahallesinden Serdar zade İbrahim bin Ali ağanın Ahmet Hurşid 

Efendi bin Abdulfettah ağaya bahçe ve menzil satış belgesidir.. 

 

Belge No:191 

Çağşor mahallesinden Kuşçu oğlu Mevlüd bin İsmail’in Çilingir oğlu Makdis Artin 

veledi Makir’e bahçe ve menzil satış belgesidir. 
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III. BÖLÜM 

METİN TRANSKRİPSİYONU 

Sivas vilayeti Gürün kazası şer’iyye sicil defteri no: 103 

Bismillahirrahmanirrahim 

Sayfa:1 Belge No:1 

Ya fettah ya rezzak ya alîm 

Azamet-i şeriat-nisâb mevlana Ali Rıza Efendi-i kâmyâb tahiyyetü’l-vâfiye inhâ olunur 

ki Sivas vilâyeti dâhilinde Gürün kazasının umûru’l-hikem-i şer‘îsi işbu H.1289 

(M.1872) senesi Rebî‘ü’l-âhir ğurresinden zât-ı hazret-i fetevaniyyenin intihâb ve tercih 

buyurduklarına ve nezâret-i âmiremize binâen tarafımızdan cenâb-ı şerîfinize ihâle ve 

tefviz olunmuşdur ki kazâ-i mezkûru gurre-i mezbûreden bi’n-niyâbe zabt idüb beyne’l-

ahâlî icra-i ahkâm-ı şer‘-i âliye ve sai‘ ve gayret ve vuku‘ bafte olan muhâlefet-i mevta-i 

ser-‘askerînin mucib-i tahrir olunduğu tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-fazlı’ş-

şer‘i tevzî‘ ve taksîmi hususunda ihtimâm ve dikkat eyliyesin vesselam. 

El-fakir Cihar Sadri zâde Seyyid Mehmed Said Gazi Asker Anadolu  

 

Sayfa:1 Belge No:2 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün Kasabası mahallâtından Tercan Mahallesi 

ahâlîlerinden Kayank oğlu Agob veled-i Vartovar meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu 

bâ‘isü’l-vesîka karındaşı Kirkor veled-i mezbûr Vartovar muvâcehesinde şu vecihle 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb Şuğul nâm mahallede kâin etrafı (…) oğlu Makdis Kirkor 

ve babam bağçeleri ve hark ve Ahmed Çelebi oğlu tarlasıyla mahdûd derûnunda vâki’ 

eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmiresiyle bir kıt‘a mülk bağçe babamız müteveffâ 

Vartovar’dan bizlere irsen müntakil iken merkûm Kirkor müstakillen zabt ve tasarruf 

itmekle bağçe-i mahdûd-ı mezkûreden  kısm-ı âzâm (…) halen taleb ve da‘vâ iderim 
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didik de merkûm Kirkor dahi cevabında bağçe-i mahdûd-ı mezkûrı amucam Manik’den 

şer‘an mülk (…) olub yirmi sekiz seneden beru müvâcehesinde ve bila-nizâ‘ zabt ve 

tasarrufda merkûm dahi sukût eyledi deyu defan mukabele eylediğinden merkûm Agob 

dahi inkâr itmekle merkûm Kirkor def‘-i meşrûhasına evvelen bâ-mestûre ve sâniyen 

‘alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde olan mahalle-i mezbûre ahâlîlerinden Serkiz ve 

Toros ibni Vartovar şahâdetiyle bi’l-muvâcehe ber-nech-i şer‘i isbat itmekle mucibince 

ba‘de’l-hükmi’ş-şer‘ müdde‘i-i merkûm Agob da‘vâ-yı mezkûr mu‘ârazasından men‘ 

olunduğu mâ-vaka‘a bi’t-tescîl vet-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşera 

min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 13 Rebî‘ü’l-âhir 

1289 (M.20. 06. 1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Da‘vâ meclisi Abdullah Ağa ve Mehmed Ağa ve Kâtip Mehmed Efendi 

 

Sayfa:1 Belge No:3 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Gürün kasabası mahallâtından Abdulfettah Ağa 

Mahallesi ahâlîlerinden İbrahim bin Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 

Ermeni milletinden işbu bâ‘isü’l-vesîka Kirkor veled-i Kayden muvâcehesinde şu 

vecihle ikrâr-ı tâm ve ta’bîr-i an ve takrîr-i kelâm idüb bey’-i âti’z-zikrin sudûruna 

değin yedimde mustakillen malım ve mülküm olan Köpekçi sokağında vâki‘ etrafı 

Erbusi Nursuz oğlu Serkiz ve Avnan oğlu Artin (…) ve harâbe ve tarîk-i ‘âm ile 

mahdûd numaralı bir göz tüccar dükkânı tarafından îcâb ve kabûle hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî ve tağyîr-i ğabn-i fahişeden berî dört yüz guruşa merkûm Kirkor 

hıristiyana (?) bey’-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr dört yüz guruş dahi müşterâ-yı merkûm yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz eyledim bundan sonra dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrede 

asla ve kat‘â benim alâka ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûm Kirkor’un mülk-

i müşterâ-yı sahîhi didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşera min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li sene tis‘a ve semânine ve 

mieteyn ve elf. H.13 Rebî‘ü’l-âhir 1289 (M.20. 06. 1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi bin Ali Efendi, Gazi oğlu Mehmed, Paşa Ağası oğlu Ebu 

Bekir bin Hüseyin ve gayr-i hüm min-el-âhirin. 
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Sayfa:2 Belge No:4 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem müteferrik-i düyûn olduğu halde vefât iden Cura oğlu Mehmed bin 

Halil’in verâseti zevcesi Fatıma bint-i Ali nâm hâtun ile sulb-i kebîr oğlu Mehmed ve 

sulbiye-i kebîre kızları Fatıma ve Aişe’ye munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kavim zâhir 

ve mütehakkık olub lâkin müteveffâ-i mezkûrun düyûn-ı terekesinden ezyed ve vâfir 

olmağla terekesini verese-i mezbûre istihlas etmeyub keff-i yed eylediklerine binâen 

müteveffâ-i mezbûrun tereke-i kasîresi kabz ve duyun-ı müsbetesini azmen vechile 

eshâb-ı hukuk ile kable’ş-şer‘îden vasî nasb ve ta‘yin olunan müteveffâ-i mezbûrun 

oğlu merkûm Mehmed meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde kasaba-i mezbûrede 

mütemekkin Hıristiyan Tebe‘a-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden işbu rafi‘ü’l-

rakîm ve cism-i ta‘rif-i şer‘i ile mauarrefe Akabet veled-i Serkiz tarafından husûs-i âti’l-

beyânda vekîl ve vekâleti müseccel olan Deveci Kiforuk veledi Dede müvâcehesinde 

bi’t-tavi‘ bi’l-vesaye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

Abdulfettah Ağa mahallesinde Çayırbaşı nâm mahalde vâki‘ Cürcü Veli ve Meryem 

kadın bağçeleri ve tarîk-i ‘âm ve Çayırbaşı ile mahdûd yirmi sekiz numaralı arzen on 

sekiz tûlen yüz elli altı kadem ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir kıt‘a mülk 

bağçe ile derûnunda mebnî bir bab sofa ve bir bab aşhane ve bir eyvan ve nısf ahur ve 

nısf samanlık müteveffâ-yı mezbûrun hayatında ile’l-vefat bâ-hüccet-i şer‘i yedinde 

müstakillen ve şer‘an mülkü olub ba‘de vefâte bi-tarîk’l-fermân eshâb-ı hukuka ‘aid ve 

râci‘ olmağla bağçe ve menzile mahdûd ve mezkûr arz ile ma‘rifet-i şer‘le sûk-i sultânî 

ve mücemmi-i nass olan mahallede müddet-i medide nida ve müzayede olunup râğbât-ı 

nokta ‘inde bin iki yüz guruşda mersûme Akabet üzerinde karar idüb ve ziyade ile tâlib-

i uhra zuhur itmeyüb ve meblağ-ı mezbûr bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrun el-

yevm semen-i misli idiğü zeyl vesikada müharrerü’l-esâmi kimesneler ihbârlarıyla 

mutehakkık olmağla cem‘î tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkiyle tarafından 

bi’l-îcâb ve’l-kabûl şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile meblağ-ı mezbûr 

bin iki yüz guruş mukâbilinde müvekkile-i mersûme içün zevcî ve vekîl-i merkûm 

Kiforuk’a bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr bin iki yüz guruşu müşterâ-yı merkûm yedinden tamâmen ahz ve kabz ve 

muteveffâ-yı mezbûrun defter-i uzmasına idhâl eyledim fîmâ-ba‘d bağçe ve menzil-i 

mahdûd-ı mezkûr ve benim verese-i sâirenin vechen mine’l-vücûh alâka ve 
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müdâhalemiz kalmayub müvekkile-i mersûme Kiforuk’un mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve 

hakk-ı sarîhi olmuştur. Keyfe mâ yeşâ’ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ zalike. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ 

‘İşrîne min Rebî‘ü’l-âhir li sene tis‘a ve semânine ve miteyn ve elf.  H. 17 Rebî‘ü’l-âhir 

1289 (M. 24.06.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: An-a’zâ-i meclis-i idare Emin Bey ve Mehmed Akif Ağa, An a’zâ meclis-

i deâvî Abdullah Ağa ve Mahmud Ağa ve kâtib-i deâvî Ziyaettin Bey ve Ali paşazade 

Mehmed Efendi an a’zâ deâvî Topal oğlu Bederos Ağa ve an a’zâ-i idare Hüce Simon 

ve gayr-i hüm mine’-huzzâr. 

 

Sayfa:3 Belge No:5 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah Ağa mahallesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât eden Seyyare bint-i Ali nâm hâtunun verâseti zevci ve dâhili 

asâkir-i zabtiye çavuşlarından Mehmed Mevlüd bin Sıddık ile sulb-i sağîr oğlu Mehmed 

Sıddık nâm kimesnelere munhasıra olub sağîr-i mezbûrun hisse-i irsiyyesini hıfzı ve 

tesfiye-i umûriye kıbel-i şer‘i den bir vasî nasb ve ta‘yîn olunması elim ve elzem olduğu 

ecilden babası merkûm Mehmed Mevlüd vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol-dahi vasî-i 

mezkûreye ba‘de’l-kabûl merkûm Mevlüd Çavuş meclis-i şer‘i şerîf-i enverde işbu 

rafi‘ü’l-küttab Abdullah Çavuş bin Mustafa muvâcehesinde bi’l-vesâye ve bi’l-isâle 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna 

değin irsen yedimizde bi’l-iştirâk mülk ve hakkımız olub çarşı yüzünde ve söğüt 

dibinde vâki‘ tarafları Bibi Dede oğlu Kikoruk dükkânı ve Titiz  Ahmed oğlu bağçesi ve 

kendi mülk dükkânımız ile mahdûd altmış sekiz numaralı bir (…) mülk dükkanımız 

cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyle tarafından îcâb ve kabûle havî 

şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i  bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûm Abdullah Çavuş altı yüz 

guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm ve semeni olan meblağ-ı mezbûrun altı yüz guruşu 

merkûm Abdullah Çavuşun bâ defter-i mukadderat-ı müteveffiye-i mezbûrenin 

terekesinden iddiâ‘sı olan matlubuna ale’t-tarîki’l-müsaliha bedel-i sulh nâmıyla takas 

ve mahsup iyledikde ol-dahi makasıda ve kabûl itmemekle ben dükkân-ı mahdûd-ı 

mezkûrun semeni merkûm Abdullah Çavuşdan ol-dahi bedel-i sulh meblağ-ı mezbûru 

benden ahz ü kabz ve istifâ-yı hakk eylediğimizden dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrda benim 

ve sağire-i mezbûrenin vechen  mine’l-vücûh alâka ve müdâhalemiz kalmayub merkûm 
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Abdullah Çavuşun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarih olub da‘vâ-yı 

mezkûresinden benim zimmetimi ibrâ-i ‘âmm râfi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat itmekle 

ben dahi bedel-i sulh nâmıyla medfu‘um olan altı yüz guruş kıymetlu dükkân-ı mahdûd-

ı mezkûrun istirdadına müteallik da‘vâdan merkûmun zimmetini ibrâ ve iskat eyledikde 

ve her birimiz âhiren ibrâsına ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Hürrire fi’l-yevmi’l-hâdi şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf.  H.1 Rebî‘ü’l-âhir 1289 (M. 7 

Temmuz 1872) 

Şuhûdü’l-hâl:  Meclis-i deâvî a‘zâları Mahmut ağa ve Abdullah ağa ve Kâtip Ziya Bey 

ve gayr-i hüm min-el-âhir.  

 

Sayfa:3 Belge No:6 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün kazasına tâbi‘ Gübül karyesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem vefât iden Selim oğlu İbrahim bin Osman’ın verâset-i zevce-i 

metrûkesi Fatıma Hâtun ile vâlidesi Zeyneb ve li-ebeveyn kız karındaşım Sitte gaib-i 

‘ani’l-bilâd ve karındaşı Mehmed ve li-ebi kız karındaşım Aişe nâm kimesnelere 

munhasıra olub bunlardan mâ-‘adâ verese-i uhra bulunduğu inde’ş-şer‘î zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i merkûmun taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘î ile 

tahrîri ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i 

âti’z-zikr olunur. Hurrire fi’l-hadiye vel-‘İşrine min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li sene tis‘a ve 

semânin ve mieteyn ve elf.  H. 21 Rebî-ül-âhir 1289 (M. 28. 06. 1872) 

17 Nuhas kıyye 15 
guruşdan  255 guruş 

Döşek  
15 guruş 

2 Yorgan 20 guruşdan 
40 guruş 

Yasdık  
5 guruş 

Musta‘mel kilim   
15 guruş 

Musta‘mel vele 
25 guruş 

Keçi re’s 2,oğlak re’s 
2      80 guruş 

Camız re’s 2 30 
guruşdan 60 guruş 

4 Kabbe 7,5 
guruşdan 30 guruş 
 

3 Telis çuval  
10 guruş 

Elbise kat  
150 guruş 

Cem‘an yekûn tereke 685 guruş.  

Techîz ve tekfîn masârıfı ve vasiyyeti: 200  (Bâkî) 485 guruştur. 
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Minhâ el-ihrâcât 

Resm-i kısmeti adî 12 guruş. Kaydiye 30 para. Varaka-i baha 2 guruş. 

Yekûn el-ihrâcât 214 guruş 14 para 

Sahhü’l-bâkî 470 guruş 10 para 

Taksîm-i beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye 

Hisse-i zevce 94 guruş 27 para, hisse-i ümm-i mezbûre 62 guruş 27 para, hisse-i uht-ı 

mezbur Gülizar 188 guruş,  hisse-i ahi mezbur Mehmed 62 guruş 27 para, hisse-i uht-ı 

mezbur Aişe 62 guruş 27 para 

Gaib-i mezbûr Mehmed’in altmış iki guruş yirmi yedi para hisse-i veresesini zevcesi 

Cemile Hâtun’un yedinde olduğu şerh ve temhir olundu.  

 

Sayfa:4 Belge No:7 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Gürün kasabası mahallâtından Abdülfettâh ağa 

mahallesi ahâlîlerinden İbrahim bin Ali ağa nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîf-i enverde 

mahalle-i mezbûr sâkinlerinden işbu bâ‘isü’l-vesîka Ali bin Ahmed Ağa muvâcehesinde 

şu vecihle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüp bey‘ âti-z-zikrin 

sudûruna değin yedimden müntakil müstakillen malım ve mülküm olan sûk-ı 

sultânîyenin tahtanî tarafında ve yeniceler çarşısında vâki‘ tarafları vakf-ı (?) medrese 

ve Kasap İbrahim’in mülkü ve kız karındaşım Fatıma Hâtun dükkânı ve tarîk-i âmm ile 

mahdûd ve yetmiş altı numaralu bir (…) dükkânımı tarafından icâb ve kabûle hâvî 

şurût-ı müfsideden ârî ta‘ziz ve gabn-ı fahişeden beru beş yüz guruşa merkûm Ali’ye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm iylediğimde ol-dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz-ı kabûl iyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr beş yüz guruşu dahî müşterâ-yı merkûm yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz iyledim bundan sonra dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrede asla ve kat‘â 

benim alâka ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûm Ali’nin mülk-i müşterâ-yı 

sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Keyfe mâ yeşâ’ bahtiyar-ı zabt ve mutasarrıf olsun 

didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘-î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’l-

Hâmis min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf.  H. 5 

Rebî‘ü’l-âhir 1289 ( M. 12. 06. 1872) 
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Şuhûdü’l-hâl: Meclis-i deâvî azasından Abdullah ağa ve Mahmut ağa ve kâtib-i da‘vâ 

Ziya Bey ve gayr-i hüm min-el-âhir. 

 

Sayfa:4 Belge No:8 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki, Gürün kasabası mahallâtından Abdullahfettâh Ağa mahallesinde 

sâkin zat-ı tâ‘rif-i şer‘-î ile ma‘ruf işbu rafi‘ü’l-kitab Aişe binti Mehmed tarafından zikri 

âti’l-beyânda vekâleti Hacı Sadık ağa mahallesi ahâlîlerinden Sarı oğlu Hacı Hüseyin 

bin Hüseyin bin Hasan ve Hacı Mustafa bin Osman bin Mustafa şehâdetleri ile sâbit ve 

subût vekâlet-i hükm-i şer‘î lâ hakk olan babası Mehmed bin Hacı Osman bin Abdullah 

meclis-i şer‘î deâvî de akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde şu vecihle takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram ider ki müvekkilim ve kerime-i mezbûre Aişe’nin zevc-i dâhili 

olub kasaba-i mezbûre Emin Bey mahallesi ahâlîlerinden Lüleci Mehmed bin Mehmed 

bin Abdullah müsaferet tarîk-i ile Kütahya’da mukîm üzere iken bundan sekiz mah 

mukaddem vefât idüp vuku‘ vefâtı şuyu‘ bulmağla kerime-i mezbûrenin nafaka ve kisve 

(?) ve hususu sâireye eşedd-i ihtiyâç ile muhtac olmağla nefs-i ahire-i tezvic ve nikâh 

itmek murad ider deyu mevt da‘vâsında bila tefsir-i sema ile şehâdeti makbûl olur deyu 

bir kıt‘a fetvâ-yı şerîf-i ibrâz eylediğinize binâen mahalle-i mezbûre Hacı Sadık ağa 

mahallesi ahâlîlerinden Karayüz Ömer oğlu Ömer bin Ali bin Ömer’e ve Avunduk oğlu 

Hacı Mustafa bin Osman bin Abdullah li ecl’il-ihbâr ve şehâdet-i makam-ı kazâya 

hâzıran olub fi’l-hakika mezbûr Lüleci Mehmed oğlu Mehmed bin Abdullah’ın 

Kütahya’da târih-i mezbûrede vuku‘ vefâtı indimizde şöhret bulup vuku‘ vefâtını işittik 

bu vecihle şahidiz ve şehâdet dâhi ederuz deyu şahâdet-i şer‘î îdüp evvelen 

mahallesinden bâ varaka-i mestûre sâniyen alenen tezkiye olundukta adil ve makbûlü’ş-

şehâde iyledükleri meclis-i şer‘e ihbâr ve beyân olunmaları üzerine mezbûre Aişe 

hâtunun dilediğini nefs-i tezvici ve nikâhı husuna kıbel-i şer‘den ruhsat virildiği vekîl-i 

merkûm Mehmed’e ba‘de teshin ve’t-tescîl huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. H. 26 

Rebî‘ü’l-âhir 1289 (M. 03. 07. 1872) 

 

Sayfa:5 Belge No:9 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün kasabası mahallâtından Fazlı Ağa 

Mahallesi ahâlîlerinden Mustafa Ağa bin Mehmed Sadık nâm kimesne deâvî meclisinde 



 61 

ve aktolunan meclis-i şer‘î şerîf-i enverde sulb-i kebîr oğulları Mehmed Arif ve 

Mehmed Mesud hâzıran oldukları halde âti-z-zikr bağçe ve hane-i mahdûd ve mezkûr 

babaları merkûm Mustafa Ağanın müstakillen mülk-i sahîhi olduğunu her birileri sarf 

ve mutasarrıf olarak merkûm Mustafa Ağa işbu bâ‘isü’l-kitab Katolik Milletinden 

Tercan oğlu Kikoruk ve Bagos ve Aleksin oğlu Agob muvâcehelerinde bi’t-tav‘i ve rıza 

şu vecihle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve  ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb bey‘i âti-z-zikrin 

sudûruna değin müstakillen malım ve mülküm olub Cürci Köbri nâm mahalde vâki‘ 

tarafeyn ve müşteriyûn-u merkûmun bağçeleri ve diğer tarafları karındaşım oğlu 

Mevlüd bağçesi ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve doksan iki numaralı bir kıt‘a bağçemi 

eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmiresiyle ve derûnunda vâki‘ iki bab hanemi cem‘i 

tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve’l-merâfıkıyle tarafeynden îcâb ve kabûle hâvî 

şurût-ı müfsideden ârî ve tağyir-i fahişeden beri bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile dört bin beş 

yüz guruş mukabilinde merkûmûn Kikoruk ve Bagos ve Aleksin’e bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde anlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz 

iylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört bin beş yüz guruşu müşteriyûn-

û merkûmûn birlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz iyledim bundan sonra bağçe 

ve hâne-i mahdûd-ı mezkûrede asla ve kat‘â benim alâka ve müdâhalem kalmayub 

müşterîyûn-u merkûmûn mülk-i müşterâ-yı sahîhleri ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Keyfe 

mâ yeşâ’. Mutasarrifûn olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Cerâ zâlike. Hurrire fi’l-yevmi’t-tis‘a ve’l-‘İşrine min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li 

sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 29 Rebî‘ü’l-âhir 1289 (M.06. 07. 1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Meclis-i deâvî azaları: Abdullah Ağa ve Mahmut Ağa. Deâvî Kâtibi: Ziya 

Bey Mahkeme Kâtibi: Mehmed Efendi, Raşid Efendi, Mehmed Efendi, diğer Hüseyin 

Efendi, Başçavuş Oğlu Mehmed Ali Ağa, Şakir Ağa oğlu Ahmed Ağa, Zabıta Fazlı 

onbaşı(?). 

 

Sayfa:5 Belge No:10 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün kasabası mahallâtından Emin Bey 

Mahallesi ahâlîlerinden Kançar (?) oğlu Haydar ve Ahmed ibni Mehmed Ağa meclis-i 

şer‘-î şerîf-il enverde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ömer Kethuda oğlu işbu 

bâ‘isü’l-kitab Ömer Ağa bin Mehmed muvâcehesinde işbu vecihle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram iderler ki; bey‘-i âti-z-zikr sudûruna değin pederimizden 
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müntakil ve müstakillen malımız ve mülkümüz olan sûk-ı sultânîye garibinde vâki‘ 

etrafı Erbusi Nakip oğlu hânesi ve müşterâ-yı merkûm Ömer Ağa dükkânı ve tarafeyni 

tarîk-i âmm ile mahdûd ve yirmi altı numaralı bir bab mülk oda ve bir bab ahırımızı 

tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ârî ve tağyir-i gabn-ı fahişeden beri 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bin yedi yüz guruş mukabilinde müşterâ-yı merkûm Ömer 

Ağaya bey‘ ve temlîk ve teslîm iylediğimizde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ‘ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin 

yedi yüz guruşu her birerlerimize hisse-i ma‘lumelerimiz üzere ve dahi müşterâ-yı 

merkûm yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz iyledik bundan sonra oda ve ahırı 

mahdûd-ı mezkûrede vechen mine’l-vücûh bizim alâka ve müdâhalemiz kalmayub 

müşterâ-yı merkûm Ömer Ağanın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. 

Keyfe mâ yeşâ’ bahtiyar mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Cerâ zâlike. Hürrire fi’l-yevmi’l-Hâmis min şehr-i Cemâziye’l-evvel 

li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 5 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 10. 08. 

1872) 

 

Sayfa:6 Belge No:11 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki; Sivas vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâin Gürün Kazasına tâbi‘ 

Sarıca karyesi ahâlîlerinden Elikötü oğlu Yusuf bin Hasan Hüseyin tarafından vekîl-i 

müseccel şer‘î babası merkûm Hasan Hüseyin bin Bekir deâvî meclisinde ma‘kud-u 

meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karye-i mezbûr ahâlîlerinden Mehmed bin Osman 

muvâcehesinde şu vecihle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

merkûm Mehmed oğlum mezbûr Yusuf ile münâzaa idüb yan dişlerini taş ile darb idüb 

münâkaşa iderek kal‘a (?) olduğundan başka ikisi dâhi anlayub anlar dahi kal‘a 

olunmakla sıralarında (?) bulunarak merkûm Mehmed’den lazım gelen diyet-i şer’iyye 

ile beni da‘vâ iderek beyyinelerinde münâzaâ-yı kesîre vuku‘ bulup merkûm Mehmed 

dâhi sureti inkârda bulunmakla isbât-ı beyyine itmek üzere iken beyyinelerine vurmakla 

kırık olan dişleri diyeti mukabilinde ve gerekse ücret-i cerâha ve nafaka-i ma‘lum 

mukabelesinde merkûm Mehmed dört yüz guruş oğlum merkûm Yusuf’a virmek üzere 

bir rıza akdi mesalih olunarak ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr dört yüz guruşu 

tamâmen ve kâmilen merkûm Mehmed yedinden ahz ve kabz idüb oğlum merkûm 

Yusuf’a merkûm Mehmed’in zimmetini hususu mezbûreden dolayı âmme-i da‘vâ-yı ve 
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kâffe-i muhasametten dolayı merkûm Mehmed’in zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile 

ibrâ ve iskât-ı hakk idüb ve merkûm Mehmed dahi müvekkilim merkûm Yusuf’a 

medfu‘ olan gerekse dört yüz guruşdan ve gerekse hususu sâireden dolayı oğlum 

Yusuf’un zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat-ı hakk idüb ol vecihle 

tarafeyni âhirin ibrâlarını kabûl didikte merkûm Mehmed dahi gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î 

mâ-vaka’a bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. Hürrire fi’l-yevmi’s-sâdis min 

şehr-i Cemâziye’l-evvel li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf.  H. 6 Cemâziye’l-

evvel 1289 (M. 12. 07. 1872) 

 

Sayfa:6 Belge No:12 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün Kasabası mahallâtından Hacı Sadık Ağa 

Mahallesi ahâlîlerinden iken bundan akdem vefât iden Uzun Veli oğlu Molla Osman bin 

Süleyman’ın verâseti zevce-i metrûkesi Zeliha binti Bekir ile sulb-i kebîr oğlu Bekir ve 

sulb-i sağîr oğlu Ahmed ve sulbiye-i sağire kızları Hâtice ve Meryem ve Fatıma ve 

Zühre nâmûn kimesnelere münhasıra olduğu inde’ş-şer‘i zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra ve sağirûn mezbûrûn vasîleri mezbûr Bekir’in ve verese-i sâirenin taleb ve 

iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘i ile tahrîr ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffay-ı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr olunur. Hürrire fi’l-yevmi’s-salis min 

şehr-i Cemâziye’l-evvel li seneti tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 3 Cemâziye’l-

evvel 1289 (M. 09.07.1872) 

6 Yorgan 25 
guruşdan 150 guruş  

5 döşek 20 
guruşdan 100 guruş 

7 Yasdık 7 guruşdan 
50 guruş 

20 Müsta‘mel kilim 
25 guruşdan 50 
guruş 

Kırmızı seccade  
50 guruş 

2 Kırmızı çuval 25 
guruşdan 50 guruş 

2 Müsta‘mel kırmızı 
kilim 50 guruşdan 
100 guruş 

4 Boz çuval 7,5 
guruşdan 30 guruş 

10 Hınta ölçek 6 
guruşdan 60 guruş 

Dakik kıyye 42 
guruş 

Bulgur 5 ölçek 6 
guruşdan 30 guruş 

6 Müsta‘mel hegbe 
2 guruşdan 12 guruş 

Pendir küp 20 guruş 18 Bakır kıyye15 
guruşdan 270 guruş 

İnek re’s 150 guruş Gendime 5 ölçek 6 
guruşdan 30 guruş 

Kıt’a bağçe 3000 
guruş 

Hâne 4 bab 1000 
guruş 

Ziraat olunmuş 
hınta 12 ölçek 5 
guruşdan 60 guruş 

Ziraat olunmuş şa‘îr 
10 ölçek 4 guruşdan 
40 guruş 
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Basma 38 pâre 2,25 
guruşdan 100 guruş 

3 Boz Antep abası 
50 guruş 

Dülbed 2 top 10 
guruş 

5 Fes 2 guruşdan 10 
guruş 

Astarlık bez 6 arşın 
1 guruşdan 6 guruş 

2 Antep tarısu 10 
guruş 

Amelikan bezi 1 top 
50 guruş 

4 Külah 1 guruşdan 
4 guruş 

Cigara kâğıdı 1 
paket 30 guruş 

2 Kav sandık 2,5 
guruşdan 5 guruş 

Gıntap tara 12 aded 
8 guruş 

Ayna deste 6 guruş 

Karşağı kıyye 2,5 
guruşdan 5 guruş 

Bolad kıyye 3 guruş 30 Fincan 20 guruş 2 Bıçak batra 20 
guruş 

8 Yazma 20 guruş İplik 100 dirhem 5 
guruş 

Merkep mandalı 10 
aded 1,5 guruşdan 
15 guruş 

Kara boya kıyye 1,5 
guruşdan 3 guruş 

Saç kıyye 5 guruş Mık kıyye 5 guruş Bakır terazi 25 
guruş 

Kına kıyye 6 guruş 

2 Külek 2 guruş Bâ defter-i zimamât 
530 guruş 

Hırdavathane 50 
guruş 

Pınarönünde vaki‘ 
Han 1000 guruş 

Cem‘an yekûn 7297 guruş.  

300 guruş mehr-i zevce-i mezbûre minha. (bâkî) 6997 guruş. 

Minhâ el-ihrâcât 

Resm-i kısmet-i âdi 182,5 guruş, kaydiye 10,5 guruş, varaka-i baha 2 guruş. Yekûn 

ihrâcât 195 guruş.   

Sahhü’l-bâkî 6802 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye 

Hisse-i zevce-i mezbûre Zeliha 850 guruş 10 para, hisse-i ibn-i kebir mezbur Bekir 1487 

guruş 37,5 para, hisse-i sağir-i mezbur Ahmed 1487 guruş 37,5 para, hisse-i sağire-i 

mezbure Hâtice 743 guruş 38 para, hisse-i sağire-i mezbure Meryem 743 guruş 38 para, 

hisse-i sağire-i mezbure Fatıma 743 guruş 38 para, hisse-i sağire-i mezbure Zühre 743 

guruş 38 para,  

Sağîr-i mezbûrun bin dört yüz seksen yedi guruş otuz yedi para ve sağirât-ı mezbûratın 

yedi yüz kırk üç guruş otuz sekiz para ve hisse-i irsiyyeleri ve vasîleri ve karındaşları 

mezbûr Bekir’in yedinde olduğu şerh ve temhir olundu. H. 3 Cemâziye’l-evvel 1289 

(M. 09. 07. 1872 
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Sayfa: 7 Belge No:13 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki: An-aslı Maraş kasabası mahallâtından Çiçekli Mahallesi 

ahâlîlerinden işbu bâ‘isü’l-i‘lam-ı şer‘i Mehmed bin Bekir meclis-i şer‘-î şerîf-i enverde 

Gürün kazâsına tâbi‘ Karaviran karyesi ahâlîlerinden Mehmed bin Mustafa 

muvâcehesinde şu vecihle da‘vâyı ve takrîr-i kelâm ider ki bundan on üç gün 

mukaddem Maraş civarında (…) Sivri (…) nâm mahalde rai‘ iderken leylen zayi‘ itmiş 

olduğum yedi yüz guruş kıymetlu erkek merkep iki gün sonra merkûm Mehmed mezkûr 

râkip olduğu halde yedinde görmüş olmağla işbu mezkûr mevcud olduğu halde aşiyan 

olmadığı halde kıymeti olan yedi yüz guruşu tazmin halen taleb ve da‘vâ iderim dedikte 

(…) müddeî-i aleyh Mehmed cevabında iş bu mezkûr Maraş civarında ve isimleri 

ma‘lumum olmayan iki adamdan dört yüz guruşu iştirâ iderek livâyı Darusi kazâsında 

bey‘ idüb ve yedimden ihrac eyledim ve lâkin müddeî-i merkûm Mehmed’in ber-vech-i 

muharrer kıymetlu mülkü olduğu ma‘lumum değildir deyu inkâr itmekle müddeî-i 

merkûm Mehmed da‘vâyı mezkûr yine sırran ve alenen lede’t-tezkiye ve adil 

makbûlü’ş-şahâde ittikleri ihbâr olunan mezbûr Maraş mahallâtından Hâtiye Mahallesi 

ahâlîlerinden Kahveci Hacı Bekir oğlu Mustafa bin Bekir bin Abdullah medine-i Antep 

mahallâtından Bekir Bey Mahallesi ahâlîlerinden Abdullah oğlu Ahmed bin Ali bin 

Abdullah şahâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-vech-i şer‘i ba‘de’l-isbât ve tahlif mucibince 

işbu mezkûr mevcud olduğu halde aynen olmadığı halde kıymeti olan yedi yüz guruşu 

müddeî-i merkûm Mehmed’e teslîm ve tazmin-i hususunu müddeî-i merkûm Mehmed’e 

tefhim ve tenbih-i şer‘i olunduğu ba‘de’t-tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam 

olunur. Bakî el-emr hazret-i men lehü’l-emr. 

 

Sayfa:7 Belge No:14 

Gürün kazasına tâbi‘ Kebune karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Süleyman bin Mustafa’nın verâseti zevce-i metrûkesi Gülizar bint-i Osman ile li-

ebeveyn kız karındaşları Emine ve Hâtice’ye münhasıra oldukları lede’d-tahkik-i şer‘i 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrânın taleb ve iltimasları ile 

muhtelifât-ı mezbûr ba‘de’t-tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizat-ı şeri‘yye tevzi‘ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber vech-i âti-z-zikr ve beyân olunur. 

Hürrire fi’l-yevmi’l ‘İşrine min şehr-i Cemâziye’l-evvel li sene tis‘a ve semânine ve 

mieteyn ve elf. H. 20 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 26. 07. 1872) 
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Karye-i mezbûrede vâki‘ 
mülk menzil bir bab 325 
guruş 

Evan-ı nuhas 5 aded 15 
guruşdan 75 guruş 

1 kıt‘a bağçe 600 guruş 

Cema‘n yekûn tereke 1000 guruş.  

Minhâ el-ihrâcât: Resm-i kısmet-i âdi 25 guruş. Kaydiye 1,5 guruş. Varaka kaydiyesi 2 

guruş. Yekûn ihrâcât: 28 guruş 20 para.  

Sahhü’l-bâkî: 971 guruş 20 para. 

Taksîm-i beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye 

Hisse-i zevce-i Gülizar 242 guruş 35 para, hisse-i uht-i mezbure Emine 364 guruş 12,5 

para, hisse-i uht-i mezbure Hâtice 364 guruş 12,5 para. Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:8 Belge No:15 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün kazasına tâbi‘ Kebune karyesinde sâkin 

iken bundan akdem vefât eden Büsürek oğlu Mehmed nâm müteveffânın verâseti sulbi-i 

kebîr oğulları Hüseyin ve Mehmed sulbiye-i kebîre kızı Aişe’ye munhasıra olub 

mütevaffâ-yı mezbûrun terekesi kable’t-taksîmât vereseden ibni mezbûr Hüseyin dahi 

vefât itmekle anın verâseti dahî zevce-i menkûha-i metrûkesi Kamire bint-i Ali nâm 

hâtun ile ve sulb-i sağir oğulları Hasan ve Mehmed ve Hanifi ve sulbiye-i sağire kızları 

Zeyneb ve Fatıma’ya munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

sağirûn-u mezbûrûnun vakd-i rüşdü-i sedadlarına değin tesfiye-i umûrlarına gıbel-i 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunan valideleri mezbûre Kamire’nin ve verese-i sâirenin 

taleb ve iltimasları ve ma‘rifeti şer‘le tahrîr ve terkim ve beyne’l-verese bi’t-tarîk-ı 

münasaha bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm olunan tereke-i muteveffâyân-ı 

mezbûrandır ki ber-vech-i âti-z-zikr ve beyân olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-‘İşrine min 

şehr-i Cemâziye’l-evvel li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H.20 Cemâziye’l-

evvel 1289 (M. 26. 07. 1872) 
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Döşek 30 guruş 2 Yorgan 60 guruş 2 Köhne kilim 50 
guruş 

2 Yasdık 30 guruş 

15 Evan-ı nuhas 
300 guruş 

Harar 15 guruş 3 Çuval 20 guruş İnek re’s 150 guruş 

Merkeb re’s 250 
guruş 

Bağçe kıt’a 600 
guruş 

Menzilhâne 2 bab 
600 guruş 

Ahur 100 guruş 

Balta 10 guruş 2 Keser 12 guruş 3 Günlek 45 guruş Hırdavathâne 50 
guruş 

Cema‘n yekûn tereke-i müteveffâyân 2322 guruş.  

Minhâ el-ihrâcât yekûn tereke-i müteveffâyândan: Resm-i kısmet-i âdi 56 guruş. 

Kaydiye 3 guruş. Varaka-i baha 1 guruş. Yekûn ihrâcât: 60 guruş  

Bâkî: 2262 guruş. 

1357 guruş 8 para: Müteveffa-yı evvel veresesi Mehmed hissesi 904 guruş 32 para, 

mezbure Aişe hissesi 452 guruş 16 para 

904 guruş 32 para müteveffâ-yı sânî Hüseyin terekesi. 

300 guruş: Techîz ve tekfîn 80 guruş, mehr-i zevce-i mezbure Kamire 220 guruş. 

604 guruş 32 para. 

Sahhü’l-bâkî: 604 guruş 32 para. 

Taksîm-i beyne’l-verese müteveffâ-i sânî 

Hisse-i zevce-i mezbure Kamire 75 guruş 24 para, hisse-i ibn-i mezbur Hasan 132 guruş 

12 para, hisse-i ibn-i mezbur Mehmed 132 guruş 12 para, hisse-i ibn-i mezbur Hanifi 

132 guruş 12 para, hisse-i bint-i mezbure Zeyneb 66 guruş 6 para, hisse-i bint-i mezbure 

Fatma 66 guruş 6 para. 

Sağire-i mezbûrun ber-vech-i muharrer beş yüz yirmi dokuz guruş sekiz para hisse-i 

irsiyyeleri kabl-i şer‘iden vasî nasb olunan valideleri mezbûre Kamire yedinde olduğu 

şerh ve temhir olundu fi 21 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 27. 07. 1872) 

 

Sayfa:9 Belge No:16 

Köçek oğlu Karabet’in mubayaa‘ hücceti 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Viran nâm mahalde 

mütemekkin Hristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Köçek oğlu 
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Karabet veled-i Agob mahalle-i mezbûrede aktolunan meclis-i şer‘-i lâzımü’t-tevkîrde 

sulb-i kebîr oğlu işbu hamilü’l-kitab Agob müvacehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akdi âti-z-zikrin sudûruna değin yedimde olan 

mülküm ve müstakil emval ve eşyamdan on iki aded nakış kilim ve sekiz aded boz 

kilim ve bir aded halı-seccade, bir aded kilim seccade ve örtü ve yapağı memlu yirmi 

aded yastık ve altı yorgan ve dört aded vele ve altı aded döşek ve altı aded menguş 

çuval ve onsekiz aded boz çuval ve iki aded perde ve dört aded sofra cicim on aded ufak 

habe ve bir aded nuhas mangal ve üç aded nuhas şamdan ve seksen kıyye bakır ve 

bunlardan başka mahale-i mezbûrede vâki’ bir taraftan diğer oğlum Toros bağçesi bir 

taraftan Kuyumcu Vakur bağçesi iki taraftan tarîk-i âmm ile mahdûddur yine mebni 

tahtani iki bab sofa ve bir ahır ve bir kuyu ve bir bab çardak ve bir bab selamlık oda ma’ 

kahve ocağıyla beraber eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireye müştemil arzen yetmiş iki 

kadem dört yüz doksan numaralı bir kıt‘a mülk bağçemi ve yine kasaba-i mezbûrede 

Fazlı Ağa mahallesinde kain bir tarafı Bibi Dede oğlu Hacı bir taraftan Gülci oğlu 

menzili bir taraftan tarîk-ı âmm bir taraftan cebeli eyyam mahdûd iki bab mülk menzil 

ve ahır ve samanlık bir bab kış menzili cem‘i tevâbi‘ ve levâhık-ı ve kâffe-i hukuk ve’l-

merâfıkları tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘i ile alî (?) sıfatan vahide yedi bin dokuz yüz guruş ile muvâcehetü’l-

keyfiyye ma‘lum ve muvâcehetü’l-mükemmiye (…) mechul bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eyledikde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabul 

eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûre yedi bin dokuz yüz guruşu (…) 

merkûm Agob’un zimmetine ibrâ-i âmm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat filus-u 

mezbûrun tavzi‘ eylediğimde ol-dahi ibrâ-yı mezkûreyi kabûl itmekle emval ve eşya-i 

mahsure ile ve bağçe ve menâzil-i mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh 

alâka ve mudâhalem kalmayub oğlum merkûm Agob’un mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve 

hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm. Keyfe mâ yeşâ’ ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu.  H. 21 Cemâziye’l-evvel 1289 

(M. 27. 07. 1872) 
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Sayfa:9 Belge No:17 

Nef‘i mülk tarikiye ikrarı 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün Kasabası mahallâtından Virane Mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Köçek oğlu 

Karabet veled-i Agob mahalle-i mezbûrede aktolunan meclis-i şer‘-î lâzımü’t-tevkîrde 

sulb-i kebîr oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Agob muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb üzerimde lâbis olduğum işbu bir yefe matî entari ve 

bir çuha entari ve bir ingiliz kârı şilti kuşak ve bir matî sarık ve ba‘de vefât techîz ve 

tekfîne sarf olunmak üzere beş yüz guruş nakid alacağımdan mâ-adâ bu vecihle cem‘i 

sıdânet ve tecmilât ve menkûlât ve mülki bağçe ve menzil-i hane ve nukud ve sahîh-i 

mülkü itlak olunan cümle eşyayı oğlum Agob’a verdim. Vechen min-el-vucuh alâka ve 

müdâhalem yoktur. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu.  

H. 27 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 02. 08. 1872) 

Şuhûdü’l-hal: (…) Said Efendi ve Şükrü Efendi ve Ahmed Ağa  ve Tercan ağa oğlu 

Agob ve Serkiz (…) ve Köçek oğlu Serkiz veCahid ve Usbane oğlu Agob ve 

Karabetvekil-i Manik oğlu artin ve Karhar (?) oğlu (…) 

 

Sayfa:9 Belge No:18 

Bibi dede oğlu Kikoruk’un hâne iştirâsı 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Cimcim mahallesinde 

mütemekkin Hristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Kirman oğlu 

Uhannes veled-i Adadin kasaba-i mezbûrede deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘î 

lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Tebea-ı Hıristiyan Milleti 

mersûmesinden Bibi dede rafi‘ işbu hâsılü’l-kitab Kikoruk veled-i Agob muvâcehesinde 

bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akdi âti-z-zikrin 

sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ tarafları 

tarîk-i âmm ve Küçük Karabet menzili ve cebel ve cenubtan önü Agob menzili ile 

mahdûd bir bab oda ve bir bab samanlık ve bir örtmeye şâmil bir bab hane mülkü cem‘i 

tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukukumuz tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı 

müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile on altı aded mecidiyye altuni mukabilinde 

merkûm Kikoruk’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledik de ol-dahi ber-vech-i muharrer 
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iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on 

altı aded mecidiyye altunu yedimden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz itmemle hâne-i 

mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub 

müşterâ-yı merkûmun mülkü ve müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-

yevm keyfe mâ yeşâ’ ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 8 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 14. 07. 1872) 

Şuhûdü’l-hal:  Toramanzade Cemil Ahmed Ağa ve Kirman oğlu Mağirus ve Kirman 

oğlu Artin ve Kirman oğlu Abkar ve Kirman oğlu bağaser ve gayr-u hüm. 

 

Sayfa:9 Belge No:19 

Eber (?) oğlu Mehmed’in zevcesi Aişe’nin bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Emin Bey mahallesinde 

sâkin zâtı mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Ali bin Mehmed ve Mehmed bin Ahmed 

ta‘rifleri ile ma‘rifeten Türkmen oğlu Ömer kerimesi Fatıma nâm hâtun tarafından zikr-i 

âti beyânda ikrâra değin vekâlet-i ma‘rifetani merkûmânın şahâdetleri ile ber-vech-i 

şer‘î sâbit ve subût vekâletinde hükm-i şer‘i lâ hakk olan Sadık Ağa Mahallesi 

ahâlîsinden Tahir oğlu Ömer yedimizde Osman nâm kimesne kasaba-i mezbûre 

mahallesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde Sadık ağa mahallesinde sâkin 

zatı ta‘rif-i şer‘-i ile ma‘rife işbu rafi‘ü’l-rakim Aişe binti Hacı Mehmed nâm hâtun 

muvâcehesinde muvekkile-i mezbûreye izafeten bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm takrîr-i kelâm 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti-z-zikrin sudûruna değin müvekkilim mezbûrenin 

irsen yedinde mülk ve hakkı olub mezkûr Emin Bey mahallesinde Karabet nâm kimesne 

nezdinde vâki‘ bir taraftan Küçük Hoca, bir tarafdan Tarak oğlu ve bir taraftan mazlum 

bağçeleri ve hark yoluyla mahdûd derununda mebni iki bab menzile şâmil eşcâr-ı 

müsmire müştemil tûlen on iki arzen otuz yedi kadem bir kıt‘a mülk bağçe tarafından 

îcâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile bin 

yüz guruşa müşterâ-yı mezbûre Aişe hâtuna cem‘i tevâbi‘ ve levâhıkı bey‘ ve temlîk ve 

teslîm iylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ‘ temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûrun bin yüz guruşu yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrede benim vechen 

mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub mezbûre Aişe Hâtunun mülk-i müşterâ-yı 

sahîhi ve hakkı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ihtiyar-ı mutasarrıf olsun 
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didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 8 Cemâziye’l-evvel 

1289 (M. 14. 07. 1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Hasan Çavuş oğlu Ali ve İmam Hasan Efendi, Kadir ağa zâde oğlu 

Ahmed ve Çorak oğlu Ali ve Akif ağa (…) şerif ve gayr-u hüm. 

 

Sayfa:10 Belge No:20 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki:  Murahhasa mahallesi ahâlîsinden eshâb-ı arz-ı-hâl Zırı oğlu 

Toros ve Toros oğlu Kirkor veled-i Abgo ve Topçu oğlu Agob veled-i Serkiz nâm 

kimesneler meclis-i şer‘ide mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Toros oğlu Gabriel veled-i 

Makra üzerinde herbiri da‘vâ ve takrîr-i kelâm ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mahalle-i 

mezbûrede sâkinleri olduğumuz mülkü menzillerimizin kadîmen su yolu mecrasını 

kapatub diğer mahalleden mecrâ göstermekle hakk-ı şerefimize halel ve noksan tari 

olduğundan minvâl olunup mecrâ-yı kadîminden suyumuzu bizlere i‘tası ile tenbih 

olunması matlubumuzdur deyu gıbbe’d-da‘vâ-yı ve’l-ikrâr ber-vech-i ikrâra hakk 

sularının mecrâyı kadiminden müddeî-i merkûmun iğtası ile merkûm Gabriel’e tenbih 

ve ilzâm olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. Baki-ül-emr li men lehü’l-

emr. H. 9 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 15. 07. 1872) 

 

Sayfa:10 Belge No:21 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki: Marusay kasabasına tâbi‘ Küp Gören karyesi ahâlîsinden Cündü 

oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Hasan bin Hasan nâm kimesne kasaba-i mezbûre 

mütemekkininden meclis-i şer‘-î lâzımü-t tevkîrde karye-i mezbûr ahâlîsinden Numan 

bin Abdullah ve Osman bin Halil ve (…) ve Ali bin Abdullah muvâcehelerinde 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb karye-i mezbûre de 

vâki‘ on beş seneye mütecaviz ihya ederek taht-ı tasarrufumuzda bir hâne ma‘lum-ul 

hudûd dört kıt‘a kıraç tarlalarımı her birisinden zabt ve müdâhale eylediklerinden sual 

olunup tarla-yı merkûmânın bana teslîme merkûmun tenbih olunması matlûbumdur 

deyu gıbbe’d-da‘vâ ve suâl her bir vecihle müddea tarla-yı merkûma on beş senedir 

münâzaa-yı merkûmun ihya kerdesi olarak iki senedir fuzûlen zabt ve zirâ‘ eylediklerini 

tâliân ikrâr ve itiraf itmekle ber-mücib-i ikrâr-ı tâm mezkûr dört kıt‘a tarlaları müddeî-i 
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merkûma teslîmine her birine tenbih ve ilzâm olundukları tescîl ve huzur-ı âlîlerine 

i‘lam olundu. H. 11 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 17. 07. 1872)    Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:10 Belge No:22 

Elbistanlı oğlu Tenekeci Kikuruk’in ma’nâyı hâvîsi 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki, Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından 

Murahhasa mahallesinde mütemekkin Hiristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Elbistanlı oğlu Kikuruk veled-i Agob nâm kimesne zikri carî mahalle-i 

nizain (?) üzerinde meclis-i deâvî heyeti ihdası hâzır olduğu halde akid imzası olduğu 

meclis-i şer‘-i lâzımü’t-tevkîrde diğer Elbistanlı oğlu işbu rafi‘ü’l i‘lam Toros veled-i 

Batvakan muvâcehesinde üzerine da‘vâyı takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan merkûm Toros bağçesi bir taraftan Kirokuk’un 

bir taraftan Camkus bir taraftan Kalaycı Agob bağçeleriyle mahdûd arzen beş kadem 

eşcâr-ı müsmîreli bir kıt‘a mülk bağçe kendi mülküm iken merkûm Toros’un 

müdâhalesince târih-i i‘lamdan on dört sene mukaddem Natib (?) esbak müteveffâ Ali 

Efendi huzurunda tarafımızda bağçe-i mahdûd-ı mezkûre müdâhalesi men‘ ile benim 

mülkiyetime hüküm-i şer‘î levahıkıyle olan yed-i tasarrufumda olduğu halde el-hâlen 

müdâhaleden hali‘ olmamağla suâl olunup bana teslîmiyle tenbih olunması 

matlûbumdur deyü gıbbe’d-da‘vâ ve suâl merkûm Toros cevabında bağçe-i mahdûd-ı 

mezkûr otuz beş seneden beru irsen yed-imde mülk ve mûkim olmakla müddeî-i 

merkûmun huzuruna el-yevm münabında (?) bila niza‘ mutasarrıf olmamla bi’l-hakk 

vazî‘ yed iderim deyü def‘a ve müddeî-i merkûm ile târih-i mezbûrede Natib (?) 

mumâileyh huzûr-ı taraflarına ve müddeî-i merkûmun tasarrufunca inkâr edecek 

tarafeyn müddeâsına mübîn beyâna havale olundukta müddeî-i merkûm müddeâsını 

beyândan izhar-ı acz idüb def‘-i merkûm Toros def‘-i meşrusunu mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden Camkus Toros veled-i Biroz ve Cirtiyaz Kalos veled-i Bağoz ve Kerif 

veled-i Ekep ve Agob veled-i ve Hacif veled-i Nursina ve İrsail veled-i Nastana ve 

Kalaycı Agob veled-i Atam vesâiren cem‘i (…)  ber-vech-i şer‘i bi’l-müvâcehe 

mütevâtiren isbât-ı müddeâ itmege şuhûd-u merkûm olan bir varaka-i şuhûda sırran 

ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye şehâdetleri haiz kabûlde olmak mücibince müddeî-i 

merkûm Kikoruk bi’l-vech-i bağçe da‘vâsına muârızda ba‘de’l-men‘ bağçe-i mahdûd-ı 

mezkûr râf‘-i merkûm Toros’un mülkiyetine hüküm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas 
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huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. H.11 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 17. 07. 1872)                                          

Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:11 Belge No:23 

Ohnama oğlu Artin’in mübâyaa‘ hücceti  

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Fazlı Ağa mahallesinde 

sâkin Bolat oğlu İsa bin Ebubekir nâm kimesne kasaba-i mezbûre mahkemesine 

ma‘kud-u meclis-i şer‘-î lâzımü’t-tevkîrde ve yine mahalle-i mezbûrede mütemekkin 

Hiristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Ohnama oğlu işbu hâmilü’s-

sefer Artin veled-i Bagos müvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti-z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve 

hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki taraftan tarîk-i âmm ve hâss iki taraftan 

kendi mülk, bağçeve menzilim ile mahdûd arzen yirmi dokuz tûlen otuz dokuz kadem-i 

arzı mülkümü bi’l-cümle maieşetimle dea‘vî tarafına îcâb ve kabûle hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâzaadan gabn-ı ta‘zirden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile otuz üç aded 

yirmi bin beyaz sim mecidiyye mukâbilinde müşterâ-yı merkûm Artin’e bey‘ ve temlîk 

ve teslîm ittikde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm (…) ve kabûl 

eylediğinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr otuz üç aded sim mecidiyye yedimden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle arz-ı mahdûd-ı mezkûrede benim vechen 

mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub merkûm Artin’in mülki müşterâ-yı sahîhi 

ve hakk-ı sarihi olunmuştur. Keyfe mâ yeşâ’ ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer’i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu.  H. 14 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 20. 

07. 1872)                 Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:11 Belge No:24 

Mazar oğlu Mığırdiç ve Besar oğlu Mustafa’nın bağçe mübâyaası hüccetidir. 

Derûni (?) hüccetten muharrerü’l-isim Besar oğlu Mustafa bin Hüseyin meclis-i şer’i 

eshâbü’l-kitabinâ Mığırdiç veled-i Artin muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb derûni hüccette muharrer ma‘lumü’l-hudûd 

bağçenin bir kısmı müteveffâ pederim Hüseyin bin Mustafa’dan yine diğer dört nefer 

karındaşım Ali ve Şerîf ve Abdullah ve Hüseyin ve iki nefer kız karındaşlarım Fatıma 
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ve Gülistan validelerimizden nümâyân irsen müntakil olmakla ve ben diyar-ı âhirde 

bulunduğum halde vâris-i merkûmûn benim gıyabımda hisse-i mezkûre-yi şerikimiz 

olub diğer nısfı merkûm olan amucamız Mehmed Ağaya cem‘an yüz aded mecidiyye 

altuna bey‘ ve teslîm etmiş olduğu mersûm (?) olduğu anda bey‘-i mezkûru muharrer 

(?) ve kabûl eylediğimden sonra kırk sehimden yedi sehim hisse-i (…) isâbet eden 

meblağ-ı bi’l-hicâb vârisi mezbûrun yedlerinde tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

itmemle bağçe-i mahdûd-ı mezkûrede benim dahi vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi 

olmuştur. Keyfe mâ yeşâ’ mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘-î mâvaka‘a 

bi’l-ibtiğa ketb olundu. H. 15 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 21. 07. 1872)   Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:11 Belge No:25 

Manas oğlu Toros’un Kocabey oğluna muhakeme i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Cagşor mahallesi ahâlîsinden Tebea-ı gayr-i 

müslimin Ermeni Milletinden Manas oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Toros veled-i Kirkor 

meclis-i şer‘iyyede mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Kocabey oğulları Molla Ahmed ve 

Ömer ibni Mustafa üzerlerine da‘vâ idüb takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

mahalle-i mezbûrede sâkin olduğum mülkü bağçemi merkûmânın bağçelerinden ceryan 

eden suyun zarar olmakla def‘-i mezbûr bağçelerimiz yanında meâ etraf binâ eylediği 

bu duvarın temel yerinde mağrus bir aded kavak ağacının dahi kezâlik zarar-ı mebni 

olmakla kâti‘ ve mucib-i şer‘-î matlûbumdur deyü da‘vâ ettikde merkûmân dahi 

cedlerinde müddeî-i merkûmun bağçesinde ceryan eden suyun zarar olmadığını her biri 

talian ikrâr ve mezkûr kavak ağacının zararının inkâr itmekle ber-vech-i müddeâsına 

zararın olduğu arz-ı erbâb-ı vuku‘ûn ale’t-tarik işhare ifa ihbârlarına tenbih etmeğin 

mücibince mezkûr suyun külliyen kâta‘ ve zarar vakaasının dahi ve mezkûr kavak 

ağacınının kat‘ına merkûmân Molla Ahmed ve Ömer’e tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-

iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. H.21 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 27. 07. 1872) 

Hacı Ali Rıza  
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Sayfa:11 Belge No:26 

Hacı İbrahim oğlu Küçük Yahya ağa ve Ali baba bağçe iştirâsı 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Fazlı Ağa Mahallesi 

ahâlîsinden Yahya Ağa ve Ali baba ibni Hasan ağa nâm kimesneler meclis-i şer‘-î 

lâzmü’t-tevkîrde Abdulfettah Ağa Mahallesi ahâlîsinden Hacı İbrahim oğlu işbu 

rafi’ü’l-kitab Küçük Mehmed bin Hacı Mehmed muvâcehesinde her biri bi’t-tav‘i ikrâr-

ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin 

irsen yedimizde mülk ve hakkımız olub mezkûr Abdulfettah Ağa Mahallesinde vâki‘ bir 

taraftan tarîk-i âmm bir taraftan Terzi Mustafa bir taraftan Hurşit ağa bir taraftan 

Şehzâde Aişe ve diğer Aişe ve Emine bağçeleri ile mahdûd bir bab ahıra şâmil ve eşcâr-

ı müsmireye müştemil bir kıt‘a mülk bağçemizi cem‘i tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i 

hukuk ve’l-merafıka tarafından îcâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ve muvazaadan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î müşterâ-yı merkûm Küçük Mehmed’e on bir aded 

mecidiyye altunu ile min cihet’il-keyfiyye ma‘lum ve min cihet-i kemniye ile mechul 

meclis-i ba‘del karz-ı â’yânı müfid bir (…) filus bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde 

ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr on bir aded mecidiyye altunu ile filus-ı mezkûreyi 

yedimden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz idüb filus-ı mezkûrun meclis-i ba‘id-de 

tavzi‘ eyledik bağçe-i mahdûd-ı mezkûrede ve müştemilatında bizim vechen mine’l-

vücûh alâka ve müdâhalemiz kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülkü müşterâ-yı sahîhi 

ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun 

didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu.  H. 22 Cemâziye’l-

evvel 1289 (M. 28. 07. 1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Saraç Hacı Kasım, Nakip zâde Ömer Ağa, Hacı oğlu Osman, Ahmed paşa 

oğlu Ali Ağa, Murat oğlu Mehmed Ağa ve hacı İsmail torunu Mevlüd ve gayr-u hüm 

min-el-hazır. 

 

Sayfa:12 Belge No:27 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki:   Karabet mahallesinden Bahâdır oğlu sahib-i arz-ı-hâl Kirkor 

veled-i Agob nâm kimesne Gürün Kasabasında Piyade zabt-ı nefaretinden Hamza bin 

Hasan nâm kimesne zimmetine cihet-i karzdan (…) yüz on bir buçuk guruş alacak 
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hakkımı ol vecihle hâlen taleb iderim deyü gıbbe-d-da‘vâ ve’l-ikrâr ve bi’l-mücib ikrâra 

meblağ-ı mezbûrun müddeî-i merkûm iddiâsını merkûm Hamza’ya ilzâm olduğu tescîl 

ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. Bakî el-emrü li men lehü’l-emr. H. 23 

Cemâziye’l-evvel1289 (M. 29. 07. 1872)  Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:12 Belge No:28 

Zarek oğlu Kikoruk’un keşiften murahhası i’lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Nefs-i Gürün kasabasında Cağşor Mahallesi ahâlîsinden Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Zeytinli oğlu Zirûnî veled-i Hacı nâm kimesne 

mahalle-i mezbûrede Demirci oğlunun odasında meclis-i deâvî a‘zâsı hâzır olduğu halde 

akid olunan meclis-i şer‘-i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinde Tebea-ı 

merkûmûn milleti mersûmesinden Zarek oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Kikoruk veled-i Ziruni 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb merkûm 

Kikoruk müceddiden binâ ve inşâ itmekte olduğu işbu müşâhade olunan tahtani ahır ve 

fevkani samanlık yaz ve kış odalarının arz-ı mebnî benden iştirâ idüb aynı sırada binâ 

eylediği odanın bir tarafı duvarına (…) benim inşâ edeceğim menzil için (…) yeri 

bırakmak ve atîk menzili dört aded duvar pencerelerinin ve mızraplarını kaldırmak ve 

mezkûr ahır ve fevkâni odalarından benim mülküm üzerine pencere ve mızrap 

koymamak hususları mukavelemiz iktizasından iken el-hâlen hazihi muhâlefet ider 

olmağla icâb-ı şer‘iyye matlûbumdur deyü ba‘de’d-da‘vâ ve suâl ve merkûm Kikoruk 

cevabında külliyen inkâr olub müceddiden binâ etmekte olduğum ahır ve fevkâni oda 

pencereleri müddeî-i merkûmun mülk-i bağçesine baktırılmasına mukâvele itmiştik 

deyü da‘vâ ettikde tarafeyn isbât-ı sudûrunda iken tekrar meclis-i şer‘e gelip her biri 

ikrâr-ı tâm takrîr-i kelâm idüb meyanımızda muslihûn tavassutuyla müddeî-i merkûm 

Ziruni müddea binâ edeceğim menzili müddeâ aleyh merkûm Kikoruk’un atîk 

odalarının pencerelerini işğal itmek ve mezkûr pencerelerine binâ edeceği dam üzerine 

gelip kapatılmamak üzerinde mevzu‘ atîk iki aded mızrabını beriye kaldırılıp diğer bir 

mızrap ile iktifa edilmek ve merkûm Ziruni vazi‘ edeceği hizan duvarı (…) ağacı 

üzerine vazi‘ etmek ve binâ edeceği damın üzerine yüksek bağçesi tarafına kâtiyen 

tarsız çıkmayacak mertebe duvar yapıp cedid ve atîk damları muhâfaza etmek ve 

müddeâ aleyh Kikoruk ile diğer karındaşı gaib-i ‘ani’l-meclis Avanis’e mahsus olan 

tarîk-i hâs üzerine müddeî-i merkûm Ziruni kapı küşadı ile içerisinden ve merkûm 
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Kikoruk’un binâ eylediği ahır duvarı ve benden arzen dokuz kademden noksan 

olmamak üzere binâ edeceği menzilden bedeli bırakmak ve merkûm Kikoruk’un ahır ve 

fevkâni selamlık odası pencereleri tarîk-i mezkûre bakmak ve başkalarına helal 

getirmemek üzere inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde herbirimiz sulh-u mezbûr-ı tâlian 

kabûl eyledik deyü dediklerinde her biri ahırın ikrârını (…) tahkik-i şahâdet (…) 

eyledikte sulh-u mezbûrun sıhhatli ba‘de’l-hükm merkûm Kikoruk’un mübâşeret itmiş 

olduğu binâsını ikame tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam 

olundu. Cera zalike. Hürrire fi’l-yevmi’s-Sâbi‘ ve’l-İşrine min Cemâziye’l-âhir li sene 

tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 27 Cemâziye’l-âhir 1289 (M. 02. 08. 1872)  

Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:12 Belge No:29 

Zatı Sakal oğlu Serkiz’in tarla i’lamı 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Sümüklü mahallesi ahâlîsinden 

Hacip oğlu Miktad bin Mehmed meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde Tercan mahallesinde 

mütemekkin Hiristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Zatı Sakal oğlu 

işbu rafi‘ü’l-i‘lam Serkiz veled-i Toros muvâcehesi üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mezkûr Sümüklü mahallesinde vâki‘ bir tarafında kendi 

tarlam ve bir tarafı Sarı Halil oğlu Hacı bağçesi iki taraftan hark ile mahdûd tahminen 

bir kile İstanbul tohumu istiab ider bir kıt‘a sulu tarlayı tarîh-i i‘lamdan yedi sene 

mukaddem mutasarrıf evlatları Hacip oğlu müteveffâ İbrahim’in oğulları Ömer ve 

Hasan ve Mehmed ve kerimeleri Raziye ve Meryem ve Hâtice ve Zeliha nâm 

kimesneler altı yüz guruş bedel ile vekîl-i evkâf-ı Hurşid Efendi hâzır olduğu halde 

huzûr-u meclisde bana farağları olmakla ben dahi furu‘ ve kabûl ve bedel-i meblağ-ı 

mezbûru îta iderek mazbata ahzuna muvaffak olamadım isede altı sene mütemadiyyen 

mutasarrıf olub muâhirun-i aslide bulunduğum halde gıyabımda fariğ merkûmların bin 

beş yüz guruş bedel ile merkûm Serkiz’e tekrar fuzûlen fariğ olmakla tarla-yı mahdûd-ı 

mezkûrun bana teslîmine tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ-yı ikrâr 

nizamına havale olundukta cevaba muntazır iken herbiri tekrar şer‘î meclise gelip 

müddeî-i merkûm Miktad bi’t-tav‘î ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 

idüb tarlayı mezkûre müteallik âmme-i da‘vâ ve mutalibat-ı kâffe-i ibace (?) 

muhasılatan (?) fariğ olub keff-i yedlerinde tarla-yı mezkûrda benim vechen mine’l-
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vücûh alâka ve müdâhalem kalmadığından merkûm Serkiz’in zimmetine ibrâ-i âmm 

rafi‘ü’l-kitab ile ibrâ ve iskat eyledim dedikte ol-dahi ibrâ-i mezkûreyi kabûl itmeğin 

ba‘de’l-yevm tarla-yı mezkûre tasarrufuna merkûm Serkize tebliğ olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. Bakî el-emrü li men lehü’l-emr. H. 1289 (M. 

1872)                             

 

Sayfa:13 Belge No:30 

Ömer Gazi oğlu Bekir’in Sazcağızlı İsa ve Mehmed Köseler ve Mehmed İsa’nın hatt-ı 

muhâkemeleri i‘lamı suretidir. 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ nefs-i Gürün kasabasında 

Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden Ömer Gazi oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Ebubekir bin 

Mustafa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘-i lâzımü’t-tevkîrde 

kasaba-i mezbûreye tâbi‘ Sazcağızlı karyesi ahâlîsinden İsa Köse ibni İsmail ve 

Mehmed Köse bin Abdulbaki ve Mehmed Ali bin Mustafa muvâcehelerinde üzerlerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb karye-i mezbûrun geçen seksen 

senesine müstaaben a’şâr-ı şer‘iyyesini iki yüz elli kile (…) şia’r bedel vermek üzere 

mültezim-i evvel gaib-i ‘ani’l-meclis Hacı Hüseyin Ağadan deruhde ve iltizam 

eylediğinden sonra nısfı hissesini kendi nefsim için ba‘le’l-ibka nısfı diğerini yüz yirmi 

beş kile buğday ve beş kile arpa mukabilinde merkûma ihale ve tasdîk itmemle 

cümlemiz birlikte kile tağşir (?) iderek kendi nefs-i malımdan ve nısf-ı hisse-i 

mezkûrem zâhiresinden mevcûd niyaz (?) olarak yine karye-i mezbûr ahâlîsinden gaib-i 

‘ani’l-meclis Recep bin merkûm Mehmed Köse’ye tevdi‘ itmiş olduğum elli üç kile 

memlu yazlık buğdayı merkûm Receb’in yed-i hıfzında iken kendisi ikrâr asâkir-i redif-

i sekbandan olub silah elinde da‘vet olunmak zabtı mahfuzunda daima verilmek üzere 

dört kısım itmek ve her bir kısmına isâbet eden on üç kile dört ölçek hıntaya cümle 

merkûmândan her birine tevdi‘ ve teslîm etmek hususuna merkûm Receb’e emir 

itmemle ol-dahi benim emrim mucibince taksîm ve her birimize ol kadar buğday teslîm 

itmekle merkûm İsa ve Mehmed Köseler’e ve Mehmed Ali zimmetlerinde kalmış olan 

cem‘an otuz dokuz kile on iki ölçek yazlık buğday halen taleb iderim suâl olunup bana 

teslîmiyle merkûmâna tenbih olunması matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-suâl 

merkûmân İsa ve Mehmed Köseler ve Mehmed Ali cevaplarında gaib-i merkûm Recep 

yedinde mezkûr mikyal zâhire ahz ve kabz ettikleri her biri tâlian ikrâr lâkin zikr olunan 
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elli üç kile zâhire bedeli merkûma verilmek üzere mevcûd ambar olduğu halde 

mültezim-i evvel merkûm Hacı Hüseyin Ağaya devir teslîm eyledikten sonra ambardan 

kaldırmaksızın merkûm Hacı Hüseyin ağadan merkûm Ebubekir İle beraber (…) bi’l-

iştirak iştirâ itmemizle cümlemizin malı müşterekimiz olduğundan gaib-i merkûm 

Recep kendinin emriyle dört kısım idüb her birimize on üç kile dolu dört ölçek zâhire 

teslîm etmiş idi. Bizler dahi ona binâen ahz ve kabz eyledi diyerek def‘an mukabele 

eylediklerinden müddeî-i merkûm inkâr itmekle merkûmân İsa ve Mehmed Köselerin 

ve Mehmed Ali def‘a meşruhaları tenbihe beyân suâl olundukda ba‘de-l-istihlal ve 

istical (…) beyyinede izhâr ve acz itmeleriyle merkûm Ebubekir ba‘de’l-tahlif-i şer‘-î 

mucibiyle merkûmândan Ebubekir’e on üç kile dört ölçek zâhire mukâbilinde merkûm 

Ebubekir’e tenbihle ba‘de’l-hükm her birine tenbih ve ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-

iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. Bakî el-emrü li men lehü’l-emr.  

22 Recep 1289 (M. 25. 09. 1872) 

 

Sayfa:13 Belge No:31 

Kadir Ağa Zâde Emin Ağa kızının karındaşı Ali Çavuş’un bağçe bey’î 

Nefs-i Gürün kasabasında Abdulfettah Ağa mahallesinde kain Emin Bey mahallesi 

ahâlîsinden Mehmed Said Ağa bin Mustafa ve Kasap Osman bin Mustafa ta‘rifleriyle 

ma‘rufe binti Mehmed Emin tarafından zikr-i âti ba’idde ikrâr-a vekîl ve vekâlet-i 

ma‘rifetan-i merkûmân şehâdetleri ile ber-vech-i şer‘î sâbit ve subût-u vekâletine zimmî 

nezihi (?) müddeî-i Mustafa mezkûr Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden Abdulhalil Ağa 

bin Mehmed Ağa meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde müvekkilem mezbûrenin li-ebeveyn 

kebir karındaşı işbu sahîhibü’l-kitab Ali Çavuş bin el-merkûm Mehmed Emin 

muvâcehesinde müvekkile-i mezbûreye izafeten bi’l-vekâle tâlian ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti-z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde 

mülk ve hakkım olub mezkûr Abdulfettah ağa mahallâtında Karatepe nezdinde vâki‘ bir 

taraftan müşterâ-yı merkûm Ali Çavuş bir taraftan Gül Ali oğlu Ahmed Ağa bir taraftan 

Kesbir oğlu bağçeleri tarafı râbian tarîk-i âmm ile mahdûd arzen dokuz ve tûlen doksan 

altı kadem eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a mülk-ü bağçemi cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-

i hukuk (…) nısfı bağçe ve mağıl (?) ahırı ile tarafından îcâb ve kabûle hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâzaadan arî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-î ile merkûm Ali Çavuş’a sekiz yüz 

guruşa bundan altı mah mukaddem bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-
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vech-i muharrer iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra nısfı olan 

meblağ-ı mezbûr sekiz yüz guruş yedimden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz ve 

muvekkilim mezbûreye teslîm itmemle bağçe ve nısf-ı mağı ahırı mahdûd-ı mezkûrede 

benim ve muvekkilim mezbûrenin vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhelemiz 

kalmayub merkûm Ali Çavuş’un mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarîh olmuştur.  

Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-

şer‘î mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga. ketb olundu. H. 25 Recep 1289 (M. 28. 09. 1872) 

Şuhûdü’l-hal: Musa Efendi ve Kadir Ağa Zâde bin Mustafa ve Hacı Ahmed ve Gürünlü 

Ali oğlu Ahmed ve Fazlıoğlu Said Efendi 

    

Sayfa:13 Belge No:32 

Cevher oğlunun i‘lamı 

Ma‘rûz-u dâi‘leridir ki: Arz-ı-hâlde Cevher oğlu Agob veled-i Supkar meclis-i şer‘i 

Viran karyesi ahâlîsinden İsmail bin Kara Mehmed ile tarafların merkûmeynin yedime 

verdiği işbu bir kıt‘a temessükü (?) mucibince (…) alacağım hakkım olan bin dört yüz 

guruş ile suâl olunup bana edası ile tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ 

ve’l-ikrâr ber mucib-i ikrâr meblağ-ı mezbûr bin dört yüz guruşun müddeî-i merkûm 

Agob’a eda ve teslîme merkûm İsmail’e tenbih ve iltizam olduğu ve bi’l-iltimas huzûr-ı 

kaim-makamlarına i‘lam olundu. 

 

Sayfa:14 Belge No:33 

Maktum mahallesinden Arap oğlu Mığırdiç Karabet’in kassamı sûreti 

Badî-i defter-i kassam oldur ki:  Gürün kasabasında Maktum mahallesinde mütemekkin 

iken bundan akdem fevt olan Arap oğlu Mığırdiç Karabet veled-i Kezik verâseti sulb-i 

kebîr oğlu Beyros ve müddet-i seferiyye Haleb’de gaib-i ‘ani’l-belde Martar ve sulbiye-

i kebîre kızları Hâtun ve Dürühiye’ye munhasıra olduğu lede’ş-şer‘i enverde zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra gaib-i merkûmun vasî ve biraderi merkûm Beyros ve 

verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve ma‘rif-i şer‘ile tahrîr ve takvîm-i bahâ ve taksîm 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr ve beyân olunur fi 4 

Şaban 1289 (M.07.10.1872) 
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Nafe kürk 300 
guruş 

Çuha cübbe 150 
guruş 

1 Çatere entari 150 
guruş 

Çuha şalvar 150 
guruş 

Şişe nargile 60 
guruş 

Kahve takımı 80 
guruş 

1 kat yatak 250 
guruş 

Merkep re’s 500 
guruş 

Çarşı başında vaki‘ 
onbir bab odaya şamil 
kış menzili 3000 guruş 

Mühürkulak karyesinde 
vaki‘ nısf öküz takımı 
250 guruş 

Karye-i mezbûrede 
vaki‘ nısf ağıl 250 guruş 

Nakd-i mevcud 
5000 guruş 

 Yekûn 10240 guruş.  

Minhe’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 240 guruş, resm-i kısmet-i adi 250 guruş, kaydiye 15 guruş, varaka-i 

baha 0,5 guruş. 

Yekûn el- ihrâcât 505,5 guruş. Sahhü’l-bâkî 9734,5 guruş.  

Hisse-i ibn-i kebir merkum Beyros 3244 guruş 33 para 1 akçe, hisse-i ibn-i gaib-i kebir 

mezbur Martoros 3244 guruş 33 para 1 akçe, hisse-i bint-i kebire mezbure Hatun 1622 

guruş 16 para 2,5 akçe, hisse-i bint-i sağire mezbure Dürühiye 1622 guruş 16 para 2,5 

akçe. 

İbn-i gaib-i mezbûr Martoros’un üç bin iki yüz kırk dört guruş otuz üç para bir akçe 

olan hisse-i irsiyyesi vasi-i mensub ve biraderi merkûm Beyros’un yedinde olduğuna 

şerh ve temhir olundu fi 4 Şaban 1289 (M. 07. 10. 1872)  Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:14 Belge No:34 

Cürcü Veli’nin şüf‘a davasından men‘ hüccetidir. 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah Ağa Mahallesi 

ahâlîsinden Cürcü oğlu Veliyyiddin bin Mustafa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûrede mütemekkin Hıristiyan 

Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden gaib-i ‘ani’l-meclis (…) yine mahalle-i 

mezbûr ahalisinden Sarı oğlu Hacı Hüseyin bin Hüseyin Ataman bin Hurşid ta‘rifleri ile 

ma‘ruf Karabet veled-i Serkiz tarafından (…) âti’l-beyân vekîl ve vekâlet-i ma‘rifet-i 

merkûmânın şehâdetleri ile ber-vech-i şer‘i sâbit ve subût ve vekâleten hükm-i şer‘î lâ 

hakk olub Tebea-ı merkûmûn Protestan Milletinden işbu rafi‘ü’l-kitab Baron Kirkor 

veled-i Agob muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 
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idüb mahalle-i mezbûrede halen yedimde müstakillen hakkım ve mülküm olan bir kıt‘a 

mülkü bağçeme muttasıl ve mulahık (?) olub bir tarafından benim zikr olan bağçem bir 

taraftan Ali Çavuş bağçesi bir taraftan kitab çayırı bir taraftan tarîk-i âmm ile mahdûd 

ve müştemilâtı ma‘lum malım bir kıt‘a mülk bağçeyi maliki olan Cedire oğlu gaib-i 

‘ani’l-meclis Hacı Mehmed bin Mehmed bin diyar-ı âhirde iken benim gıyabımda 

müvekkile-i mezbûre (…) bin iki yüz guruşa bey‘i kâti‘ ile bey‘ ve teslîm ve kabz 

semen-i eylediği (?) olduğu anda bila tâhyir taleb-i şüf‘a muvâcehesinde işhar itmiştim 

hala vekîl-i merkûma suâl olunup bayi‘ gaib-i merkûm Hacı Mehmed’e medfu‘ olan 

semen-i merkûm bin iki yüz guruşu yedimden ahz ve bağçe-i mezkûreyi bana teslîme 

tenbih olunması matlûbumdur didikte gıbbe’s-suâl vekîl-i merkûm Kirkor cevabında 

fi’l-vâki‘ müddeî-i mezbûrun mülkü bağçesine muttasıl ve mulahık olan bağçe-i 

mahdûd-ı mezkûreyi merkûm Veliyyiddin diyar-ı âhirede bulunduğu halde bayi‘ gaib-i 

mezbûr Hacı Mehmed’e meblağı merkûm bin iki yüz guruş semen-i medfu‘ iştirâ ve 

kabzını ikrâr lâkin müddeî-i mezbûrun (…) talebi şüf‘a muvâcehesi ile işhadını 

inkârından başka merkûm Veli’nin diyar-ı âhireden gelip bey‘ âlim oldukdan sonra 

müvekkilem mezbûrenin yanına gelip bağçe-i mezkûru sen iştirâ itmişsin mübârek 

olsun bize kolaylık oldu yani memnun oldum deyu muvekkilem mezbûrenin mülk-i 

müşterâsı olduğuna yani ikrârına rıza göstermiş olmakla şüf‘a da‘vâsından sakıt 

olmağla icâb ederken matlûbumdur deyu da‘vâ-yı merkûm Veliyyiddin külliyen münkir 

olmakta vekîl-i merkûm müddeâsını yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Ataman bin 

Hurşid ve Kahveci Mevlüd Mehmed bin Mustafa şehâdetleri ile ber-vech-i şer’i bi’l-

muvâcehe isbât itmekle şahidân merkûmân olan bâ varaka-i sırran ba’de’l-alenen le’t-

tezkiye makbûl şehadet ettikleri ettikleri ihbâr olunmakla lede’l-makbûl mucibince 

bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun müştemilatına müvekkilem mezbûre yakinine mülkiyete 

ba‘de’l-hükm merkum Veli’nin şüf‘a da‘vâsı ile vekîl-i merkûm muvâzaadan men‘ 

olunduğunu tescîl ve bi’l-ibtiğa ketb olundu. Cerâ zalike. Hürrire fi’l-yevmi’l-Hâdi 

şehr-i Şaban’ül-azîm li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 1 Şaban 1289 (M. 4 

Ekim 1872) 
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Sayfa:15 Belge No:35 

Gevrek Dede oğlu müteveffâ Cerengil Mehmed’in terekesi. 

Badî-i defter-i kassam oldur ki,  Gürün kasabasında Abdullfettah ağa mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan Gevrek Dede oğlu Kundakçı Mehmed bin 

Hüseyin’in verâseti zevcesi Gülsüm bin Süleyman nâm hâtun sulb-i sağir oğlu Mustafa 

ve sulbiye-i sağire kızları Fatıma ve Aişe’ye münhasıra olduğu inde’ş-şer‘i-l-enver zâhir 

ve mütehakkık oldukdan sonra sağire-i mezbûrenin vasî ve ammileri Yakub’a ve 

valideleri mezbûre Gülsüm’ün taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘i tahrir ve takvîm-i 

bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr olunur. 

Karatepe nezdinde 
mülki menzil mea‘ 
havlu 4 bab 1000 
guruş 

Âtik döşek 5 aded 
100 guruş 

5 Âtik yorgan 100 
guruş 

10 Âtik yasdık 60 
guruş 

Kırmızı musta‘mel 
kilim 60 guruş 

2 âtik palas kilim 15 
guruş 

5 Âtik çuval 50 
guruş 

Sofra 10 guruş 

Musta‘mel kilim 
seccade 5 guruş 

Kaban (…) 5 guruş 6 Bakır kıyye 90 
guruş 

Hamam bağçesi başında 
bir dükkân 800 guruş 

Adavet kundakçı 50 
guruş 

Keçi 2 re’s 75 guruş Hırdavat menzil 25 
guruş 

Der zimmet Davut 
oğlu Talu 75 guruş 

Der zimmet Saraç 
başı oğlu Mehmed 20 
guruş 

Der zimmet Sümüklü 
Mehmed ağa 75 guruş 

Der zimmet Zor 
oğlu Mustafa 20 
guruş 

Der zimmet 
Ustabaşı çorbacı 
100 guruş 

Der zimmet Gülsüm 
damadı Abdullah 80 
guruş 

Der zimmet 
Kethuda oğlu Yusuf 
16 guruş 

Der zimmet 
Hançerli oğlu 
Malkon 104 guruş 

Der zimmet Telin’li 
Köse Bekir oğlu 
Bekir 11 guruş 

Der zimmet Telin’li 
Ali Boz oğlu Ömer 15 
guruş 

Der zimmet Hacı 
haydar oğlu Ahmed 
bin İbrâhim 30 guruş 

Der zimmet Kel 
Gedikli Ali 40 guruş 

Der zimmet 
Sazcağızlı Hüseyin 6 
guruş 

Der zimmet Haris 
oğlu Osman 8 guruş 

Der zimmet 
Sazcağızlı Keno Sülo 
8 guruş 

Der zimmet Kel 
Gedikli Sakallı 
Mehmed 15 guruş 

Nakd-i mevcud 100 
guruş 

Yekûn 3160 guruş. 

433 guruş: Techîz ve tekfîn 100 guruş, mehir-i müeccel 333 guruş, kalan 2727 guruş. 

Resm-i adi 68 guruş 7 para, kaydiye 4 guruş 3 para, varaka-i baha 20 para 

( bâkî ) 2655 guruş 10 para. 

Hisse-i zevce-i mezbûre 331 guruş 36 para, hisse-i ibn-i sağir 1161 guruş 28 para, hisse-

i bint-i sağire 580 guruş 34 para, hisse-i bint-i sağire 580 guruş 34 para. 
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Sağir-i mezbûrenin hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an iki bin üç yüz yirmi guruşluk emval 

ve eşya ve zimemat amucaları Yakub’un yedinde olduğuna şerh verildi ve fi 7 Şaban 

1289 ve fi 30 Eylül 1288 (M. 10.10. 1872) 

 

Sayfa:15 Belge No:36 

Dehri Hâtun’un Değirmen arsasına Şakir Ağa Zadelerin sulh ve ibrâsı 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Tahir ağa zâde Ahmed ağa bin Mehmed Şakir bi’l-isâle ve li-ebeveyn kebîr karındaşı ve 

hâzır bi’l-meclis ale’t-tarafeyn ve kâtib-i müseccel ol-dahi bi’l-vekâle (…) zatları 

mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Hüseyin bin Abdullah ve veled-i ibni İsmail ta‘rifleriyle 

ma‘ruf validesi Aişe bin İsmail ve li-ebeveyn kebîre karındaşı Ümmü Gülsüm beyne’l-

merkûm Mehmed Şakir taraflarının hususu âti’l-beyân da taleb ve da‘vâ inde’l-hace-i 

sulh ve ibrâ-i mütevakkıf olduğu umûrun küllisine vekîl ve vekâleti ma‘rufan 

merkûman şehâdetleri sâbit ve subût-u vekâletine hükümi’ş-şer‘-î lâ hakk olmağın bi’l-

vekâle kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘-‘i lâzımü’t-tevkîrde 

kasaba-i mezbûrede mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Katolik 

Milletinden gaib-i ‘ani’l-meclis da‘vâ vedel-i Arut (?) tarafından kezâlik muhatab veled-

i el-hace-i sulh ve ibrâ ve mütevakkıf olunduğu umûrun küllisine vekîl ve vekâleti 

Tebea-ı merkûman milleti mersûmeden Cürcü oğulları Titus veled-i Mığırdiç ve Atanas 

veled-i Agob şehâdetleri ile sâbit olan Gerger oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Toros veled-i 

Agob muvâcehesinde merkûm Ahmed Ağa vekîl-i merkûm üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb müvekkilen mezbûre Dehri nezdinde vâki‘ baş 

değirmen dimekle ârif bir bab esyâb-ı hüdüm ve müceddiden inşâsına şuru‘ eyledikte 

vazi‘ kadimine terkle esyâb-ı mezkûrun koyunlu esfelinden vâki‘ mülk kavaklık 

arsamdan on beş kadem miktarını fuzûlen zabt esyâb-ı mezkûre ilave ve binâ inşâ 

itmekle vekîl-i merkûma suâl olunup arsa-yı mezkûrun bana terkine tenbih olunması 

matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve suâl vekîl-i merkûm Toros cevabında arsa-yı 

mezkûreden beş altı kadem esyab-ı mezkûre halt ve ilavesini tâlian ikrâr itdiği arsa-yı 

mezkûre müddeî-i mezbûrun mülkü olduğunu ma‘lumum değildir deyu mülküyetini 

inkâr itmeğe merkûm Ahmed ağa müddeâsını mütebeyyine havale oldukta isbât-ı 

sadedinde iken tekrar meclis-i şer‘e gelip yine vekîl-i merkûm Toros muvâcehesinde 

bi’t-tav‘î ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram iderken mübanemizde 
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musahhar tavassutuyla arz-ı mezkûre da‘vâsında vekîl-i merkûm Toros bana üç yüz 

guruş vermek üzere inşâ ve akd-i sulh ideceklerinde her birimiz sulh-u mezbûru ba‘de’l-

kabûl bedel-i sulh meblağ-ı mezbûru meclis-i sulhde (…) ve teslîm itmeğe ben dahi ahz 

ü kabz eylediğimden sonra arsa-yı mezkûreye müteallik da‘vâdan vekîl-i merkûm 

Toros’a mütevekkilesi Dehri’nin zimmetlerine ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat 

eylediğimde ol-dahi bedel-i sulhnâmeye bana merfu‘ olan meblağ-ı mezbûr üç yüz 

guruşun istirdadına müteallik da‘vâdan kezâlik benim müvekkilerim merkûmânın 

zimmetlerimize ibrâ ve iskat etmeye her birimize âhiren ibrasını ber-minvâl-i muharrer 

kabûl eyledi dedikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu. Hurrire 

fi’l-yevmi’l-Hâmis ve’l-İşrine Şa‘bân-ül-azîm li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve 

elf.  H. 15 Şa‘bân 1289 (M. 18. 10. 1872) 

Şuhûdü’l-hâl: A‘za Abdullah ağa ve Mehmed ağa ve Said Efendi. 

 

Sayfa:16 Belge No:37 

Gürüncü yurtlu Zemmi’nin darb da‘vâsından sulhu 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Gürüncü yurdu karyesi ahâlîsinden ve 

Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden madrub deniyyat (?) Serkiz veled-i Adem 

tarafından zikri cârî da‘vâ-yı cinayet ve inde’l-hace-i sulh ibrâya mutavakkıf olduğu 

umûrun külliyesine vekîl ve vekâlet-i müseccel olan li-ebeveyn kız karındaşı Bedros 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i ‘ani’l-lâzımü’t-tevkîrde 

yine karye-i mezbûre ahâlîsinden dârb edilen Molla Mehmed oğlu Mehmed Ali ve 

Mehmed oğlu Yusuf taraflarından kezâlik vekâleti müseccel olan işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

merkûm Molla Mehmed muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb müvekkilim merkûmân Mehmed Ali ve Yusuf taraflarından 

müvekkilim karındaşı gaib-i ‘ani’l-meclis Serkiz’in darb ve uyluğundan mecrûh 

eyledikleri sabık olan muhakememizde muratıb subûtu getirilerek hükm-i hâvî i‘lam 

nizamnamesi virilüb madrûb-u merkûm yirmi günden mütecaviz sahib-i firaş olarak 

henüz kesb-i semen idemediği ta‘yîn buyrulup tabib muayenesiyle ma‘lum olmaktan 

başka bir zaman (…) kesb edeceği ticarete masârıf-ı cerrahiye ve icraya müdâvemeti 

bi’l-vekale taleb ve da‘vâ sadedinde iken meyanımızda mahsuse (?) tavassutu ile vekîl-i 

merkûm Molla Mehmed bana iki buçuk aded mecidiyye altunu vermek üzere inşâ akd-i 

sulh eylediklerinde her birimiz sulh-u mezkûru ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh meblağ-ı 
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mezbûre iki buçuk altuna meclis-i sulhde tamâmen ve kâmilen bana (…) ve teslîm ve 

ben dahi ahz ve kabz itmemle darb-ı mezkûrun tesirinden hâsıl olan cerâhât varisi cerh 

da‘vâlarından vekîl-i merkûm Molla Mehmed’in müvekkilleri Mehmed Ali ve Yusuf’un 

zimmetlerini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde ol-dahi bedel-i sulh 

nâmıma bana medfu‘ olan iki buçuk altunun istirdadına müteallik da‘vâları kezâlik 

benim zimmetime ibrâ ve iskat etmeyi her birimiz âhiri ibrâsına ber-minvâl-i muharrer 

kabûl eyledik didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘-î sulh ve ibrânın sıhhâtine hükm-i bi’t-tescîl 

bala ve bi’l-iltimas âti huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu cerâ zalike hurrire fi’l-

yevmi’l-hamse ‘aşer şehr-i Şa‘bân-ül-azîm li sene tis‘a ve semânine ve miteyn ve elf. H. 

16 Şa‘ban 1289 (M. 19.10.1872) Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:16 Belge No:38 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Nefs-i Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesinde kâin 

zat-ı muhterem Mansur ahâlîsinden Ahmed bin Mustafa ve Mehmed bin diğer Mustafa 

ta‘rifleriyle mar‘uf Aişe binti İsmail tarafından zikr-i âti (…) vekîl ve vekâlet-i ma‘rufan 

merkûmân şehadetleri ber-vech-i şer‘î sâbit ve subûtu vekâleti hükm-i şer‘i lâ hakk olan 

zevci ve oğlu Ahmed bin Keş Ali oğlu Bekir kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘-î lâzımü’t-tevkîrde Gazi ağa mahallesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-

i‘lam Mustafa ve Ali Efendilerin Hacı Mehmed muvâcehesinde müvekkilem mezbûreye 

izafeten bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takirir-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb ferağı 

‘ati’z-zikri hususuna değin yed’imde ve bi’t-tabu tasdîkli olub kasaba-i mezbûre 

derûnunda mezarlık altı nâm mahalde vâki‘ tarafları kasaba önünde ve vakıf ve Efendi 

mumaileyh tarlaları tarafı râbi’ Arap Mehmed kavaklığı ile mahdûd semenen bir kile 

İstanbul tohumu istiab ider bir kıt‘a sulu tarlanın tarafından icâb ve kabul altı yüz guruş 

makbuz mukabilinde mumaileyha Mustafa ve Ali Efendilere ferağ ve (…) eylediğimden 

müvekkilem müzburenin vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmamakla lazım 

gelen koçanı mumaileyh i‘â (…)  gıbbe’t-tasdîkîş-şer‘-i mâ hüve’l-bakî bi’l-iltimas 

huzûr-ı âlîlerine arz i‘lam olundu. Bakî-ül-emr li men lehü’l-emr.  H.29 Şa‘ban 1289 

(M. 01.11.1872) 

 



 87 

Sayfa:16 Belge No:39 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Fettah ağa mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt 

olan Sakallı Veli oğlu Mustafa bin Muhammed bin Veli’nin verâseti zevcesi Hâtice 

binti Hasan ile sulbiye-i kebîre kızı Fatıma ve sağire kızları Habibe ve Ümmühan ve 

Meryem ve Halime li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Halime ve Fatik nâm kimesnelere 

munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağirat-ı 

mezbûratın vasi ve valideleri mezbûre Hâtice ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve 

ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr olunur.  

Mülk bağçe kıta‘ 
(2) menzil bab (6) 
2400 guruş 

Öküz re’s 2 
500 guruş 

İnek re’s130 guruş 2 Su bakracı 60 
guruş 

El bakracı 20 guruş Haran 25 guruş Tava 20 guruş 5 Hoşap tası 50 
guruş 

7 Sahan 42 guruş Ufak çorba tası 15 
guruş 

Baban 10 guruş Süzek âtik 13 guruş 

Kutu ve külek (2) 6 
guruş 

21 Hurda bıçak 10 
guruş 

2 Palas kilim 40 
guruş 

2 Yatak 150 guruş 

6 Âtik boz çuval 80 
guruş 

Nacak 5 guruş Kazma 10 guruş Çift edevâtı 80 
guruş 

Hınta kile (4) 150 
guruş  

4 Küfecik 10 guruş 4 Ufak hegbe 8 
guruş 

Cezve 7 guruş 

Kış menzili 1 bab 150 guruş Hırdavat menzili 39 guruş 

Yekûn 4020 guruş. 

El-ihrâcât 711 guruş: 333 guruşmehr-i zevce, 287 guruş techîz ve tekfîn ve vesaye, 85 

guruş resam-i adi, 5,5 guruş kaydiye, 0,5 guruş varaka-i baha. 

Bâkî 3309 guruş. 

Taksîm: Hisse-i zevce 414 guruş 25 para, hisse-i bint-i kebire Fatma 441 guruş 8 para, 

hisse-i bint-i sağire Habibe 441 guruş 8 para, hisse-i bint-i sağire Ümmühan 441 guruş 8 

para, hisse-i bint-i sağire Meryem 441 guruş 8 para, hisse-i bint-i sağire Halime 441 
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guruş 8 para, hisse-i uht-ı mezbure Halime 344 guruş 17,5 para, hisse-i uht-ı mezbure 

344 guruş 17,5 para. 

Sagirat-ı mezbûratın selasen hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an iki bin iki yüz altmış 

guruşluk emval ve eşya vasî ve valideleri mezbûre Hâtice’nin yedinde olduğuna şerh 

virildi. H. 9 Ramazan 1289 (M. 11.11.1872) 

 

Sayfa:17 Belge No:40 

Karayer oğlu muteveffa Toros’un kassam defteri sûreti 

Badî-i defter-i kassam oldur ki:  Gürün kasabasında Cağşor mahallesinde mütemekkin 

iken bundan akdem fevt olan Karayer oğlu Toros veled-i Zirun’un verâseti zevcesi 

Şeham bint-i Kesbir ile müddet-i sefer-i baîd diyar-ı âhirde bulunan sulb-i kebîr oğulları 

Mığırdiç ve Kalos ve Kesbir ve kezâlik müddet-i sefer Aziziyye’de bulunan sulbiye-i 

kebîre kızı Hâtun ve nefs-i kasabada Mayram nâm kimesneye munhasıra olduğu inde’ş-

şer‘i şerîf-i enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gaib-i merkûmânın vasî ve 

valideleri mezbûre Şeham ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ma‘rifet-i şer‘le tahrir 

ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-

zikr ve beyân olunur fi 19 Recep 1289 (M. 22.09.1872) 
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Mülk bağçe menzil kıta‘ 
1 bab 8 
6000 guruş 

Değirmen civarında 
bağçe 1 kıt‘a 1500 
guruş 

10 Döşek 100 guruş 8 Yorgan 240 guruş 

5 Veled döşeği 100 
guruş 

15 Yapağı memlu 
yasdık 125 guruş 

15 Ot memlu yasdık 
112 guruş 

2 Vele 80 guruş 

4 Ufak minDer 40 
guruş 

4 Koltuk yastığı 40 
guruş 

3 Yan halısı100 
guruş 

2 Ufak halı 100 
guruş 

2 Halı seccade 80 
guruş 

3 Kilim seccade 80 
guruş 

5 Manguş kilim 5 
aded 750 guruş 

2 Türkmen karı 
kilim 80 guruş 

5 Müsta‘mel kilim 
100 guruş 

2 Sofra 50 guruş 2 Hurc 20 guruş 4 Kırmızılı çuval 20 
guruş 

6 Boz çuval 60 
guruş 

4 âtik garare 60 
guruş 

2 Fener 25 guruş 2 Şamdan 100 
guruş 

3 Fiske 15 guruş Nuhas buhurdan 5 
guruş 

Kehribar takım 30 
guruş 

Som takım 12 guruş 

Şişe nargile 20 
guruş 

5 Çini tabak 15 
guruş 

Tabanca 20 guruş Kahve tabağı 10 
guruş 

Bakır tabak 8 guruş 10 Nuhas zarf 10 
guruş 

10 Fincan 10 guruş 10 Cezve 10 guruş 

Kahve ve şerbet 
ibriği 2 aded 25 
guruş 

13 Bezm altı şişe 13 
guruş 

Küp ve küfecik 16 
aded 40 guruş 

60 Bakır kıyye 900 
guruş 

İnek re’s 200 guruş 2 Peşkir 15 guruş 5 Çubuk dublesi 15 
guruş 

Külek ve kutu 10 
aded 20 guruş 

Mangal ve körük 80 
guruş 

Makraz 15 guruş 6 Kitab rahlesi 60 
guruş 

Hırdavat menzili 
110 guruş 

Yekûn 12300 guruş.  

Techîz ve tekfîn 180 guruş. Bâkî 12120 guruş. 

Minhâ el-ihrâcât: Resm-i kısmet-i adi 103 guruş, kaydiye meavaraka-i baha 25,5 guruş. 

Sahhü’l-bâkî 11791,5 guruş. 

Taksîm: hisse-i zevce-i mezbûre 1473 guruş 37,5 para, hisse-i Mığırdiç 2579 guruş 8 

para, hisse-i Kalos 2579 guruş 8 para, hisse-i Kesbir 2579 guruş 8 para, hisse-i Hatun 

1289 guruş 24 para, hisse-i Maryam 1289 guruş 24 para. 

Gaib ve gaib-i merkûmûn hisse-i irsiyyeleri valide ve vasiyeri mezbure Şeham’ın 

yedinde olduğuna şerh virildi. 
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Sayfa:17 Belge No:41 

Bâdî defter-i kassam oldur ki: Fazlı ağa mahallesinde iken bundan akdem fevt olan 

Besre oğlu Küçük Mehmed bin Mustafa’nın verâset-i zevcesi Kahraman ve sulb-i kebîr 

oğlu Ali ve müddet-i sefer-i baîd Maraş’da sülük-i askeriyyede bulunan Mehmed ve 

kebîre kızları Münteha ve Aişe ve Fatıma’ya munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kadim 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra gaib-i merkûmun karındaşı ve vasi-i mansubu 

merkûm Ali ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve ma‘rifeti şer‘i ile tahrir ve 

takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr 

olunur.  

Fazlı ağa Mahallesinde 
mülk bağçe ve menzil 
2000 guruş 

2 Boz kilim 80 
guruş 

4 Mustamel döşek 
80 guruş 

4 Yorgan 60 guruş 

5 Yastık 50 guruş Pala bıçak 5 guruş Tabanca 15 guruş Fiske 3 guruş 
10 Bakır kıyye 150 
guruş 

Keçi re’s 30 guruş 5 Çuval 40 guruş Beygir re’s 400 
guruş 

Küp ve küpecik 7 
aded 20 guruş 

Demir terazi 5 
guruş 

Kahve takımı 30 
guruş 

Bukagu 15 guruş 

Makas 15 guruş Fener 6 guruş 4 Hegbe 8 guruş Çekmece 15 guruş 
Arşun 3 guruş Kış menzili 600 

guruş 
Hırdavat 15 guruş 

Yekûn 3713 guruş. 

İhrâcât: Techîz ve tekfîn 200 guruş, mehr-i müeccel 333 guruş, toplam 533 guruş.  

Minhâ el-ihrâcât: Resm-i adi 79,5 guruş, kaydiye ve varaka-i baha 4,5 guruş. 

Sahhü’l-bâkî 3096 guruş. 

Taksîm: Hisse-i zevce-i mezbure 387 guruş, hisse-i ibn-i kebir mezbur Ali 774 guruş, 

hisse-i ibn-i kebir gaib-i mezbur Muhammed 474 guruş, hisse-i bint-i mezbure Münteha 

387 guruş, hisse-i bint-i mezbure Aişe 387 guruş, hisse-i bint-i mezbure Fatıma 387 

guruş.  

Gaib-i merkûm Muhammed’in yedi yüz yetmiş dört guruş hisse-i irsiyyesi biraderi ve 

vasi-i mansuba Ali’nin yed’in de olduğu şerh ve temhir kılındı fi 25 Ramazan 1289  (M. 

26.11.1872)  Hacı Ali Rıza 
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Sayfa:18 Belge No:42 

Bâdî defter-i kassam oldur ki: Emin Bey mahallesinde fevt olan Tokmak (?) oğlu 

Mustafa bin Hüseyin’in verâseti zevcesi Aişe binti Ömer ve sulb-i kebîr oğulları 

Hüseyin ve Mehmed ve kebîre kızı Sultan ve sağire kızı Fatma’ya munhasıra olduğuna 

sağir-i mezbûrun vasî mensubu ve biraderi merkûm Hüseyin ve verese-i sâirenin taleb 

ve iltimaslarıyla tahrir olunan terekesi. 

Mülk bağçe ve 
menzil 700 guruş 

4 Yorgan 50 guruş 2 Döşek 20 guruş 3 Yasdık 30 guruş 

Pala bıçak 3 guruş Tabanca 20 guruş 4 Boz kilim 100 
guruş 

5 Ufak hegbe 10 
guruş 

5 Çuval 50 guruş Hurç 10 guruş Kapu tahtası 3 
guruş 

15 Bakır 150 guruş 

Merkeb re’s 100 
guruş 

Keçi re’s 30 guruş Oğlak re’s 12 guruş Kuzu re’s 20 guruş 

Der zimmet Arakil 
3500 guruş 

Bâ defter-i müfredat 
zimmât 50 guruş 

Çift perde 3 guruş Sofra 15 guruş 

Bel 10 guruş Çapa 10 guruş Hırdavat 22 guruş 

Yekûn 4765 guruş. 

500 guruş ihrâcât: 200 guruş techîz ve tekfîn, 300 guruş mehr-i zevce. 

113 guruş resm ve kaydiye ve varaka-i baha 

Bâkî 4152 guruş.  

Hisse-i zevce 519 guruş, hisse-i ibn-i kebir Hüseyin 1211 guruş, hisse-i ibn-i kebir 

Mehmed 1211 guruş, hisse-i bint-i kebire Sultan 605,5 guruş, hisse-i bint-i kebire 

Fatıma 605,5 guruş. 

Sağire-i mezbûrenin hisse-i irsiyyesi vasî-i merkûm Hüseyin’in yedinde olduğu. H. 27 

Ramazan 1289 (M. 28.11.1872) 

 

Sayfa:19 Belge No:43 

Börzek oğlunun vekâlet hücceti: 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün kazası mahallâtından Tercan mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden olub Ankara 

Vilâyet-i celîlesi dâhilinde Dekmaden hümayunu (?) kazâsında mütemekkin iken 

bundan akdem fevt olan Börzek oğlu Agob veled-i Tatur veled-i Serkiz veled-i 
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Börzek’in verâseti mahalle-i mezbûre mütemekkinlerinden zevce-i metrûkesi Vartan 

binti Serkiz ile anası Makar binti Atam ve sulbiye-i sağire kızı Anna ve li-ebeveyn 

karındaşları Şaşata ve Tarkata ve zikr olunan Maden kazasında mütemekkin olub orada 

bulunan terekesini vâzı‘ü’l-yed mütehakkık olan li-ebeveyn karındaşı Serkiz veled-i 

mezbûre Tavere munhasıra ve taksîm mesele mirasları bi hükmü’l-ferâiz doksan altı 

sehim itibariyle siham-ı mezbûreden on iki sehimi zevce-i mezbûre Vartana’ya ve on 

altı sehimi ümmü’l-mezbûre Makar’a ve sekiz sehimi sağire-yi mezbûre Anna’ya ve 

baki yirmi sehimden beş sehimi mersûman Şaşata’ya ve Tarkata’ya on sehimi vâzı‘ü’l-

yed merkûm Serkiz’e isâbeti tahkikiden sonra sağire-i mezbûre Anna’nın bil-hücceti 

şer‘iyye vasiyyet-i mensube ve valideleri mezbûre Vartana zikr olunan Gürün Kasabası 

meclis-i deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i 

mezbûrede mütemekkin Tebea-ı merkûmânın milleti mersûmesinden karındaşı işbu 

hâsılü’l-kitab Börzek oğlu Karabet veled-i Serkiz hazır olduğu halde bi’t-tav‘î ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun 

zikr olunan Maden kazasında vâki‘ terekesine vâzı‘ü’l-yed vasî merkûm Serkiz ile 

muhasebeye lazım (…) benim de vasîsi olduğum sağire-i mezbûrenin ber-tashih-i 

mezkûr hisse-i irsiyyesi ma‘lumumuz ahz ve kabz ve bu tarafdan ve lede’l-hace-i sulh 

ve ibrâ hisseleri mezbûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllisinde karındaşım merkûm 

Karabet bi’l-vesâye ve bi’l-vesâye vekâleti mutlak sahîh-i şer‘i ile vekîl-i nasb ve ta‘yîn 

eyledim didikte vekâletle tevkîl ve menab-ı nasb ve ta‘yîn kılındı da ol-dahi vekâlet-i 

mezbûreyi kabûl ve (…) kemâ yenbagî daye (?) taahüd ve iltizam itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Hürrire fi’l-yevmi’l-râbi‘ min şehr-i Şevvâli’l mükerrem li sene 

tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 1289 (M. 1872) 

Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:19 Belge No:44 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki:  Kangal nahiyesine tâbi‘ Tabanözü karyesi ahâlîsinden işbu 

rafi‘ü’l-i‘lam Hasan bin Bekir nâm kimesne Gürün kasabası meclis-i deâvîsinde 

ma‘kud-u meclis-i şer‘-i ‘ani’l-lâzımü’t-tevkîrde nefs-i Gürün kasabasında mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Şahbaz oğlu Makdis Kaçar 

veled-i Kikoruk muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 

idüb merkûm tüccarın yedinde bulunup işbu müşâhede olunan sağ kulağı delik bıçakları 
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(…) tahminen dokuz yaşlı bir re’s kır kısrak kendi kısrağımdan mütevellid olub 

yedimde malım iken târih-i i‘lamdan on yedi mah mukaddem Sarı Hacı’nın nâm 

mahalde mülkümden zayi‘ olarak el-yevm merkûm tüccarın yedinde bulmamla bi’l-

istihkak taleb iderim suâl olunup bana teslîme merkûma tenbih olunması matlûbumdur 

deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-suâl merkûm tüccar cevabında kısragı mezbûru vâzı‘ü’l-

yedimde talian ikrâr lâkin işbu târih-i i‘lamdan on beş gün mukaddem Gürün’e tâbi‘ 

Cilşanlı karyesi ahâlîsinden gaib-i ‘ani’l-meclis Börüklü nâm kimesneden bin guruşa 

iştirâ itmemle şer‘î mülküyet üzere bi’l-hakk vâzı‘ü’l-yedimde deyu müddeî-i 

merkûmun kısrağı ferağ olub mülkümden zayi‘ olduğu münkir olmağla husus-u 

mezbûrede müddea evvel olmakla (…) müddeî-i merkûm Hasan müddeâsını nahiye-i 

mezbûreye tâbi‘ Kuru köprü karyesi ahâlîsinden orta boylu kumral bıyıklı alev gözlü 

(…) ve Gürün’e tâbi‘ Dermebey karyesi ahâlîsinden orta boylu kara bıyıklı alev gözlü 

Mehmed bin Yusuf şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘î bi’l-muvacehe isbâta müddeâ itmeğin 

şahâdet-i merkûman evvelen bi’l-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-

tezkiye ve makbûlü’ş-şahâde ettikleri ihbâr olunmakla bi’l-kabûl müddeî-i merkûm 

Hasan ba‘de’t-tahlif-iş-şer‘î müddeâ aleyh merkûm tüccar semeni olan meblağ-ı 

mezbûrun bin guruşu mübâyaa müracaat etmek ve emaneti kısrağ-ı mezbûrun 

mütehakkık merkûma teslîme merkûm tüccara tenbih olduğunun tescîl ve bi’l-iltimas 

huzur-u kaim-makamlarına i‘lam (…) olundu. Bakî-ül-emr li men lehü’l emr. H. 20 

Ramazan 1289 (M. 22.11.1872)    Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:19 Belge No:45 

Kadir ağa zâde Mustafa’nın menzil mübâyaası 

Nefs-i Gürün kasabasında Sümüklü Mahallesi ahâlîsinden Peşgir ağa zâde Abdullah 

ibni Mehmed kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer’i lâzımü’t-

tevkîrde Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden Kadir ağa zâde işbu bâ‘isü’l-kitab Mustafa ve 

Haşim ağalar ibni İsmail müvacehelerinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülküm ve 

hakkım olub nefs-i kasabada meydanlık nâm mahalde vâki‘ bir tarafta zikr olunan 

meydan bir tarafı tarîk-i âmm bir taraftan Kara İsmail menzili bir tarafı Gürcü oğulları 

menzili ile mahdûd dâhiliye iki bab menzil bir bab ahır bir bab otluk ve bir miktar 

avluya şâmil bir bab kış menzili mülkümü cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve 
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merâfıkıyla tarafımdan îcâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ve muvâzaadan arî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûmân Mustafa ve Haşim ağaların iki bin guruş kıymetlu yirmi 

aded mecidiyye altunu mukabilinde bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde anlar dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediklerinden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr yirmi aded altunu yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ü 

kabz itmemle menzil-i mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhalem kalmayub merkûmân Mustafa ve Haşim ağaların bila iştirâ’ (…) mülkü 

müşterâ-yı sahîhleri ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve 

sahibi ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb 

olundu. H. 7 Şevvâl 1289 (M. 08.12.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Hacı Ali Rıza ve Mehmed ağa ve Ziya Bey ve Said Efendi ve Kadir zâde 

Mehmed Ağa 

 

Sayfa:20 Belge No:46 

Kabasakal Mehmed’in bağçe mübâyaası 

Nefs-i Gürün kasabası mahallâtından Sadık Ağa mahallesinde kâin gaib-i ‘ani’l-meclis 

ve zâtı mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Sunullah bin Süleyman ağa ve Kendirci Ahmed 

bin Hasan ta‘rifleriyle ma‘rife Ümmü Gülsüm binti Kasım tarafından zikri câri bai‘dde 

vekîl ve vekâleti ma‘rife-i merkûmânın şehâdetleriyle ber-nech-i şer‘-i sâbit ve subût-u 

vekâleti hükmi’ş-şer‘î lâ hakk olan zevci Murat oğlu Ali bin Mehmed Ali kazâ-i 

mezbûrun deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘-i lâzımü’t-tevkîrde müvekkilem 

mezbûreye izâfeten bi’l-vekâle yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Kabasakal oğlu işbu 

sahibü’l-kitab Mehmed bin Mustafa muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin müvekkilem 

mezbûrenin yed’inde irsen mülkü ve hakkı olub Cağşor mahallesinde vâki‘ bir taraftan 

müşterâ-yı merkûm Mehmed bağçesi, iki taraftan tarîk-i âmm bir taraftan Emin ağanın 

veresesi bağçesi ile mahdûd bir bab menzile şâmil eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a bağçesini 

cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından îcâb ve kabûle hâvî 

şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile dört yüz guruşa merkûm 

Mehmed’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört yüz 

guruş yedimde tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz itmeye bağçe ve menzil-i mahdûd-ı 
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mezkûrede müvekkilem mezbûrenin vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalesi 

kalmayub merkûm Mehmed’in mülkü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. 

Keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ-vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 7 Şevvâl 1289 (M. 08.12.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Kâtib Raci Ahmed Efendi ve Sarı oğlu Sunullah Efendi ve Süleyman ağa 

oğlu Rıdvan Efendi. 

 

Sayfa:20 Belge No:47 

Sazcağız Karyesinden Kör Bekir’in tereke defteridir. 

 Bâdî defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Sazcağız karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Kör Bekir bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevcesi Asiye 

bint-i Mustafa nâm Hâtun ile sulb-i kebîr oğulları Halil ve sülük-i askeriye Mehmed ve 

sulbiye-i kebîre kızları Zeyneb ve Döne’ye munhasıra olub kalben taksîm mezbûre 

Zeyneb’in vuku‘ vefâtıyla verese-i sadır-ı sağir oğlu Veli ve zevci Yakup ve valideleri 

mezbûre Asiye’ye munhasıra olub kablen taksîme mezbûre Asiye’nin dahi müteakiben 

vuku‘ vefâtıyla verâseti sadr-ı kebîran oğulları merkûm Halil ve sülük-i askeriyye 

merkûm Mehmed ve kızı mezbûre Döne’ye munhasıra olub kablen taksîmat merkûm 

Mehmed’in dahi vuku‘ vefâtıyla verâset-i sulbiye-i sağire kızı Emine ve li-ebeveyn 

kebîr er karındaşı merkûm Halil ve kız karındaşı mezbûre Döne’ye münhasıra ve (…) 

sekiz bin altı yüz kırk sehimden olduğu inde’ş-şer‘î zâhir ve mütehakkık olub sağire-i 

mezbûre Emine’nin li-ümm-i ceddi sahîh vasiyye-i mensubesi Durdu binti Cafer ve 

verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘i ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve 

taksîm olunan terekeleridir ki, ber-vech-i âti’z-zikr olunur. 

 

 

 

 

 

 



 96 

Kuru hınta 120 
ölçek 4 guruşdan 
480 guruş 

Yaş ve çürük hınta 
75 ölçek 2 guruşdan 
150 guruş 

Şaîr 62 ölçek 3 
guruşdan 186 guruş 

Yazlık hınta 50 
ölçek 5 guruşdan 
250 guruş 

Ayağın ekin hınta 
ber tahmin 30 ölçek 
5 guruşdan 150 
guruş 

Ber tahmin saman 
42 yük 2 guruşdan 
84 guruş 

Ot burma 40 aded 
20 guruş 

23 Bakır kıyye 15 
guruşdan 345 guruş 

Mülk menzil bab 3 
mea 1 ahur  ve 1 
havlu 750 guruş 

Karye-i mezbûrede 
kış menzili 3 bab 
300 guruş 

Tarla Derununda 
eşcar-ı müsmire ve 
gayr-i müsmire 200 
guruş 

Öküz 250 guruş 

İnek mea dana re’s 
2 150 guruş 

2 Merkep re’s 200 
guruş 

Çift edavatı 50 
guruş 

2 Boz çuval 40 
guruş 

Garare 10 guruş Atîk sofra 5 guruş 3 İp örme 5 guruş Sirkat olunmuş 
tüfenk  

Hırdavat menzili  

Yekûn 3625 guruş. 

Müteveffâ Bekir ve Zeyneb ve Asiye’nin techîz ve tekfîn masrafları ve saireleri 585 

guruş, resm-i kısmet-i adi ve kaydiye ve varaka-i baha 70 guruş, toplam 655 guruş. 

Bâkî 2970 guruş. 

11 guruş vereseden Yakub ile sağir Ali hissesi naib-i sabık Hasan İsmet Efendi marifeti 

ile tefrik ve resm-i kısmet alınmış olmağla minha. 

Bâkî 2959 guruş. 

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i ibn-i kebir mezbur Halil 1383+198=1581 guruş, hisse-

i bint-i kebire mezbure Döne 691,5+99=790,5 guruş, hisse-i Yakub 108 guruş, hisse-i 

sağir Veli 252 guruş,  

Hisse-i sağire-i mezbûre Emine 

524 guruş babsı müteveffa Mehmed’in terkesinden ber tashih-i mezkur 

355 guruş müteveffa validesi mehrinden ve kuşak baha ve menzil semeninden  (toplam) 

879 guruş, 281 guruş müteveffayı ahir Mehmed’in taburundan gelen (…) hisseleri 

yekûn 594  1170 

Sağire-i mezbure Emine’in sekiz yüz yetmiş dokuz guruş mukâbili tefrik olunan. 
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Ahur mağ 2 İnek re’s  Merkep re’s  Hınta 55ölçek  
Şaîr 12 ölçek  Bakır kıyye 5 Çift demiri  İp örme  
Çuval  Kaluc  Yaba  Ot ve saman ve isticar 

ve atîk sofradan hissesi 
62 guruş 

Sağire-i mezbûre Emine’nin bâlâda muharrer sekiz yüz yetmiş dokuz guruşluk eşyası li 

ecli’l-mahfuz li-ümm-i cedd-i sahîh ve bi’l-hüccet-i şer’i vasî mensûbesi Durdu binti 

Cafer’e teslîm kılındığı şerh virildi fi 7 Şevvâl 1289 (M. 08.12.1872)  

Taburdan gelen akçe 621  

Resm-i kısmet 15,5, zaptiye Osman’a verilen 12 guruş. Taksîm olunan 593 guruş.                        

Hacı Ali Rıza  

 

Sayfa:21 Belge No:48 

Said Ağanın tarla müdâfaası i’lamı: 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Sadık Ağa 

mahallesi ahâlîsinden Bostancı oğlu Abdullah bin Mustafa bi’l-varise ve liebi sağiran 

karındaşları Salih ve Ömer ve sağire-i kız karındaşı Emine’nin bi’l-hücceti şer‘i vasî 

mensupları Talha bin Mehmed ile diğer liebi sağiran karındaşları İbrahim ve Hasan 

Hüseyin’in bi’l-hücceti şer‘iye vasî mensubları Ali Efendi bin Mustafa taraflarından 

vekâlet-i müseccel oldukdan sonra bi’l-vekâle kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde bâbü’s-saâde Şerîf ağalarından ve kasaba-i 

mezbûre ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam Mehmed Said Ağa bin Ahmed ile 

ma‘rafulerinde ma‘rufumuz varisimiz müteveffâ pederimiz Mustafa’dan bizlere 

müntakil olub kasaba-i mezbûreye tâbi‘ Tekkehane karyesinde vâki‘ tahminen yirmi 

dört ölçek tohum istiab eden ma‘lum kuru bir kıt‘a kıraç tarlayı târih-i i‘lamdan iki sene 

mukaddem kebîr karındaşımız hazır bi’l-meclis İsmail’den tefriğ ve fuzûlen zabt etmiş 

olmağa suâl olunup tarla-yı mezkûrun bizlere teslîmiyle mumaileyh tenbih olunması 

bi’l-verâse ve bi’l-vekâle matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve suâl olunması ile 

cevabda târih-i mezbûrede tarla-yı mezkûre vâzı‘ü’l-yed ikrâr lâkin fariğ merkûm İsmail 

tarla-yı mezkûru karye-i mezkûre ahâlîsinden gaib-i ‘ani’l-meclis Bedir oğlu Musa nâm 

kimesneden kendi nüfusumuz tefriğ idüb muahhiren bana fariğ olmuştu deyu 

muteveffaâ-yı mezbûr Mustafa’dan intikalini inkâr ve merkûm İsmail dahi bi’l-vâcihe 

tasdîk eyledikte vâris ve vekîl-i müddeî-i pederim müteveffâ mezbûreden intikaline dair 
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bir nevi‘ sened ibrâz edemediği gibi beyâna havale olundukta isbat ve subuta aczine 

ma‘tuf olub tahlif dahi olmadığından tarlayı mezkûr yerin tasrifi ağa (?) mumaileyh 

ba‘de’l-hükm ve tenbih ve intikal da‘vâsı Musa ile Mehmed Said ağaya bi’l-varise 

muârazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam 

(…) olundu. Baki-ül-emr li men lehü’l emr. Hürrire fi’l-yevmi’s-Selase aşera min 

Şevvâl-il-mükerrem li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 13 Şevvâl 1289 (M. 

14.12.1872 ) 

 

Sayfa:21 Belge No:49 

Kapusızoğlu Simon’un temlîk hücceti 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Cağşor mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Kapusız oğlu 

Serkiz veled-i Serkiz’in müteveffâ Aleksin oğlu Nesim Serkiz veled-i Agob’un vasî 

mensûbe ve validesi gaib-i ‘ani’l-meclis (…) ve mahalle-i mezbûreden Simon veled-i 

Natuz ve Anuz (?) ve veled-i Karabet ta‘rifleriyle ma‘rife Şemam binti Avanis 

tarafından zikr-i cârî bey‘ ve şer‘i kabûl ve vekîl ve vekâleti ma‘rufân merkûmânın 

şahâdetleri ile ber-nechi şer‘i sâbit ve subûtu vekâletine hükm-i şer‘-i lâ hakk olan 

mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Çavuş oğlu işbu sahibü’l-kitab Arvenin veled-i Avadik 

Meclis-i şer‘i ma‘kud-u lâzımü’t-tevkîrde hazır olduğu (…) sağire-i mezbûrun min 

ciheti’l-ebi (?) cedd-i sahîh merkûm Simon veled-i Serkiz Basil merkûm 

muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l meram idüb akd-i 

âti’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

iki tarafında Saranus oğlu Vartovar’ın su yolu bağçesi bir taraftan Kapusuz oğlunun 

yedinde bağçesi bir taraftan tarîk-i hâs ile mahdûd bir kıt‘a mülk bağçemin zikri âtide su 

yolu cenubundan arzen yirmi tûlen elli kadem bağçeyi tarîk civarında mebnî iki bab 

menzil ve cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve’l-merâfık ile ve bundan başka 

kendi malım olan iki tencere, bir kebîr pirinç tava, bir aded ufak çorba leğeni, dört 

sahan, bir sablı su tası (…) kıyye bakır bundan başka dört aded çuval bir aded manguş 

cedid çuval, bir musta‘mel kilim ve iki yorgan ve iki vele ve bir döşek ve üç minder ve 

iki yastık ve bir musta’mel yan halısı ve bir musta‘mel kilim seccade ve üç aded 

küpecik ve bir sofrada ve bir müsta‘mel çift bez ve bir tahta sandık ve bir balta ve iki 

aded orak tahtani ve iki aded körük malımı tarafımdan icâb ve kabûle hâvî şurût-ı 
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müfsideden ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-i ile âlâ (?) sıfatan vahideten 

sekiz yüz guruşa sağir mezbûr Serkiz ile vasîsi müvekkilim mezbûre Şemam için vekîl-i 

merkûm arz-ı bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi bi’l-vekâleten ber-vasî 

muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr sekiz yüz guruşun mütealasından vesaye-i mezbûre ile vekîl-i 

merkûmun zimmetlerini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde anlar dahi 

ibrâ-i mezkûru kabûl itmekle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûreyi emval-ı nuhas ve 

eşya-yı muharrerde benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub sağire-i 

mezbûrun vasî mezbûrenin sureten mülk-ü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. 

Keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ zâlike. Hürrire fi’l-yevmi’l-Hâmis aşer min Şevvâl-il-

mükerrem li sene tis‘a ve semânine ve miteyn ve elf. H. 15 Şevvâl 1289 (M. 

16.12.1872) 

 

Sayfa:22 Belge No:50 

Karatepeden Şireli oğlunun terekesi 

Bâdî defter-i kassam oldur ki:  Gürün kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden olub Karatepe mahallesinde mütemekkin iken 

bundan akdem fevt olan Şireli oğlu Kikoruk veled-i Gabriel veled-i Kesbir’in verâset-i 

zevcesi Tafta binti Tatiyus ile sulb-i sağir oğlu Miğırdiç’e munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i 

enverde zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağire-i mezbûrenin vasî ve validesi 

mezbûre Tafta’nın taleb ve iltiması ve ma‘rifeti şer‘i ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve 

taksîm olunan terekesidir. H. 17 Şevvâl 1289 (M. 18.12.1872) 

15 Bakır narh 15 
guruşdan 255 guruş 

4 Yorgan 100 guruş 2 Döşek 45 guruş 2 Vele döşek 40 
guruş 

2 Vele 40 guruş 4 Müsta‘mel boz 
kilim 80 guruş 

2 Müsta‘mel 
çubuklı kilim 8 
guruş 

5 Ufak hegbe 1 
guruş 

7 Yasdık 42 guruş 2 MinDer 10 guruş 4 Boz çuval 40 
guruş 

Sofra 18 guruş 

Makas 5 guruş Demir ütü 5 guruş Erkek tay re’s 300 
guruş 

2 Koyun re’s 100 
guruş 

Mülk bağçe ve 
menzil 1500 guruş 

Bezm altı 10 guruş Hırdavat 39 guruş 

 



 100 

Yekûn tereke 2700 guruş. 

Techîz ve tekfîn 100 guruş. (Kalan) 2600 guruş. 

69 guruş ihrâcât: Resm-i kısmet-i adi 65 guruş, kaydiye 3,5 guruş, varaka-i baha 0,5 

guruş.  

Sahhü’l-bâkî 2531 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbûre 316 guruş 15 para, hisse-i sağir-i 

mezbûre 2214 guruş 24 para.  

Sağir-i mezbûrun hisse-i irsiyyesi vasî-i mensûbe validesi ve validesi mezbûre Tafta’nın 

yedinde olduğuna şerh virildi. 

 

Sayfa:22 Belge No:51 

Protestan Melanik Mektebe-i Muhakemesi 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Şakül nâm 

mahalde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Hallaç 

Toros oğlu Avanis veled-i Toros ve Saydun oğlu Agob veled-i Atam nâm kimesneler 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘iyyede yine kasaba-i 

mezbûrede mütemekkin Tebea-yı merkûman Protestan milletinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

tabib Kirkor veled-i Agob muvâcehesinde her biri üzerine da‘vâyı takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb tabib merkûmun mahalle-i mezbûrede milletine mahsus 

muhaddisan binâ ve inşâ eylediği bir bab mektebin damı üzerine vazi‘ eylediğimiz (…) 

cereyan eden suyun mülk menzilimize zararı mebni olmakla keşf ve muayeneye zarar 

vakaasının men‘ ve izalesi matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ meclis-i dea‘vî (…) memlu 

nizam üzerine varılub ma‘rifet-i şer‘i ve binâ ahvaline müddeî-i garaz kimseler 

ma‘rifetiyle keşf ve muayene olduğunda mizab-ı mezkûr ile müddeîyâni merkûmânın 

menzilleri birbirine hutuvvat-ı (?) mütevassıta ile on beş hatve arsa hali olub mizab-ı 

mezkûresini hâfi ve çeki bir nevi‘ zarar müşâhade tasarruftan (…) müşâhade olunup 

müddeâlarını muvaffık yine ikamesinde dahi aczlerini ma‘ruf olmağla merkûmânın 

Avanis ve Agob bâla şer‘i zararı beyte da‘vâları merkûm tabib Kirkor’a muârazadan 

bi’l-beyyine men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-ltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam 

(…) olundu. Baki-ül emr li men lehü’l-emr. Hürrire fi’l-yevm-ir-râbi’ aşer şehr-i 
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Şevvâl-il-mükerrem li sene tis‘a ve semânine ve miteyn ve elf.  H. 14 Şevvâl 1289 (M. 

15.12.1872) Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa:22 Belge No:52 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Murahhassa mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Kuyumcu oğlu 

işbu rafi‘ü’l-i‘lam Serkiz veled-i Kikoruk kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma’kud-

u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde kasaba-i mezbûreye tâbi‘ Karaköy karyesinde 

mütemekkin Senemerli aşiretinden Molla Hüseyin bin Muhammed muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb merkûm Molla Hüseyinin 

yedinde bulunup işbu müşâhede olunan bir re’s siyah öküz kendi malım olmak Kavak 

karyesi ahâlîsinden gaib-i ‘ani’l-belde Nasır veled-i Kelür nâm kimesneye bundan bir 

sene mukaddem tevdi‘ ve teslîm idüb beş gün evvel gaib olmakla merkûm Hüseyin’in 

yedinde bulunup bâla istihkak taleb iderim suâl olunup bana teslîm ve tenbih olunması 

matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve suâl merkûm Molla Hüseyin cevabında mezbûr 

öküze vâzi‘ yedinde tâlian ikrâr lâkin târih-i i‘lamdan beş gün mukaddem gaib-i 

merkûm Nasır’dan dört yüz guruşa iştirâ’ itmemle şer‘an bi-hakk vâzı‘ yed’i iderim 

deyu müddeî-i merkûmun mülkü olduğunu münkir olmakla bu hususta târihi esbak 

beyyinesi olmakla müddeî-i merkûm Serkiz müddeâsını beyâna havale olundukda 

Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden Nizami oğlu Süleyman bin Ali ve Kavakkıran 

ahâlîsinden Bektaş bin Kocaman nâm kimesneler şehâdetleri ile müddeâ ber-vech-i şer‘i 

bi’l-müvâcehe isbât-ı müddeâ itmeğin merkûmândan merkûm Süleyman müddeî-i aleyh 

merkûm meclis-i şer‘i de kendisi kablen (…) kabûl idüb merkûm Bektaş dahi evvelen bi 

evrak-ı mestûre sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şehâde iddiği ihbâr 

olunan merkûm Hüseyin’in talebi ile müddeî-i merkûm Serkiz ba‘de’t-tahlif’iş-şer‘i 

mucibince mezkûr öküzün müddeî-i merkûma teslîmiyle merkûm Hüseyin’e tenbih 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam (…) olundu. 

Bakiü’l-emr li men lehü’l-emr. Hurrire fi’l-yevmi’t-tis‘a aşer şehr-i Şevvâl-il-mükerrem 

li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 19 Şevvâl 1289 (M. 20.12.1872) 
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Sayfa:23 Belge No:53 

Nefs-i Gürün kasabasında Abdulfettah ağa Mahallesi ahâlîsinden ağa mumaileyh 

birader zâdesi İbrahim bin Ali kasaba-i mezkûre mahallesinde meclis-i şer’î lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin 

Ermeni Milletinden cismi ta‘rif-i şer‘i ile ma‘ruf Abdal oğlu müteveffâ Bâdesar zevcesi 

işbu rafi‘ü’l-kitab Sare veled-i Abarkus muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti-z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde 

mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede sâkin olub benim mülk bağçemin tahtında 

vâki‘ bir taraftan zikr olan kendi mülk bağçem bir taraftan merkûm Sare bağçesi bir 

tarafı tarîk-i âmm bir taraftan bağçesiyle mahdûd tûlen yirmi arzen on dokuz kadem bir 

miktar harab menzil arsası mülkümü cem‘i maieşetimde (…) tarafımdan îcâb ve kabûle 

hâvî ve şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile iki yüz guruşa 

merkûm Sare’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki yüz 

guruş yedimde tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle arsayı mahdûd-ı mezkûrda 

benim vechen mine’l-vücûh alâka ve mudahalem kalmayub merkûm Sare’nin mülk-i 

müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olunmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. 

Hürrire fi’l-yevmi’t-tis‘a aşer şehr-i Şevvâl-il-mükerrem li sene tis‘a ve semânine ve 

mieteyn ve elf. H.19 Şevvâl 1289 (M. 20.12.1872) 

 

Sayfa:23 Belge No:54 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasından Fazlı ağa Mahallesi ahâlîsinden 

Ahmed ağa hafidi Mehmed bin Abdullah bi’l-isâle ve validesi gaib-i ‘ani’l-meclis ve 

zatı Kara molla zâde Şaban ağa bin Mehmed ve Hacı İbrahim oğlu ve Hacı Mehmed bin 

Mustafa ta‘rifleriyle ma‘ruf Sultan Hâtun binti Osman tarafından zikri cârî bey‘ ve 

ikrâra vekîl ve vekâleti ma‘rufan merkûmânın şehâdetleri ber-nech-i şer‘i bi’l-muvâcehe 

sâbit ve subût-u vekâletine hükmi şer‘i lâ hakk olan zevce-i Vasıl merkûmun pederi 

merkûm Abdullah müvekkilleri mezbûreye izafetle bir-hâl kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde kasaba-i mezbûrede mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Katolik Milletinden Topal oğlu işbu hamili’l-kitab 

Yuci Bedros muvâcehesinde her biri bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 
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‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin benim ve vekîl-i merkûm 

müvekkilesi validem mezbûrenin yedinde mülküm ve hakkım olub nefs-i kasaba-i 

mezbûrede Sarı köprü civarında sâkin olduğumuz mülk bağçemizin tahtında vâki‘ bir 

tarafta zikr olunan kendi mülk bağçemiz bir taraftan Topal oğlu Avadik ve Kirkor 

kavaklığı bir taraftan Tercan oğlu Kikoruk ve Bagos kavaklığı bir taraftan nehri kebîr 

ile mahdûd ve meşiatımıza bir kıt‘a kavaklık arsamız eşcâr-ı gayr-i müsmire ve mefruse 

ve hüday-ı nâbit gayr-i müsmiresi ve cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve 

merâfık tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile merkûm Yuci Bedros yedi yüz guruşla min ciheti’l-keyfiyye ma‘ruf 

sümme ciheti’l-mechulede ve meclisimizde ve â‘yân-ı müşir (…) filus bi’l-isâle ve 

pederim vekîl-i merkûm Abdullah bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde 

ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûre yedi yüz guruşla filus-u mezkûru tamâmen ve kâmilen 

ahz ve kabz ve filus-u mezkûru meclis-i akidde tazyi‘ itmemle kavaklık mahdûd-ı 

mezkûrun gerek arsa gerekse eşcârda benim ve müvekkilim mezbûrenin vechen mine’l-

vücûh alâka ve müdâhalesi kalmayub merkûm Yuci Bedros’un mülk-i müşterâ-yı sahîhi 

ve hakk-ı sarihi olmuştur didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb 

olundu. Cerâ zalike. Hurrire fi’l-yevmi’t-tis’a aşer şehr-i Şevvâl-il-mükerrem li sene 

tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 19 Şevvâl 1289 (M. 20.12.1872) 

 

Sayfa: 24 Belge No:55 

Nefs-i Gürün kasabasında Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden gaib-i ‘ani’l-meclis Murat 

oğlu Mustafa bin Tatar Ahmed nâm kimesne tarafından zikri câî ba‘idde ikrâra vekîl ve 

vekâleti mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Seyyid Ali ağa bin Hüseyin Çelebi ve Ömer 

Ağa bin Mustafa şehâdetleri ile ber-nech-i şer‘i sâbit ve subûtu vekâletine hükm-i şer‘î 

lâ hakk olan Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden Kahveci zâde Hüseyin ağa bin 

Mehmed kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde 

Karatepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Tercan oğulları işbu sahibü’l-kitab Yuci Agob ve Tercan ibni Aparkus 

muvâcehelerinde müvekkil-i merkûma izafetle bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

‘ani’l-meram idüb akd-i âti zikrin sudûruna değin müvekkilim merkûm Mustafa’nın 

yedinde irsen mülk ve hakkı olub nefs-i kasabanın meydan nâm mahalde vâki‘ bir 
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tarafta zikr olunan meydana iki taraftan tarîk-i hâss bir taraftan Gürcü oğlu menzili ile 

mahdûd (…) kepenk dükanı cedid ve arka tarafında vâki‘ bir miktar harabe menzil 

arsası mülkünün cem‘i tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından 

icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı ve sahîh-i şer‘i ile 

merkûmân Yuci Agob ve Tercan dört bin guruşla min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve min 

ciheti’l-ketmiye mechule ve meclis-i ba‘idde â‘yân-ı müfide ber kabza filusu bey‘ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde anlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm 

ve kabz ve kabûl eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört bin guruşla 

ber kabza filusu yedlerinde tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz ve filus-u mezkûru meclis-i 

kabzda tazyi‘ itmemle dükkan ve arsa-yı mahdûd-ı mezkûrun müvekkilim merkûmun 

vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalesi kalmayub müşterâ-yı merkûmân Yuci Agob 

ve Tercan’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ 

yeşâ’ ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb 

olundu. Cerâ zalike. Hurrire fi’l-yevmi’s-salis ve İşrine min şehr-i Şevvâl-il-mükerrem 

li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 23 Şevvâl 1289 (M. 24.12.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Hacı Mahmud ağa ve Ahmed Ağa. Ve Topal Mahmud 

Ağa ve Said Efendi ve Ziya Bey ve Toraman (…) ve Mustafa Şaban oğlu Ömer ağa ve 

Fettah ağa zade (…) ve Hacı Ali Efendi ve Kamil Efendi. 

 

Sayfa: 24 Belge No:56 

Mehmed ağanın ahır mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden gaib-

i ‘ani’l-meclis Usta Osman oğlu İsmail bin Osman ağa bin Hamza meclis-i zâtı Fazlı 

ağa mahallesi ahâlîsinden Abdullah ağa bin Hacı Muhammed ve Şeyh Ali bin Yasin 

ta‘rifleriyle ma‘ruf Aişe binti Ali nâm kimesneler tarafından zikri cârî bey‘de vekîl ve 

vekâleti ma‘rufan merkûmân şahâdetleri ile ber-nech-i şer‘i sâbit ve subûtu vekâleti 

hükm-i şer‘-i lâ hakk olan Mehmed ağa bin Mehmed meclis-i şer‘-i lâzımü’t-tevkîrde ve 

mezkûr Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden Toraman zâde işbu sahibü’l-kitab Mehmed ağa 

bin Hüseyin Çelebi muvâcehesinde müvekkil ve müvekkilesi merkûmâna izâfetle bi’l-

vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti-z-zikrin 

sudûruna değin müekkilem merkûmânın yedlerinde bila iştirâ-yı halita (?) mülk ve 

hakları olub mezkûr Fazlı ağa mahallesinde vâki‘ bir taraftan merkûm İsmail’in arzen 
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yedi kadem tarîk-i hâs iki taraftan tarîk-i âmm bir taraftan Toraman câmi-i şerîfi ile 

mahdûd bir bab ahır ve mea‘ seki yar ağzında vâki‘ bir miktar arsa-i hâliyesi ve cem‘i 

tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla tarafından bil-îcâb ve kabûl bey‘i bât-ı 

sahîh-i şer‘i ile merkûm İsmail hisse-i irsiyyesi iki yüz kırk ve mezbûre Aişe’nin hissesi 

iki yüz otuz ki cem‘an dört yüz yetmiş guruş mumaileyh Mehmed ağaya bey‘ ve temlîk 

ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştrirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz 

ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört yüz yetmiş guruş tamâmen 

ve kâmilen ahz ü kabz itmemle ahır mea‘ seki mahdûd-ı mezkûre ile müştemilatında 

müvekkilim merkûmânın vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhaleleri kalmayub ağayı 

mumaileyhin mülkü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe 

mâ yeşâ’ mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb 

olundu. H. 14 Şevvâl 1289 (M. 15.12.1872) Hacı Ali Rıza 

Şuhûdü’l-hâl: Topal Bekir oğlu Hacı, Usta Osman oğlu Hacı Hasan ve Boz Bekir oğlu 

Mehmed ve Nuri ağa zâde Abdullah ağa ve (…) Ali ve gayrühüm 

 

Sayfa: 25 Belge No:57 

Köse Ali oğlu Bekir’in bağçe mübâyaası: 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbî‘ Gürün kasabası mahallâtından Emin Bey mahallesinde 

kâin gaib-i ‘ani’l-meclis ve zatı mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Mehmed bin Deveci 

Hasan ve Boyalı (?) oğlu Ali bin Ali ta‘rifiyle ma‘rufe Raziye binti Ömer nâm hâtun 

tarafından zikri câti ba‘idde vekîl ve vekâleti ma‘rufan merkûmân şahâdetleri ber nechi 

şer‘î sâbit ve subût-u vekâletine hükmi’ş- şer‘î ile lâ hakk olan zevci (…) oğlu Hasan 

bin Abdullah kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer’î lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i mezbûreden Köse Ali oğlu işbu sahibü’l-kitab Bekir ağa bin 

Hüseyin muvâcehesinde müvekkilesi mezbûreye izâfetle bi’l-vekâle ve ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti zikrin sudûruna değin müekkilim 

mezbûrenin irsen yedinde mülkü ve hakkı olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan 

Deli Bekir oğlu Mehmed bağçesi bir taraftan müşterâ-yı merkûm Bekir ağa bağçesi bir 

tarafı nehir bir tarafında Deli Bekir zevcesi Meryem bağçesi ile mahdûd arzen otuz 

kadem eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a mülk bağçesini cem‘i tevâbi’ levâhık ve kâffe-i hukuk 

ve merâfıkıyla tarafeynden bil-icâb ve kabûle şurût-ı müfside ve muvâzaadan arî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile merkûm Bekir ağaya bin elli (1050) guruşa bey‘ ve temlîk ve 
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teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve 

kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin elli guruş müştera-yı merkûm 

yedinde tamemen ve kâmilen ahz ü kabz etmeleri bağçe-i mahdûd-ı mezkûrede 

müvekkilim mezbûrenin vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalesi kalmayub merkûm 

Bekir ağanın mülkü müştera-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ 

yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga 

ketb olundu. H. 18 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 14.07.1872) Hacı Ali Rıza 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Mahmud Ağa ve Ziya Bey ve Kadir ağa zade Mustafa 

ağa ve Çil Ali oğlu Ahmed ağa ve gayr-ü hüm. 

 

Sayfa: 25 Belge No:58 

Davetdar zade Mehmed ve Hacı’nın mulasahası  

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Fazlıoğlu Mahallesi ahâlîsinden 

Davetdar zâde işbu rafi‘ü’l-kitab Hacı Abdullah bin Veliyyiddin kasaba-i mezbûrenin 

deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde li-ebeveyn kebîr karındaşı 

Mehmed ile taraflarında mûris ve pederimiz müteveffâ Veliyyidden müntakil sermaye 

ticaretten yirmi altı bin guruş nukud ve zimme (?) ile validemiz müteveffâ-i Meryemden 

müntakil beş aded mahmûdiyye ve kırk beş aded eski ari İstanbul altunları ve bir aded 

altun küpe ve ayağında (?) beş aded beşlik ve bir yaka telli sivaya aşera ve bir yaka 

mecidiyye kostani aşera ve bir aded altun kakül (…) ve bir aded tarablu (?) sükkari 

kuşak ve bir ihram ve bir berişemir abaya merkûm Mehmed halen seferinde (…) vaz‘i 

yed idüb meblağ-ı mezbûrede sâkin olduğum mülkü menzilin müceddiden binâ ve 

inşâsına ve ba‘dehu kendisiyle benim üzere cem‘i masrafından bir miktarını sarf ve 

istihkak iderek ekserisi mevcûd olmak lazım geleceğinden masarıfat-ı musahhara (?) 

muhasebesinin reddiyetiyle ta‘yîn idecek masarıf ve sahîhenin tenziliyle kusur kalan 

akçe ve eşyadan hisse-i irsiyyemin bana edasıyla merkûm Mehmed’e tenbih olunması 

matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve suâl merkûm Mehmed cevabında sermaye 

ticaretden zikr olunan yirmi altı bin guruşu külliyen münkir olub mâadası olan altun ve 

eşyaya vazi‘ yedini tâlian ikrâr lâkin bunlardan hayuluyesiyle hâsıl olan ticaretini binâ 

inşâsıyla benim ve kendinin üzere (…) mesarıfına sarf ve istihlas eyledim didik merkûm 

Hacı Abdullah’a (…) zikr yirmi altı bin guruş nukûd ve zimmi idda‘sını mûbin beyâna 

havale olundukta isbâtı kaydında iken tekrar her birileri mea‘ meclis-i şer‘î olub 
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merkûm Hacı Abdullah bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 

ider ki meyanımızda muslihûn tavassutuyla merkûm Mehmed da‘vâyı mezkûreden bana 

üç yüz seksen yedi buçuk guruş nukud akçe ile iki yüz guruş kıymetlu bir cuha cübbe ve 

otuz iki buçuk guruş kıymetlu bir yaka ve bez aba ki cem‘an altı yüz yirmi guruş virmek 

üzere bi-t-terazi (?) inşâ akd-i sulh eylediklerinde her birimiz sulh-u mezbûru ba‘del 

kabûl bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûre ile cübbe ve aba-i mezkûru meclis-i sulhde 

tamâmen bana (…) teslîm eylemekle ben dahi bundan ahz ü kabz eylediğimden sonra 

bâlâde muharrer nukûd ve emval ve eşya vesaireye muharrer da‘vâmızdan karındaşım 

merkûm Mehmed’in zimmetini ibrâ-i âm ve rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat 

eylediğimden ol-dahi bedel-i sulh nâmıyla bana medfu‘ olan meblağ-ı mezbûreyi 

vesairenin istirdadına müteallik da‘vâsından kezâlik benim zimmetimi ibrâ ve iskat 

etmeyi her birimiz âhir ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. . H. 19 Zilhicce 1289 (M. 17.02.1873) 

Hacı Ali Rıza 

Şuhûdü’l-hâl: Aza Abdullah Ağa ve Aza Mahmut Ağa ve Ziya Bey ve Şükrü Efendi ve 

Hacı Hüseyin Efendi ve Kapusuz Mehmed (…) ve gayr-i hüm  

 

Sayfa: 25 Belge No:59 

Küçük Hasan oğlu Ali’nin i’lamı sureti 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah 

ağa mahallesi ahâlîsinden Ebubekir ve Hasan Hüsni ibni Hasan ağa nâm sağirleri bi’l-

hüccet-i şer‘iyye (…) ve valideleri gaib-i ‘ani’l-meclis ve zâtı mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden Ömer bin Mehmed ve Recep bin diğer Mehmed ta‘rifleriyle ma‘ruf (…) 

Aişe binti Abdullah nâm hâtun tarafından (…) beyân taleb ve da‘vâ veled-i el-hace-i 

sulh ve ibrâya ve müteveffâ olduğu umûrun külliyesine vekâlet-i mutlak sahîh-i 

şer‘iyyede vekîl ve vekâleti ma‘rufan merkûmânın şahâdetleriyle bi’l-hüccet-i şer‘i sâbit 

ve müseccel ve subûtu-u vekâletine hükmi’ş-şer‘î lâ hakk olan mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden Nizami (?) oğlu Süleyman bin Ali kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden işbu 

rafi‘ü’l-i‘lam Ali bin küçük Hasan ile taraflarında müvekkilim mezbûrenin zevci 

müteveffâ Hasan ağa müddet-i sefer diyar-ı ahirde (…) târih-i i‘lamdan on sekiz sene 

mukaddem müteveffâ-yı merkûmun nakdi mevcudundan beş aded yüzlük mecidiyye 
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altunu merkûm Ali’ye ikraz ve teslîm itmemle ol-dahi yedimden istikraz ve ahz ü kabz 

idüb yed-ime verdiği bir kıt‘a (…) bağda zayi‘ olmakla (…)merkûm tarafından 

merkûmla mea‘ bir kasabada sâkin olduğu halde şimdiye kadar sukût iderek taleb ve 

da‘vâ itmemiştim el-haletinde müvekkilim mezbûreye izâfete bi’l-vekâle taleb iderim 

suâl olunup meblağ-ı mezbûrun tedarikini merkûm Ali’ye tenbih olunması 

matlubumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ merkûm Ali’nin inkârından mâ-adâ (…) on beş 

seneden terk ve sukût olunan da‘vâları bila âhir (…) olmağın müddeî vekîl-i merkûm 

Süleymanın da‘vâ-yı mezkûresine iltifat olunduğu tescîl ve bâle’l-umûr huzûr-ı kaim-

makamlarına arz ve i‘lam olundu. Bakî-ül-emr li men lehü’l-emr. H. 23 Cemâziye’l-

evvel 1289 (M. 29.07.1872) Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa: 26 Belge No:60 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Abdulfettah ağa Mahallesi ahâlîsinden 

Ahmed bin Mehmed Şakir ağa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i 

şer‘î lâzımü’t-tevkîrde Sadık ağa Mahallesi ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam Abdullah ağa 

bin Ebubekir ağa ile taraflarında mumaileyh Abdullah ağa zimmetinde cihet-i karzdan 

beş yüz beher dirhem üç guruş (…) yüz elli bir dirhem bir aded sim rüsûm bahâsı dört 

yüz elli üç guruştan bana ve biraderim gaib-i ‘ani’l-meclis Ali yine deâvî sandığında 

teslîmatından (…) yüz dört buçuk ve kendinin emri ile (…) müfredat hanesi umûruna 

sarf itmiş olduğum altı yüz kırk altı buçuk ki cem‘an bin iki yüz elli bir guruşla ciheten 

(…) bir aded (…) alacak hakkım olmakla halen taleb iderim suâl olunup bana edasıyla 

ağa mumaileyhe tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve suâl ağa 

mumaileyh cevabında ber-vech-i müddeâ ciheten karzdan beş yüz ve sim resmi 

bahâsından gayren teslîm yüz dört buçuk ki cem‘an altı yüz dört buçuk guruş 

zimmetinde deyni olduğunu ve mezkûr bir aded kama ciheten ve (…) yedinde 

bulunduğu tâlian ikrâr ve hânesi umûruna masrûf salefi-z-zikr altı yüz kırk altı buçuk 

guruşun sarfını ve sarfla emrini münkir oldukta ber-mucib-i ikrâr altı yüz dört buçuk 

guruşla mezkûr Kamanın müddeî-i merkûmâ teslîmiyle mumaileyh Abdullah ağaya 

ba‘de’l-tenbih mezkûr kamayı meclis-i şer‘i de aynen teslîm idüb oldahi ba‘de’l-kabz ve 

kusur iddiası olan altı yüz kırk altı buçuk guruşu alâ vefk-ı (?) ma‘ iddia‘ beyâna havale 

olundukda beyânı beyyineden acz ma‘ruf olub talebiyle mumaileyh Abdullah ağa Adem 

alim ve hânesi umûruna sarfla emr ittiğimden ba‘de’t-tahlifi’ş-şer‘i mucibince merkûm 
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Ahmed (…) altı yüz kırk altı buçuk guruş masârıf da‘vâsıyla ağa mumaileyhin 

muârazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam 

olundu. Baki el-emrü li men lehü’l-emr. Hürrire fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-İşrine min 

Zilka’detü’l-mübarek li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf.  H. 22 Zilka’de 1289 

(M. 22.01.1873) 

 

Sayfa: 26 Belge No:61 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin Hiristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Katolik Milletinden Topek oğlu gaib-i ‘ani’l-belde Martaros veled-i 

Torus tarafından zikr-i caî’ ba‘idde vekîl-i müseccel şer‘î olan li-ebeveyn karındaşı 

Nurus kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde 

Cağşor mahallesinde mütemekkin Tebea-ı-i merkûmenin Ermeni milletinden Zarek 

oğlu işbu sahibü’l-kitab Malkun veled-i Serkiz muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb müekkilim merkûmun akd-i âti’z-zikrin 

sudûruna değin şer‘an yedinde mülk ve hakkı olub mezkûr Çağşor mahallesinde vâki‘ 

bir taraftan müşterâ-yı merkûm Malkun bağçesi bir taraftan Tamam ve Vartovar 

bağçeleri bir taraftan dere bir taraftan tarîk-i hâss ile mahdûd ve deruhte cem‘i iki bab 

mülk menzile şâmil ve eşcâr-ı müsmireye müştemil bir kıt‘a mülk bağçesi cem‘i tevâbi‘ 

ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan arî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile bin dört yüz guruş sağ akçe mukabili 

merkûm Malkun’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûrenin dört yüz guruş fiyat mebrî (?) üzere yedinde tamâmen ve kâmilen ahz ü 

kabz itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrede vekilim merkûm Torus’un vechen 

min’el-vucûh alâka ve müdâhalesi kalmayub merkûm Malkun’un mülk-i müşterâ-yı 

sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf 

olsun didikde. Gıbbe’t- tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cera zâlike. 

Hürrire fi’l-yevmi’l-İşrine min şehr-i Zi’l-ka’detü’l-mübâreke li sene tis‘a ve semanine 

ve mieteyn ve elf. H. 20 Zi’l-ka’de1289 (M. 20.01.1873) Şuhûdü’l-hâl 
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Sayfa:27 Belge No:62 

Bâdî defter-i kassam oldur ki:  Gürün kasabasında Şuğul Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Ermeni Milletinden Çoban Füyüğ oğlu Bağdeser veled-i 

Manuk vedel-i Füyüğ’ün verâseti zevce-i metrûkesi Menan veled-i Avanis nâm 

nasrâniyye ile sulb-i kebîr oğlu Manuk ve sağir oğlu Agob ve sulbiye-i sağire kızı 

Anna’ye munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kavim zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

sağirât-ı mezbûratın vâsi ve valideleri mezbûre Menan ve verese-i sâirenin taleb ve 

iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti beyân olunur.  

Manguş kilim 80 
guruş 

2 Urfa kârî çift yün 
yorgan 80 guruş 

5 Vale döşek 30 
guruştan 150 guruş 

3 Yasdık 10 
guruşdan 30 guruş 

Âtik halı 20 guruş Kilim seccade 20 
guruş 

Çubuklu şav kilim 
10 guruş 

2 Âtik sofra 10 
guruş 

9 Boz çuval 135 
guruş 

Boz yün aba 15 
guruş 

2 Âtik hurç 10 
guruş 

2 Kırmızı çuval 30 
guruş 

Dokuma boz çuval 
15 guruş 

2 Âtik ve cedid 
yorgan 45 guruş 

2 Keçe 20 guruş Fener 5 guruş 

Kütüb-i isevive 4 
cild 20 guruş 

20 Bakır kıyye 300 
guruş 

Hınta 60 ölçek 240 
guruş 

Şa’îr 24 ölçek 74 
guruş 

6 Kutu ve külek 15 
guruş 

Merkep re’s 200 
guruş,  

İnek mea’ buzağı 
re’s 220 guruş 

2 Tosun re’s 300 
guruş 

2 Kendir ve sicim 5 
guruş 

Defa‘ 5 kebir ve 
sağir çuval 75 guruş 

5 Menvec (?) ip 
şalvar 75 guruş 

2 Çubuklu kilim 60 
guruş 

6 Defa‘ döşek 180 
guruş 

Defa‘ hurç 25 guruş Defa‘ 4 yorgan 100 
guruş 

Defa‘ 5 yastık 75 
guruş 

Defa‘ sofra 30 
guruş 

8 Ufak küp 20 
guruş 

10 Küfecik 20 
guruş 

Şuğul mahallesinde 
bağçe ve menzil kıta‘ 
1500 guruş 

Fazlı ağa mahallesinde 
kış menzili 3 bab 500 
guruş 

Hırdavat menzili 
100 guruş 

Der zimmet Maver oğlu 
Timur ağa 400 guruş 

Der zimmet Maver oğlu 
Hacı ağa zevcesi 21 
guruş 

Der zimmet Dayak 
Pınarlı Yusuf 300 
guruş 

Der zimmet Ali ve 
karındaşı 152 guruş 

Der zimmet zevcesi 
Beku 32 guruş 

Der zimmet Dayak 
Pınarlı Süleyman 
oğlu Musa 30 guruş 

Der zimmet 
müteveffa karındaşı 
Ali 47 guruş 

Der zimmet diğer 
kardeşi Hüseyin 42 
guruş 

Der zimmet (…) 
Ali 12 guruş 

Der zimmet 
Koyunlu kocalı 
Çirkin 45 guruş 

Der zimmet Kekeç 
Ali oğlu Mehmed 
86 guruş 

Der zimmet Kör 
Mısdo oğlu Osman 
40 guruş 

Der zimmet Susi 16 
guruş 

Der zimmet Amu  
40 guruş 

Der zimmet Anuver 
(?) 31 guruş 

Der zimmet zevcesi 
Ebid 18 guruş 

Der zimmet Çolak 
Beku 54 guruş 

Der zimmet Yakub 
26 guruş 

Der zimmet Davud 
24 guruş 

Der zimmet Gülizar 
12 guruş 

Der zimmet İsmail 
10 guruş 

Der zimmet 
Gürünlü Kara Polat 
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69 guruş 
Der zimmet Sarıcalı 
Bekir ağa 39 guruş 

Der zimmet Sabulu 
(?) 32 guruş 

Der zimmet Ebu 
Yusuf 27 guruş 

Der zimmet Rıdvan 
78 guruş 

Der zimmet Kara 
Bekir 32 guruş 

Der zimmet İsmail 
14 guruş 

Der zimmet Molla 
Bekir 1,5 guruş 

Der zimmet 
karındaşı Ömer 64 
guruş 

Der zimmet 
Bostancı İsmail 60 
guruş 

Der zimmet Sarı 
oğlan 38 guruş 

Der zimmer Kel 
Halil oğlu  İso 96 
guruş 

Der zimmet 
Beypınarlı Şeyho 
105 guruş 

Der zimmet Hifine 
oğlu İsmail 96 
guruş 

Der zimmet (…) 49 
guruş 

 

Mecmu‘ yekûn tereke ve zimmat 6840 guruş.  

Techîz ve tekfîn mesarıf-ı minhâ 140 guruş. (kalan) 6700 guruş 

Minhâ el-ihrâcât: Resm-i kısmet-i âdi 167,5 guruş, kaydiye 10 guruş, varaka-i baha 0,5 

toplam 178 guruş  

Sahhü’l bâkî 6522 guruş.  

Taksim-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbure 815 guruş 10 para, hisse-i ibn-i 

mezbur Manuk 2282 guruş 28 para, hisse-i ibn-i sağir Agob 2282 guruş 28 para, hisse-i 

bint-i sağire Anna 1141 guruş 14 para. 

Sağiran-ı mezbûran Agob ve Anna’nın hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an üç bin dört yüz 

yirmi dört guruş iki para li-ecli’l-hıfz vasî ve valideleri mezbûre Menan’ın yedinde 

olduğu tescîl olundu fi 5 Zi’l-hicce 1289 (M. 03.02.1873)    Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa: 28 Belge No:63 

Bâdî defter-i kassam oldur ki:  Gürün kasabasına tâbi‘ Gübün karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Dede Bekir bin Ömer bin Abdullah’ın verâseti zevcesi Zeyneb 

bint-i Halil nâm hatun ile sulb-i kebîr oğlu Vakkas ve sağir oğulları Ömer ve Ali’ye 

munhasıra olduğu inde’ş-şer‘il-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirân-ı 

mezbûrânın vasî ve valideleri mezbûre Zeyneb ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları 

ve ma‘rifet-i şer‘i ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech-i âti beyân olunur. 
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8 Nuhas kıyye 120 
guruş 

2 Döşek 50 guruş 2 Yorgan 70 guruş 2 Yasdık 20 guruş 

2 Boz kilim 50 
guruş 

4 Boz çuval 40 
guruş 

Vele 30 guruş 2 Küfecik 6 guruş 

Âtik sandık 8 guruş Mülk menzil 2 bab 
600 guruş 

Karye-i mezbûrede 
mülk bağçe kıta‘ 750 
guruş 

Hırdavat menzili 56 
guruş 

Cem‘an yekûn1800 guruş.  

Mehr-i müeccel zevce-i mezbure minha 250 guruş. (kalan) 1550 guruş 

Minhâ el-ihrâcât: Resm-i kısmet-i âdi 38 guruş 30 para, kaydiye 2 guruş 10 para, 

varaka-i baha 0,5 guruş.  

Sahhü’l-bâkî:1508,5 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbure 188,5 guruş, hisse-i ibn-i kebir 

Vakkas 440 guruş, hisse-i ibn-i sağir Ömer 440 guruş, hisse-i ibn-i sağir Ali 440 guruş. 

Sağirân-ı mezbûranın cem‘an sekiz yüz seksen guruş hisse-i irsiyyeleri vasî ve 

valideleri mezbûre Zeyneb’in yedinde olduğu tescîl olundu fi 6 Zi’l-hicce 1289 (M. 

04.02.1873) 

Hacı Ali Rıza 

 

Sayfa: 28 Belge No:64 

Tercan oğlu Uzun İfyanın temlîk hücceti 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Saray deresi mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Tercan oğlu İfya 

veled-i Kirkor nâm kimesne kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i 

şer‘i lâzımü’t-tevkîrde sulb-i kebîr oğlu işbu hamilü’l-kitab Karabet muvâcehesinde 

bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin 

sudûruna değin yedimde mülküm ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

taraftan tarîk-i âmm bir taraftan diğer oğlum Kirkor bağçesi bir taraftan Bimrak oğlu 

Osip bağçesi bir taraftan hark ile mahdûd ve beş bab mülk menzil ve bir aralık ve miktar 

havluya şâmil eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireye müştemil arzen kırk yedi kadem bir 

kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla altı bin guruş 

ve bundan başka üç guruş kıymetlü bir aded su tası ve dokuz guruş kıymetlu bir aded 
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kebîr kazan ve otuz guruş kıymetlu bir aded haral ve sekiz guruş kıymetlu bir aded teşt 

ve otuz guruş kıymetlu bir aded kebîr bakraç ve yüz elli guruş kıymetlu on beş aded 

sahan ve on beş guruş kıymetlu iki aded hoşaf tası, ve on beş guruş kıymetlu bir aded 

tava ve otuz guruş kıymetlu bir aded kaymak leğeni ve yetmiş beş guruş kıymetlu iki 

aded kalaylı tencere ve otuz yedi buçuk guruş kıymetlu bir çift abdest ibrik ve leğeni ve 

yedi buçuk guruş kıymetlu bir aded cezve ve altı guruş kıymetlu üç aded çölmek ve altı 

pare kıymetlu bir aded kişt ve yirmi para kıymetlu bir aded tarlık ve iki buçuk guruş 

kıymetlu bir aded ince elek ve beş guruş kıymetlu bir aded kursi ve üç guruş kıymetlu 

bir aded iskenbe ve iki yüz elli guruş kıymetlu iki aded manguş kilim ve yüz altmış 

guruş kıymetlu iki aded halı ve seksen guruş kıymetlu iki aded kilim ve yüz guruş 

kıymetlu üç aded yorgan ve altmış guruş kıymetlu üç aded döşek ve otuz guruş 

kıymetlu bir aded seccade ve otuz guruş kıymetlu üç aded yastık ve yirmi guruş 

kıymetlu dört aded heybe ve üç guruş kıymetlu iki aded peşkir ve kırk beş guruş 

kıymetlu üç aded boz çuval ve sekiz guruş kıymetlu iki aded manguş çuval ve altmış 

para kıymetlu bir aded tütün tablası ve elli dokuz guruş kıymetlu iki cilt kitab (…) 

cem‘an bin beş yüz guruş târihi hüccetinde yedi sene mukaddem (…) iken târihinde 

tarafımdan icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘i ile oğlum merkûm Karabet’e mea‘ bağçe bahâ cem‘an yedi bin beş yüz guruşa 

bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve 

teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûre yedi bin beş 

yüz guruşla târih-i mezbûre merkûm yedine nakdi ve tevdi‘ ve teslîm eylemiş olduğum 

beş bin guruş sehabına (?) cem‘an on iki bin beş yüz guruşu metalibesine müteallik 

âmme-i da‘vâya metelibaye kâffe-i (…) oğlum merkûm Karabet’in zimmetine ibrâ-i âm 

ve rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde ol-dahi ibrâ-i mezkûru ber-vech-i müsbite 

kabûl itmeğin kamyan ba‘de bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûreyle emval ve eşya 

müteahhire ve nakdi meblağ-ı mezbûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhalem kalmayub târihi mezbûre oğlum merkûm Karabet’in mülk-i sarîhi ve hakk-ı 

sahîhi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. 

Gıbbe’t-tasdîkî’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu. Cerâ zalike. Hürrire fi’l-

yevmi’s-sâlis aşer min Zi’l-hiccetü’l-şerîf lisene tis‘a semanine ve mieteyn ve elf.  H. 13 

Zi’l-hicce 1289 (M. 11.02.1873) 
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Sayfa:29 Belge No:65 

Tercan oğlu uzun İfya’nın temlîk nâmesi 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Saray deresi mahallesinde 

mütemekkin Hırısitiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Tercan oğlu (…) 

veled-i Kirkor nâm kimesne kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i 

şer‘i lâzımü’t-tevkîrde  sulb-i kebîr oğlu işbu hamilü’l-kitab Kirkor muvâcehesinde bi’t-

tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin 

sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

tarîk-i âmm bir taraftan Uzun oğlu Mehmed ağa bağçesi bir taraftan diğer oğlum 

Karabet bağçesi ve bostan menzili bir taraftan hark ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-

i müsmireye şâmil arzen kırk yedi kadem bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla üç bin guruş ve bundan başka yedi yüz otuz guruş 

kıymetlu veznen kırk kıyye elli iki parça bakır ve seksen guruş kıymetlu sekiz aded 

yastık ve yetmiş guruş kıymetlu üç aded döşek ve altmış guruş kıymetlu dört aded şal 

döşek ve yetmiş beş kıymetlu üç aded yorgan ve yirmi guruş kıymetlu bir aded halı (…) 

ve kırk beş guruş kıymetlu üç aded vele ve elli guruş kıymetlu iki aded seccade ve iki 

yüz guruş kıymetlu iki aded manguş kilim ve yüz yirmi guruş kıymetlu bir aded 

çubuklu kilim ve iki yüz yirmi beş guruş kıymetlu on aded kebîr ve sağir halı ve seksen 

guruş kıymetlu dört aded boz kilim ve elli iki guruş kıymetlu dört aded manguş çuval ve 

elli guruş kıymetlu beş aded boz çuval ve sekiz guruş kıymetlu bir aded külek ve yirmi 

dört guruş kıymetlu üç aded heybe ve sekiz guruş kıymetlu dört aded kalbur ve on guruş 

kıymetlu iki aded ekmek tahtası ve dört guruş kıymetlu iki aded iskenbe ve sekiz guruş 

kıymetlu bir aded turbak ve dokuz guruş kıymetlu üç aded çölmek ve iki guruş kıymetlu 

bir aded kaşıklık ve beş guruş kıymetlu bir aded kürsi ve on guruş kıymetlu bir aded 

çekmece ve altı guruş kıymetlu on iki aded ark (?) şişesi ve üç guruş kıymetlu iki aded 

bezir bardağı ve on iki buçuk guruş bir aded sandık ve altı guruş kıymetlu iki aded 

peşkir ve dört buçuk guruş kıymetlu üç deste kaşık ve sekiz guruş kıymetlu bir aded bel 

ve on guruş kıymetlu bir aded balta dahi iki bin guruş işbu târih-i hüccetten yedi sene 

mukaddem seksen iki târihinde tarafından icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile mezbûr oğlum Kirkor’a mea‘ bağçe bahâ 

cem‘an beş bin guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı 
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mezbûr beş bin guruş ve mukaddiman târih-i mezbûrede yedine nakden tevdi‘ ve teslîm 

itmiş olduğum yedi bin guruş sermayenin cem‘an on iki bin guruşun metalibine 

müteallik âmme-i da‘vâ ve metalibatı ve kaffe-i a’yan ve mehasatdan (?) oğlum 

merkûm Kirkor’un zimmetine ibrâ-i âm rafiu’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde oldu 

dahi ibrâ-yı mezkûrun ber-vech-i mubin kabûl itmekle (…) ba‘de bağçe-i mahdûd-ı 

mezkûreye emval ve eşyayı muharrere ve nakdi meblağ-ı mezbûrede benim vechen 

mine’l-vucûh alâka ve müdâhalem kalmayub târih-i mezbûrede oğlum merkûm 

Kirkorun mülk-i sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve 

ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb 

olundu. Cerâ zâlike. H. 22 Zi’l-hicce 1289 (M. 20.02.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: A‘zâ Abdullah ve A‘zâ Mehmed ağa ve Kâtip deâvi Ziya Bey ve 

Kocabey oğlu (…) ağa ve Kocabey oğlu Mark ağa ve Mertan oğlu Artin ağa ve gayr-i 

hüm. 

 

Sayfa:29 Belge No:66 

Uzun İfya’nın nef‘î mülk ikrârı 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Saray dere mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Tercan oğlu İfya 

veledi Kirkor kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-

tevkîrde sulb-i kebîr oğulları işbu eshâbü’l-kitab Kirkor ve Karabet ve Tercan 

muvâcehelerinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb 

üzerimde labis olduğum işbu bir yaka mâi entari ve bir yaka çuha (…) ve bir ib şilde ve 

bir mesele (…) mâ-adâ yedimde bulunduğu bana isnad olan bi’l-cümle emlak ve akar ve 

arazi ve menkûlat ve nukud ismi (?) mal itlak olunur cem‘i emval ve eşyada benim 

alâkam olmayub oğullarım merkûmân Kirkor ve Karabet ve Tercan’ındır. Benim 

vechen mine’l-vucûh alâka ve müdâhalem yoktur dedik de Gıbbe’t- tasdîki’ş-şer‘i mâ-

vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ zâlik.  H. 7 Cemâziye’l-evvel 1289  (M. 

13.07.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Mehmed ağa ve Ziyaaddin ağa ve Said Efendi ve 

Aleksin ağa ve Mark ağa ve (…) Artin ağa ve gayr-i hüm 
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Sayfa:29 Belge No:67 

İbrâ hücceti 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin Hiristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Katolik Miletinden bundan akdem fevt olan Akabet veled-i Adedin’in 

verâseti sulbiye-i kebîre kızı Maryam ve li-ebeveyn kebîr karındaşı oğulları Bagos 

veled-i Hankek ve Avedik ve diğer Hankek veledan Artin nâm kimesnelere munhasıra 

ve tashihi meseleyi mirasları hükmü’l-ferâiz altı sehim itibarye sihamı mezbûreden üç 

sehimi binti mezbûre Maryam ve birer sehimden üç sehimi merkûmun Bakus (?) ve 

Avadik ve Hankek’e isâbeti tahakkukundan sonra merkûm Hankek meclis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde tereke-i müteveffâ mezbûre vaz‘i yed mütehakkık olan gaib-i ‘ani’l-

meclis ve cismi yine milleti merkûmeden Avanis veled-i Osip ve Bagos veled-i Arut 

ta‘rifleriyle ma‘rife binti mezbûre Maryam tarafından vekâleti ma‘rufani merkûmânın 

şahâdetleri ber nechi şer‘i bi’l-muvâcehe sâbit ve subûtu vekâletine hükmi’ş-şer‘i lâ 

hakk olan işbu rafi‘ü’l-kitab Kirkor veledi Avadik muvâcehesine bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb mûrisim müteveffâ-i mezbûrenin 

terekesi arz-ı (?) makasıddan ibâret olub meyanımızda muslihûn (?) mecmu‘ 

terekesinden hisse-i irsiyyesi ma‘lumum mukabilinde vekîl-i merkûm Kirkor bana üç 

bin guruş kıymetlu otuz aded mecidiyye altunu virmek üzere mea‘ tarık (…) şer‘i inşâ-i 

akdi- sulh eylediklerinde her birimiz sulh-u mezbûrenin ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh 

meblağ-ı mezbûru meclis-i sulhta vekîl-i merkûm nakden ve kâmilen bana tâdiye ve 

teslîm ve ben dahi yedinde ahz ü kabz ve kabûl eyledikten sonra (…) terekeden ve 

mirasa müteallik âmme-i da‘va ve metalibatı ve kâffe-i a‘yan müsalahattan vekîl ve 

müvekkile-i merkûmânın zimmetlerini ibrâ-i âm rafi’ü’l-hisam ile ibrâ ve iskât 

eylediğimde anlar dahi bedel-i sulh nâmıyla bana medfu‘aları olan meblağ-ı mezbûr 

otuz aded mecidiyye altunun istirdadına müteallik da‘vâdan kezâlik (…) zimmetini ibrâ 

ve iskât etmelerini herbirimiz âhiren ibrâsına ber minvâl-i muharrer kabûl eyledik 

didikde Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 19 Cemâziye’l-

evvel 1289 (M. 25.07.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Çorak oğlu Bagos ve Tercan oğlu Agob ve Said efendi ve Ziya bey ve 

Mahmut ağa ve Abdullah ağa ve Adiyan (?) oğlu Cano ve Topek oğlu Kirkor,  Tercan 

oğlu Bagos ve gayr-i hüm. 
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Sayfa:30 Belge No:68 

Halil Kemali Efendinin dükkân mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden 

Fütüvetlü Süleyman Bey bin İbrahim Paşa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında   

ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden tarikatı (…) 

kâdiriyye halkasından işbu  rafi‘ü’l-kitab ve sadetlu Halil Kemali baba ve Mehmed Ali 

ibni Mustafa Niyazi baba huzurlarında bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il 

‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub 

derun (?) kasabada çarşı yüzünde (…) çarşuda vaki‘ bir tarafından kendi mülk 

dükkanım ve bir taraftan Hacı Hüseyin ağanın çarşısı tariki ve arka taraftan çarşısı ile 

mahdûd bir kepenk Nalbant dükkanımı cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve 

merâfıkla tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘i ile bin yüz guruşa mumaileyha Halil Kemali ve Mehmed Ali Baba’lara 

bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde anlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve 

teslîm ve kabz ve kabûl eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûre bin yüz 

guruş yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz itmemle dükkan-ı mahdûd-ı 

mezkûrede benim vechen mine’l-vucûh alâka ve müdâhalem kalmayub müşterâ  

mümaileyhanın mülkü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Ba‘de’l-yevm 

keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu.  H. 25 Zi’l-hicce 1289 (M. 23.02.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Ağa ve Mehmed ağa ve Ziya Bey ve Said Efendi ve gayr-i hüm 

 

Sayfa:30 Belge No:69 

Güzel Ali’nin İ‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘ (…) An-asl Delikli taş karyesi ahâlîsinden olub Gürün kasabasına tâbi‘ 

Gürüncü yurt karyesinde temkin iden Ahmed bin Mustafa kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine kasaba-i mezbûreye tâbi‘ 

Küpviran karyesi ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l i‘lam Güzel Ali bin Bekir ile tarafından beş 

yaşlu kuyruğu aşuğunda (…) dört bin guruş kıymetlu bir re’s kısrağımı merkûm Güzel 

Ali târih-i i‘lamdan on sekiz mah mukaddem sarkıt (?) idüb Maraş’da beş aded 

mecidiyye altunu furûzât (?) itmekle su‘âl olunup yevmi bir katre kıymeti olan bin 
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guruşun bana edaya merkûm Ali’ye tenbih olunması matlûbumdur deyü gıbbe’d-da‘vâ 

ve’s-su‘âl merkûm Ali cevabında on yaşlı bir re’s kısrağı bundan on iki mah mukaddem 

Maraş’ta furûzâtını tâlian ikrâr lâkin târihi i‘lamdan on dört mah mukaddem nefs-i 

Sivas pazarında Canbaz Hacı ağa yedinden lede’l-müzayede dört yüz elli guruşa iştirâ’ 

itmemle vaz‘î itmişdim deyü müddeî merkûmun mülkü olduğunu külliyen münkir 

oldukta müddeî merkûm Ahmed müddeâsında mübîn beyâna havele olundukda ba‘de’s-

sual (…) mübeyyineden a‘czini mütea‘rif olub tahlif dahi taleb olduğunu (…)  şer‘i 

sirkat da‘vasıyla bila niza‘ merkum Güzel Ali’ye muarazadan men‘ olduğu tescil ve 

bi’l-iltimas huzur-u kaim makamlarına arz ve i‘lam (…) oldu bakîü’l-emr li men lehü’l-

emr.  H. 25 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 31.07.1872) 

 

Sayfa:30 Belge No:70 

Bâdî-i defter-i kassam oldur ki: 

Murahhasa mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan Futuz oğlu Agob 

veled-i Maykıl’ın verâseti müddet-i sefer-i ba‘idde diyar-ı ahirde gaib-i ‘ani’l-belde 

sulb-i kebîr oğlu Agob ve mahallinde sulbiye-i kebîre kızları Anne ve Makra’ya 

munhasıra olduğu inde’ş-şer‘-il-kavim zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gaib-i 

merkûmun vasi ve zevcesi Mayram binti Atam ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları 

ve ma‘rufu şer‘i ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber vech-i âti’z-zikr olunur fi 25 Cemâziye’l-evvel 1289 (M. 31.07.1872) 

Mülkü menzil ve 
bağçe kıt’a 800 
guruş 

3 Yorgan 90 guruş 5 Yasdık 50 guruş 3 Döşek 90 guruş 

Boz kilim 30 guruş Hasır 5 guruş Vele 20 guruş 2 Hegbe 6 guruş 
2 Çuval 30 guruş 2 Külek 6 guruş 4 Kalbur ve elek 9 

guruş 
6 Bakır kıyye 130 
guruş 

Hırdavat 440 guruş 

Yekûn 1300 guruş.  

Techîz ve tekfîn masarıf-ı minhâ 200 guruş (kalan) 1100 guruş.  

Minhe’l-ihrâcât: Resm-i kısmet-i âdi 27,5 guruş, kaydiye 1,5 guruş, varaka-i baha 0,5 

guruş yekûn 29,5 guruş.  

Sahhü’l-bâkî 1075,5 guruş. 
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Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i ibn-i gaib merkum Agob 535 guruş 10 para, hisse-i 

bint-i mezbure Anne 267 guruş 25 para, hisse-i bint-i mezbure Makra 267 guruş 25 

para. 

Gaib-i merkûm Agob’un beş yüz otuz beş kıymetlu emval ve eşyası li-ecli’l-hıfz vasî ve 

validesi Mayram binti Atam’ın yedinde olduğu şerh olundu. 

 

Sayfa:30 Belge No:71 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi sâkinleri 

gaibetân ‘ani’l-meclis ve zatları yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Odabaşı oğlu Raşid 

bin Mustafa ve Acaved (?) oğlu Mehmed bin Ahmed ta‘rifleriyle ma‘ruf Cam Ali oğlu 

kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma binti Hasan ağa nâm Hâtunlar taraflarından zikri caî 

ba‘idde ikrâra vekîl ve vekâleti ma‘rufân merkûmân şahâdetleri ile ber-nech-i şer‘i 

subût ve vekâletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan Odabaşı zade İsmail ağa bin Mustafa 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde 

murahhassa mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Kırbıyık oğlu Agob zevcesi cismi ta‘rif-i şer‘i ile ma‘ruf işbu hamili’l-kitab 

Mayram binti Haço muvâcehesinde müvekkilani merkûmâne izafetle bi’l-vekâle ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin 

müekkillerim merkûmânın irsen yedlerinde mülk ve hakları olub nefs-i kasabada çarşı 

yüzünde vaki‘ bir taraftan Ali bin Mustafa dükkanı ve bir taraftan Nalbant Mahu (?) 

oğlu Mustafa dükkanı ile mahdûd sülüs ve sâlisen itibari ile metâân (?) müşterek bir 

kepenk mülk bakkal dükkanı cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla 

tarafından icâb ve kabûle hâvi şurût-ı müfsideden ârî ve muvâzaadan hâli otuz iki aded 

lira-i Osmani mukabilinde merkûme Mayram’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde 

ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr oyuz iki aded lira-i Osmaniyi müşterâ-yı mezbûre 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz ve müekkillerim merkûmân mabeyninde bi’l-

kaderi’l-husus taksîm eylediğimde dükkan-ı mahdûd-ı mezkûr ve müştemilatında 

müekkilerim merkûmânın vechen mine’l-vucûh alâka ve müdâhaleleri kalmayub 

mezbûre Mayram’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm 

keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a 
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bi’l-ibtiga ketb olundu. Cera zâlik. Hürrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Muharremü’l-

haram li sene tis‘a ve mieteyn ve ba‘del elf.  H. 5 Muharrem 1289 (M. 15.03.1872) 

Şuhûdü’l-hâl: Cam Ali zâde Mustafa ağa ve kâtibi mahkeme Said Efendi ve da‘vâ kâtibi 

Ziya Efendi bin Bekir ve (…) Mehmed ağa ve Odabaşı zâde Raşid ağa ve Fütüvvetlu 

Abdullah ağa ve Odabaşı zâde (…) Ali ve Vartovar oğlu Agob ve Odabaşı zâde Ahmed 

ağa ve sucu Bedri  

 

Sayfa: 31 Belge No:72 

Biran (?) Arakil’in bağçe mübayaası 

Sivas vilayeti celilesine tabi‘ Gürün kasabasında Sadık ağa mahallesi ahalisinden 

Bostancı zade sulbi (…) Hacı İsmail kasaba-i mezburenin deavî odasında ma‘kud-u 

meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde Yassıca tepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan 

Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Biran oğlu işbu hamilü’l-kitab Arakil 

veled-i Avanis muvacehesinde bi’t-tav’i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub (…) 

yassıca tepelerinden vâki‘ bir taraftan Bostancı oğlu Hacı Mahrur ağa bağçesi bir 

tarafdan müteveffa karındaşım Mustafa’nın ve irsen (…) bağçeleri bir tarafdan nehr-i 

kebir bir tarafdan tarik-i âmm ile mahdud eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmireye şamil 

(…) müntekil bir kıta‘ mülk bağçemi ve (…) arzen otuz kadem (…) bir kıta‘ bağçe ile 

canibi âliyesinde mebni bir bab (…) ve garbında bir eyvan (…) bir ahır ve bir bab 

samanlık mea‘ (…) ve dahi karındaşım müteveffa mezbur ki veraseti ile (...) ve şayia‘ 

bi’l-iştirak mülkleri olundu kendi dahi cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve 

merâfıkıyla tarafından icâb ve kabule havi şurut-u müfside ve muavazadan ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkum Arakil’in seksen beş aded mecidiye altuna min ciheti’l-

keyfiye ma‘lum ve min ciheti’l-kemiyete mechul ve meclis-i kabzda ‘ayanı (...) bey‘ ve 

temlik eylediğimde anlar dahi ber vech-i muharrer iştira ve temlik ve teslim ve kabz ve 

kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur seksen beş aded mecidiye altunu 

filus-u mezburu tamamen ve kamilen ahz ü kabz ve filus-u mezburu meclis-i baidde 

(….) İkame bağçe ve menzili mahdudu mezkur ve müştemilatına müteallik ve zikr (…) 

bağçemi ve selamlık ve müştemilatında benim vechen mine’l-vucuh alaka ve 

müdahalem kalmayub müştera-yı Arakil’in mülk-i müştera-yı sahihi ve hakk-ı sarihi 
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olmuştur. Ba‘del-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. H. 5 Muharrem 1290 (M. 05.03.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Mahmut ağa ve Ziya Bey ve Said Efendi ve bas (?) ağa 

Şükrü ve Nebatcı (?) oğlu İsmail ağa ve Mehmed ağa ve (…) ağa oğlu Halil 

 

Sayfa: 31 Belge No:73 

Gürcü oğlunun bağçe mübayaası 

Sivas vilayeti celilesine tabi‘ Gürün kasabasında Şuğul mahallesi ahalisinden Veli ağa 

zâde Mustafa (…) bin Ömer kasaba-i mezburenin deâvi odasında ma‘kud-u meslis-i 

şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Gürcü zâde ve işbu ra‘fiü’l-

kitab Mehmed ağa bin Mehmed muvacehesinde bi’t-tavi’ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve 

hakkım olub mahalle-i mezburede vaki‘ iki tarafdan müştera-yı merkum Mehmed ağa 

bağçesi bir tarafdan nehr-i kebir bir tarafdan tarik-i âmm ile mahdud eşcar-ı müsmireye 

şamil ve sekiz (…) bir mağ menzile müştemil arzen iki buçuk kadem bir kıta‘(…) 

bağçemi cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve 

kabûle hâvi şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bat-ı sahih-i şer‘i ile tarih-i 

kitabeden yedi sene mukaddem seksen üç tarihiyle merkum Mehmed ağaya iki yüz 

yetmiş beş guruşa bey‘ ve temlik ve teslim itmemle tarih-i mezbureden mülkü müştera-

yı sahihi ve hakk-ı sarihi olmağın semen-i meblağ-ı mezbur iki yüz yetmiş beş guruşa 

yedinden tamamen ve kamilen ahz ve kabz idüb istirdadına müteallik da‘vadan 

zimmetini ibra ve iskat eylediklerinden keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun 

didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi 5 Muharrem 1290 

(M. 05.03.1873)   

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Mahmud ağa ve Ziya Bey ve Said Efendi ve Daveddar 

zâde Mehmed ağa ve (…) ağa zâde Mehmed Ali ağa ve biraderi Mikdad.  
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Sayfa: 31 Belge No:74 

Bâdî defter-i kassam oldur ki 

Gürün kasabasına tabi‘ Teliye karyesi ahalisinden iken bundan akdem fevt olan İbrahim 

bin Saka Osman’ın veraset-i zevcesi Server bint-i Osman sulb-i kebir oğlu Halid ve 

sağir oğulları __ ve __ nâm kimesnelere münhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kavim zahir ve 

mütehakkık oldukdan sonra sağiran-ı mezburanın kebir karındaş ve vasileri merkum 

Halid ve verese-i sairenin taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrir olunan 

terekesidir fi 6 Muharrem 1290 (M. 05.03.1873) 

Mülk menzil bab 1 
600 guruş 

Dutluk kıta‘ 170 
guruş 

3 Yatak kat  
70guruş 

Balta 10 guruş 

Kazma 10 guruş Bel 10 guruş 3 Külek ve kutu 10 
guruş 

Hırdavat 20 guruş 

Yekûn tereke 1200 guruş 

100 guruş techîz ve tekfîn, 200 guruş mehr-i zevce (toplam) 300 guruş (bâkî ) 900 guruş 

İhrâcât: Resm-i kısmet-i adi 22,5 guruş, kaydiye 1,5 guruş, varaka-i baha 0,5 guruş 

(toplam) 24,5 guruş 

Sahhü’l-bâkî 875,5 guruş  

Taksim-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce 109,5 guruş, hisse-i ibn-i kebir 255 guruş 6 para, 

hisse-i ibn-i sağir 255 guruş 6 para, hisse-i ibn-i sağir 255 guruş 6 para. 

Sağiran-ı mezburanın hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an beş yüz on guruş on iki para 

kıymetlu mülk ve eşyaları li-ecli’l-hıfz kebir karındaş ve vasileri Halid’in yedinde 

olduğu şerh virildi fi 6 Muharrem 1290 (M. 06.03.1873) 

 

Sayfa: 32 Belge No:75  

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki 

An asl-ı derbent Deliklu Taş’a tabi‘ Mağara karyesi ahalisinden ve Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden sahib-i arz-ı hâl Kiforuk veledi Maykıl nâm 

kimesne Gürün’e tabi‘ Numan dede karyesi ahalisinden arz-ı hâlde ismi muharrer Çakır 

oğlu işbu ra‘fiu’l-i‘lam Kirkor ile şirket (…) mebni yedinden bin iki yüz guruş kıymetlu 

iki re’s öküzle bir aded arabaya tarih-i i‘lamdan beş mah mukaddem (…) iştirâ idüb 
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semen-i meblağı mezbur (…) namıyla zimmetle yedinde iken şirket-i mezkureden 

merafikımıza mebni semen-i meblağı mezbur deyni kendune eda itmek istediğimde 

ahzdan imtina‘ itmekle sual olunub bey‘i mezkur öküz ve arabanın teslimiyle semen-i 

meblağı mezburubenden ahze tenbih olunması matlubumdur deyu gıbbe’d-da‘va ve’s-

sual merkum Kiforuk cevabında bey‘i mezkure yedini talian ikrar lakin bey‘i mezkuru 

külliyen münkir olmağla müddeî-i merkumun müddeasına muvafık taleb olundukda 

isbat-ı beyyineden aczine mütearif olub dahi taleb olmadığına balâ yine merkum 

Kirkor’a mua‘razadan men‘ olduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-u kaim makamlarına arz 

ve i‘lam câret olundu bakîü’l-emr li men lehü’l-emr fi 7 Muharrem 1290 ( M 

07.03.1873)  

 

Sayfa: 32 Belge No:76 

Mülazım İbrahim ağa i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilayeti celilesine tabi‘ Gürün kasabasında Sümüklü 

mahallesi ahalisinden bundan akdem vefat iden Güçlü Halil oğlu Mustafa bin Halid’in 

veraseti zevcesi Emine binti Hüseyin nâm hatun ile sulbi kebir oğulları Mehmed ve 

Eyüb ve Halil ve sulbiye-i kebire kızları Aişe ve Hatice ve Raziye ve Zeyneb’e 

münhasıra olub gable’t-taksimat merkum Halil dahi vuku‘ vefatıyla veraseti li-ebeveyn 

kebir karındaşları merkuman Eyüb ile Halil’e münhasıra olub gable’t-taksimat merkum 

Eyüb’ün dahi vuku‘ vefatıyla veraset-i li-ebeveyn karındaşı merkum Halil’e münhasıra 

olub gable’t-taksimat merkum Halil’in dahi vuku‘ vefatıyla veraseti zevcesi Eşik (?) 

binti Hasan nâm hatun ile sulbiye-i kebire kızı Yetiş’esağire kızları Mübase ve 

Fadime’ye li-ebi kız karındaşları mezburan Aişe ve Hatice ve Raziye ve Zeyneb’e 

münhasıra olduğu inde’ş-şer‘it-takvimi zahir ve mütehakkık oldukdan sonra mezburatan 

Aişe ve Hatice ve Raziye ve Zeyneb taraflarından hisse-i verasetlerini terkle vazi‘ yed 

mütehakkık olunan zevce-i mezbure Eşik’in taleb ve ahz ve kabzda ve lede’l-hace-i sulh 

ve ibra ve hususu mezbur ki mütevekkif olduğu umurun küllisine ve kaffe-i edaya 

mezburât (…) şer‘i ârifâne Sadık bin Hasan Efendi ve Mikdad bin Ömer şehadetleriyle 

ber nech-i sabit subut-u vekaletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan Güzel dede oğlu Yakub ile 

Hasan Hüseyin meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde sağiretan mezburetanın vazi‘ yedleri 

işbu rafiü’l-i‘lam Molla İbrahim ağa bin Mehmed Ali ağa muvacehesinde müvekkilleri 

mezburane izafetle bi’l-vekale da‘va idüb müvekkillerimiz (…) merkumanın 



 124 

terekelerinden dört kıta‘ tarla ve buyutu adiyeye (?) müştemil bir kıta‘ mülk bağçe ve 

selamlık oda mefruşatından alâ tariku’l-menasıbe hisse-i irsiyyelerini ma‘rifet-i şer‘ile 

ta‘rif ve bana teslimle vasi merkume tenbih olunması matlubumdur deyu ba‘de’d-da‘va 

ve’s-sual vasi merkum İbrahim ağa cevabında zevce-i mezbure Eşik’in bi’l-verase vekil 

ve vekalet-i bi’l-vesaye tereke-i müteveffiyani mezburana vazi‘ yedlerini talian ikrar 

lakin müekkiletan-i mezburetan Aişe ve Hatice ve Raziye ve Zeyneb’e hisse-i irsiye-i 

malumelerine tarih-i i Aişe ve Hatice ve Raziye ve Zeyneblamdan on dört sene 

mukaddem müteveffa-yı ahir Halil’in hayatında meyanlarında (…) her biri hisse-i 

mezburelerini ahz ve kabz ve hisse-i terekeden vazi‘ül-yed (…) zimmetlerini her biri 

ibra-i âmm ile ibra ve iskat itmeleri ve müteveffa-yı âhir merkum Halil dahi tarih-i 

i‘lamdan üç sene mukaddem hayatında işbu üzerimde olan elbisemden mâ-ada yedimde 

olan bi’l-cümle emval ve eşyada benim vechen mine’l-vucuh alaka ve müdahalem 

kalmayub sağire kızlarım Miyase ve Fadime’nin deyu ikrar itmişdi deyu ba‘de’def‘ 

ve’l-inkar vaki‘ merkum def‘i meşrusunu mübin beyana havale olundukda yine 

mahalle-i mezbure ahalisinden İsmail bin Abdullah ve ali bin Mehmed şehadetleriyle 

ber nech-i şer‘i bi’l-vacihe isbat –ı müddea itmekle mezburan merkuman olan bâ 

varaka-i mesture sıran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbülü’ş-şehade eyledikleri 

ihbar olunmağla lede’l-kabul mucibince vekil-i merkum Yakub hisse-i miras da‘vasıyla 

vasî merkum İbrahim ağa mua‘razadan men‘ olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-u 

kaim makamlarına arz ve i‘lam olundu bakîü’l-emr li men lehü’l-emr fi 7 Muharrem 

1290 ( M 07.03.1873) 

 

Sayfa: 32 Belge No:77 

Gül Ali oğlu Abdullah’ın Kadir ağa zâde Kamil ile musalahası 

Sivas vilayeti celilesine tabi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahalisinden 

iken bundan akdem fevt olan Gül Ali bin Corcu Ömer’in veraseti zevcesi Emine binti 

nâm hatun ile sulb-i kebir oğulları Mustafa ve Abdullah ve sulbiye-i kebire kızları 

Kamire ve Raziye ve Sultan’a münhasıra olub gable’t-taksimat zevce-i mezbure 

Emine’nin vuku‘ vefatıyla veraseti sulb-i kebir oğulları Ahmed ve merkuman Mustafa 

ve Abdullah ve sulbiye-i kebire kızları mezburetan Kamire ve Raziye ve Sultan’a 

munhasıra olub gable’t-taksimat binti mezbure Kamire’nin vuku‘ vefatıyla veraset-i 

Halil Kamil bin Eyüb ve sulbiye-i saire kızı Fatıma ve li-ebeveyn kebir er ve kız 
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karındaşları merkuman Mustafa ve Abdullah ve Raziye ve Sultan’a münhasıra olub 

gable’t-taksimat sağire-i mezbure Fatıma’nın dahi müteakiben vuku‘ vefatıyla veraset-i 

Bayati (?)merkum Halil Kamil’e münhasıra olduğu inde’ş-şer‘il-enver zahir ve 

mütehakkık oldukdan sonra zevci mezbur Halil Kamil tarafından husususu ati’l-beyan 

taleb ve da‘va ve lede’l-hace-i sulh ve ibraya hususu mezburun mütevekkıf olduğu 

umurun küllisine vekaleti mutlak hüccet-i şer‘i ile vekaleti müseccel olan Hacı Mehmed 

bin Hacı ağa kasaba-i mezburenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-

tevkîrde tereke-i müteveffa-yı merkuman vazi‘ yedleri mütehakkık olan merkum 

Abdullah tarafından vekalet-i müseccel ve gaibetan-i ani’l-meclis ve zatları Haznedar 

oğlu Ömer bin Hasan ve Kösem Baki oğlu Süleyman bin Ali ta‘rifleriyle ma‘rufe 

mezburetan Raziye ve Sulta ta‘riflerinden vekalet-i ma‘rufan merkuman şehadetleriyle 

sabit ve kezalik müseccel olan işbu rafiü’l-kitab Uzun Ali oğlu Mehmed ağa bin 

Mustafa muvacehesinde üzerine da‘va ve takrir-i kelam ve tavbir-i a‘ni’l-meram idüb 

müvekkilim merkum Halil Kamil ‘in zevcesi müteveffa-yı mezbure Kamire’nin 

müstakillen malı olub hayatında nakliye idmekde bulunduğu cem‘an bin dört yüz guruş 

kıymetlu otuz aded gâri altun ve bir çift altun tarak ve bir çift altun tarak ve bir çift altun 

küpe ve dört aded altun yüzük ve iki aded mecidiyyealtunlarını hayatında kız 

karındaşları müvekkiletani merkumetan Raziye ve Sultan’a li-ecli’l-hıfz eda ve teslim 

idüb ba‘dehu vefat iderek muharrer merkum Abdullah ve mezburetan ve Raziye ve 

Sultan’a yed-i hukuklarında (?) kalmağla vekil-i merkum Mehmed ağadan sual olunub 

(…) merkuman ile beraber mütevaffiyun merkumanın tereke-i sairelerinden bi-tariki’l-

menasiha hisse-i irsiyyemi halen talebi derim ma‘rifet-i şer‘ile ta‘rif ve bana teslimiyle 

tenbih olunması matlubumdur deyu gıbbe’da‘va ve’s-sual vekil-i merkum Mehmed ağa 

cevabında zikr olunan halî ve tereke-i saireye vazi‘ yedini talian ikrar lakin hali 

muharrer ol-dahi müteveffa-yı saniye Emine’den müntakil irsen bi’l-iştirak mal (…) 

olub müteveffa-yı salise Kamire’nin yedinde emanet iken hayatında bizlerede teslim 

itmişdi deyu müteveffa-yı salise mezbure Kamire’nin müstekillen malı olduğunu 

münkir oldukda istifda sudurunda iken tarefeyn tebkiran meclis-i şer‘e gelub vekil-i 

merkum Hacı Mehmed oğlu diğer vekil-i merkum Mehmed ağa muvacehesinde bi’t-

tavi’ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idübmeyanımızda muslihun 

tavassutuyla mürislerimiz müteveffiyun merkumun mecmu‘ terekesinden alâ tarik (…) 

şer‘i mirasa müteallika da‘vadan merkum Mehmed ağa bana bin guruş virmek üzere 

inşa-i ad-i sulh eyledikleriyle her birimiz sulh-u mezburu bi’r-rıza kabul eyledikden 
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sonra bedel-i sulh olan meblağı mezbur bin guruşu meclis-i sulhda tamamen ve kamilen 

bana tedayi ve teslim eyledik ben dahi vekale-i mutlaka üzere yedinden tamamen ve 

kamilen ahz ve kabz mâ-ada terekeden ve mirasa müteallika amme-i da‘va ve metalibat 

ve kaffe-i iman ve mehasımatdan vekil-i merkum Mehmed ağanın ve vaziü’l-yed 

merkumun zimmetini ibra-i âmm rafiü’l-hisam ile ibra ve iskat eylediğimde ol-dahi 

bedeli sulh namıyla bana medfu‘ olan meblağ-ı mezbur bin guruşun istirdadına 

müvekkilim merkum Halil Kamil’in vazi‘ yed eylediği ma‘lumu’l-mikdar olub ve sali 

ve sair merkumeden mirasa müteallika âmme-i da‘vadan benim ve müvekkilim 

merkumun zimmetini kezalik ibra ve iskat eylemekle her birimiz ahirin ibrasını ber 

minvali muharrer kabul eyledik didikde Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i sulh ve ibra-i mezkurun 

sıhhati (?) ba‘de’l-hükm mâ-vakaa bi’l-ibtiga ketb olundu cera zalike ve hurrire fi 11 

Muharrem 1290 ( 11. 03. 1873 ) 

Şuhûdü’l-hâl: (…) Abdullah Efendi ve Halil Kamil Efendi ve an-a‘za Mahmud ağa ve 

(…) Salih Efendi ve Said Efendi ve Kasab ağazade Abdullah ve Davetdarzâde Hacı 

Abdullah  ve gayr-i hüm. 

 

Sayfa:33 Belge No:78 

İsbir oğlu Terekesi 

Bâdî defter-i kassam oldur ki 

Gürün kasabasında Sadık ağa Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden İsbir 

oğlu Mehmed bin Ahmed bin İsbir’in verâseti zevcesi Aişe bint-i Mehmed nâm hâtun 

ile sulb-i kebîr oğulları Mehmed ve Ali ve Abdullah ve sulbiye-i kebîre kızları Emine 

ve Gülsüm’e münhasıra olub kable’t-taksîmat ibn-i kebîr merkûm Mehmed’in vuku‘ 

vefâtıyla verâseti zevcesi Miyase bint-i İsmail nâm hâtun ile sulb-i sağir oğlu 

Mehmed’e munhasıra olub kable’t-taksîmat sağir mezbûr diğer Mehmed’in müteakiben 

vuku‘ vefâtı ile verâseti validesi mezbûre Miyase li-ebeveyn Mehmedler merkûmân Ali 

ve Abdullah’a munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan 

sonra varis-i merkûmânın taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘i ile tahrir ve takvîm-i 

bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâdan merkûmândan ber-vech-i âti’z-zikr ve 

beyân olunur fi 15 Muharrem 1290 (M. 15.03.1873) 

Müteveffâ-i evvel Mehmed bin Ahmed’in terekesi 
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Kara tarik 
karyesinde 2 öküz 
re’s 600 guruş 

Karye-i mezbûrede  
inek re’s 150 guruş 

Karye-i mezbûrede 
2 merkep re’s 150 
guruş 

Karye-i mezburede 
mülk menzil 500 
guruş 

Karye-i mezburede 1 araba 
80 guruş 

karye-i mezburede çift 
edevatı 50 guruş 

Karye-i mezbûrede  
hırdavat menzili 70 guruş 

Yekûn 1600 guruş.  

Mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Aişe’ye 300 guruş. (kalan) 1300 guruş. 

Müteveffâ-i sânî Mehmed bin Mehmed’in ber vech-i ati muhalefât defteri 

Müşterek ganem 
re’s 15 guruş 

3 Keçi re’s 60 guruş Oğlak re’s 10 guruş Merkep re’s 100 
guruş 

2 Yorgan 60 guruş 2 Döşek 50 guruş 2 Yasdık 15 guruş 3 Ufak hegbe 15 
guruş 

Boz kilim 20 guruş Boz çuval 10 guruş Ufak hegbe 4 guruş 2 Yorgan 40 guruş 

3 Âtik döşek 30 
guruş 

2 Vale döşek 10 
guruş 

4 Âtik yastık 10 
guruş 

Âtik köhne kilim 20 
guruş 

2 Palas kilim 20 
guruş 

Âtik vale 10 guruş Müstamel keçe 5 
guruş 

3 Ufak hegbe 3 
guruş 

4 Boz çuval 40 
guruş 

Hurda tabanca 20 
guruş 

Kahve güğümü 30 
guruş 

3 Lenger 30 guruş 

Kalaylı tencere mea 
kapağı 3 aded 45 
guruş 

4 Sahan 20 guruş Hoşab tası 5 guruş Tencere kapağı 5 
guruş 

Ufak sini 20 guruş Küfecik 3 aded 60 
guruş  

Tahta sandık 10 
guruş 

Küçük tabanca 100 
guruş 

kapu tahtası 2 guruş Kahve ibriği 2 
guruş 

Sebil 5 guruş Bakraç 25 guruş 

Tava 5 guruş Ufak kazan 40 
guruş 

Kürsi 2 guruş Çuka entari 40 
kuruş 

Mecdiye fes 8 guruş Hırka 12 guruş Ferman 30 guruş 2 Garare 20 guruş 

2 Kendir 4 guruş 3 Kutu 5 guruş 3 Berverde mea 
kutu 10 guruş 

2 Tırmığ 4 guruş 

Bel 10 guruş Çapa 10 guruş Kazma 10 guruş Balta 60 guruş 

Kebir maşa 5 guruş Hamur tahtası 5 
guruş 

3 Hamur tahtası 10 
guruş 

(…) 2 aded 1 kuruş 

2 Kaluç 6 guruş Barut kapağı 1 
guruş 

Defa reçel ve berverde 
mea kutu 2 aded 6 guruş 

Mülk menzil 4 bab ve 
sülüs hisse bağçe kıta 
1300 guruş 
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Yekûn tereke-i müteveffayı sani 4314 guruş. 

Minhâ el-ihrâcât: Techîz ve tekfîn masrafı 103 guruş, vasiyyeti 76 guruş, mehr-i 

müeccel zevcesi mezbûre Miyase 330 guruş, nafaka iddeti 120 guruş, deyn-i müsbet-i 

Fatik Hatun 110 guruş, deyn-i müsbet-i Raşid Efendi 60 guruş, deyn-i müsbet-i Hacı 

Efendi 187,5 guruş, deyn-i müsbet-i Haraçcı Mehmed Efendi Hacı 463 guruş. 

 Yekûnü’l-ihrâcât 1449,5 guruş.  

Sahhü’l-bâkî 2864,5 Balâde muharrer müteveffâ-yı evvel Mehmed bin Ahmed’in 

terekesi 1300 guruş (toplam) 4164,5 guruş.  

İhrâcât: Resm-i kısmet-i adi 104 guruş, kaydiye 6 guruş, varaka-i baha 0,5 (toplam) 

110,5 guruş. (Kalan) 4054 guruş.  

Taksîm beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbure Aişe 159 guruş 5 para, hisse-i Ali 358 

guruş ve 813 guruş, hisse-i Abdullah 358 guruş ve 813 guruş, hisse-i bint-i mezbure 

Emine 137 guruş 30 para, hisse-i bint-i mezbure Gülsüm 137 guruş 30 para, hisse-i 

zevce-i mezbûre Miyase 115 guruş 15 para ve 1165 guruş 15 para. Yekün 4054 guruş. 

Müteveff-yı evvelin bi-hükm-ü (…) 768 den ve meyt-i saninin 24 den i‘tibar varis-i 

merkumenin hisse-i irsiyyeleri tefrik ve ve i‘ta kılındığı şerh ve temhir kılındı fi 15 

muharrem 1290 (M. 15.03.1873) 

 

Sayfa:34 Belge No:79 

Hallac Toros 

Bâdî defter-i kassam oldur ki:  Gürün kasabası mahallâtından Cağşor mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden iken bundan 

akdem fevt olan Hallac Toros oğlu Cano veled-i Karabet’in verâset-i zevcesi Mani 

veled-i Karabet nâm nasrâniyye ile sulb-i sağir oğulları Karabet ve Manik ve sulbiye-i 

sağire kızı Hefine’ye münhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kavîm zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra sağire-i mezbûrenin vasî ve valideleri mezbûre Mani’nin taleb ve 

iltiması ve ma‘rifet-i şer‘ileri tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdur ki, ber-vech-i atî beyân olunur. 15 Muharrem 1290 (M. 

15.03.1873) 
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Nısfı hisse-i mülk 
bağçe 1 kıt’a 2000 
guruş 

2 Boz kilim 80 
guruş 

4 Yorgan 100 guruş 2 Vale 80 guruş 

5 Döşek 150 guruş 8 Yasdık 80 guruş Âtik garare 10 
guruş 

Kilim seccade 15 
guruş 

20 Bakır kıyye 400 
guruş 

5 Ufak hegbe 15 
guruş 

5 Küfecik 15 guruş Kalbur ve elek 3 
aded 15 guruş 

5 Çuval 50 guruş 2 Sofra 50 guruş Çift perde 30 guruş 2 Keçi re’s 80 guruş 
Hırdavat menzili 40 guruş 

 Yekûn tereke 3205 guruş.  

Techîz ve tekfîn masarıf-ı minhâ 160guruş. (kalan) 3040 guruş. 

Minhâ el-ihracat: Resm-i kısmet-i adi 76 guruş, kaydiye 4,5 guruş, varaka-i baha 0,5 

guruş 

(toplam) 81 guruş. (Kalan) 2959 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbure Mani 369 guruş 35 para, hisse-i ibn-i 

sağir Karabet 1065 guruş 26 para, hisse-i ibn-i sağir Manik 1065 guruş 26 para, hisse-i 

bint-i sağire Hefine 517 guruş 33 para. 

Sağir-i mezbûrenin hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an iki bin beş yüz seksen dokuz guruş 

beş paralık emval ve ve eşyaları li-ecli’l-hıfz vasî ve valideleri mezbûre Mani’nin 

yedinde olduğu şerh ve temhir olundu. H. 15 Muharrem 1290 (M. 15.03.1873) 

 

Sayfa:34 Belge No:80 

Davetdâr Mustafa’nın terekesi 

Bâdî defter-i kassam oldur ki: Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt 

olan Davetdar zâde Mustafa bin Ali’nin verâset-i zevcesi Fatik ve kebîr oğlu Ali ve 

sulbiye-i kebîre kızları Meryem ve Ümmühan ve Zeyneb’e münhasıra olub kable’t-

taksîmat mezbûre Ümmühan’ın vuku‘ vefâtıyla verâseti validesi mezbûre Fatik ve li-

ebeveyn er karındaşı merkûm Ali ve kız karındaşları mezbûretan Meryem ve Zeyneb’e 

munhasıra olub kable’t-taksîmat merkûm Ali’nin dahi vuku‘ vefâtıyla verâseti validesi 

mezbûre Fatik ve kız karındaşları merkûmetân Meryem ve Zeyneb ve li-ebeveyn amca 

zâdeleri Hacı Ömer ve Mahmud ve Mehmed bin Abdullah (…) müddeti sefer-i ba‘id 

diyar-ı âhirde Mehmed Ali ile Hacı Ağaya münhasıran olub tashihi (…) mirasta 

mecmu‘ (…) 11520 sehimden olmak vâris-i merûmânın taleb ve iltimasları ve gaib-i 
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merkûmun vasî mensubu ekmekçi Abdullah bin Mustafa ve ma‘rifeti şer‘i ile tahrir olan 

tereke.  

Kış menzili 635 
guruş 

2 Döşek 75 guruş 10 Yasdık 120 
guruş 

3 Yorgan 76 guruş 

2 Döşek ve 2 yasdık 
20 guruş 

2 Manguş boz kilim 
120 guruş 

Teşt 80 guruş Ufak sini 46 guruş 

Ufak kazan 70 
guruş 

Bakraç 40 guruş Süzek 31 guruş 1 Lengeri, 2 sahan, 
tabak, tava, haran 50 
guruş 

3 Sahan ve 1 tas 42 
guruş 

Defa‘ 2 sahan 16 
guruş 

Defa‘ lengeri 7 
guruş 

Çuval (…) 9 guruş 

(…) sofra 8 aded 50 
guruş 

Sandık ve çekmece 
4 aded 25 guruş 

Tencere 1, kutu 10, 
hegbe 7, çömlek 7 aded 
50 guruş 

Mülk bağçe 1 kıta‘  
4000 guruş 

Yekûn tereke 5562 guruş. 

Resm ve kaydiye ve varaka-i baha 148 guruş. (Kalan) 5414 guruş. 

El-ihrâcât: Mehr-i zevce ve sim kuşak 835 guruş, techîz ve tekfîn 80 guruş, duyun-u 

miri 37 guruş. (Toplam) 952 guruş. 

Sahhü’l-bâkî 4462 guruş, 

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbure Fâtik 998 guruş, hisse-i bint-i 

Meryem 1567 guruş, hisse-i bint-i Zeyneb 1567 guruş, hisse-i Hacı Ömer 82,5 guruş, 

hisse-i Hacı Mehmed 82,5 guruş, hisse-i Hacı Abdullah 82,5 guruş, hisse-i gaib 

Mehmed Ali 82,5 guruş. 

Gaib-i mezbûr Mehmed Ali’nin hisse-i irsiyyesi olan cem‘an seksen iki buçuk guruş 

(…) Ekmekçi Abdullah bin Mustafa’nın yedinde olduğuna şerh virildi. H. 15 Muharrem 

1290 (M. 15.03.1873) 

 

Sayfa:34 Belge No:81  

Kürkçü oğullarının musâlaha ve ibrâsı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki, Gürün kasabasında Saray dere mahallesi mütemekkinlerinden 

bundan akdem fevt olan Kürkçü oğlu Simon veled-i Tamek verâseti sulb-i oğulları 

Karabet’le Mığırdiç ve sulbiye-i kebîre kızları Akseme binti Ane’ye munhasıra olduğu 

inde’ş-şer‘i zahir ve nümayan oldukdan sonra merkûm Mığırdiç kasaba-i mezbûrenin 

deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz‘î yed-i 
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mütehakkık olan işbu rafi‘ü’l-i‘lam merkûm Karabet muvâcehesinde bit’tavi‘ ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrenin tereke-i arz ve akârından 

ibaret olub bi hükmü’l-ferâiz hisse-i irsiyyemi taleb da‘vâ sudûrunda iken meyanımızda 

muslihun tavassutla merkûm Karabet bana kâffe-i tereke-i mevcûdeden beş yüz guruş 

kıymetlu bir bab tandırlık ile uğrunda (?) ma‘lumu’l-miktar arsa vermek üzere bi’r-rıza 

sulh olunduk ve her birimiz sulh-u mezbûreyi ba‘de’l-makbûl bedel-i sulh olan mezkûr 

tandırlık ve arazi meclisi sulhde bana teslîm itmekle ben dahi ahz ü kabz idüb mâ-adâ 

terekesi ve mirasa müteallik âmme-i da‘vâya müteâlibat (?) ve kâffe-i emane (?) ve 

muhasamattan merkûm Karabet’in zimmeti ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskât 

eylediğimden ol-dahi bana medfu‘ olan bedel-i sulhu mezkûrun istirdadına müteallik 

da‘vâsını kezâlik zimmetimi ibrâ ve iskât itmeyi her birimiz ahirin ibrasını ber-minvâl-i 

muharrer kabûl eyledik didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-tescil ve huzur-

ıkaim makamlarına i‘lam olundu. H. 17 Muharrem 1290  (M. 17.03.1873) 

 

Sayfa:35 Belge No:82 

Bâdî defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Gübün karyesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem fevt olan Mustafa bin Ebubekir bin Abdullah’ın verâset-i zevcesi Zeyneb 

bint-i Mustafa nâm Hâtun ile li-ebeveyn kebir karındaşı Fatıma ve zevce-i mezbûre 

batnında müteveffâ-yı mezbûrun karabetinden hâsıl olub bir nefer veled-i zükûr içün 

takdîr olunan haml-ı mübeyyine munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra zevce-i mezbûre ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i 

şer‘i ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki 

ber-vech-i âti’z-zikr ve beyan olunur fi 19 Muharrem 1290 ( M. 19.03.1873 ) 

Mülk menzil mea‘ 
ahur 4 bab 800 
guruş 

17 Bakır kıyye 15 
guruşdan 205 guruş 

2 Boz kilim 80 
guruş 

3 Döşek 90 guruş 

3 Yasdık 30 guruş 2 Yorgan 60 guruş Vale 40 guruş 3 Çuval 30 guruş 

Garare 20 guruş (…) matara 4 aded 
200 guruş 

Sofra 20 guruş 4 Ganem re’s 200 
guruş 

2 Keçi re’s 80 guruş Hırdavat 35 guruş Der zimmet Kul 
oğlu Ali 200 guruş 

Der zimmet Mülazım 
Mehmed ağa 600 
guruş 

Yekûn terke 2800 guruş. 

El-ihrâcât: Techîz ve tekfîn 100 guruş, mehr-i zevce 200 guruş. (Toplam) 300 guruş. 
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Resm ve kaydiye ve varaka-i baha 66,5 guruş. (Kalan) 2466,5 guruş. 

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce 304 guruş 7 para, hisse-i bint-i mezbure Fatıma, 

hisse-i hamilü’l-mezbur bi-i‘tibari’l-zükr 2129 guruş 13 para. 

Meblağ-ı mezbur vasî ve validesi mezburenin yedinde olduğu. 

 

Sayfa:35 Belge No:83 

Kerdenizoğlu Terekesi 

Bâdî defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasında Tercan mahallesi 

mütemekkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Kerdeniz oğlu Harsivi veled-i Arus 

veled-i Aleksin’in verâset-i zevcesi Marta bint-i Bezirik nâm nasrâniyye ile sulb-i kebîr 

oğulları Martos ve Avanis ve sağir oğlu Aleksin ve sağire kızı Heramus’a (?) munhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘i zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirân-ı mezbûrânın vasî ve 

valideleri mezbûre Marta ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ma‘rifet-i şer‘i tahrir 

ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-

zikr olundu. H 19 Muharrem 1290 ( M. 19.03.1873 ) 

Mülk menzil bab 7 
mea‘ bağçe kıta‘ 
3500 guruş  

Kavak eşcarı 31 
aded 500 guruş 

Topal beygir re’s 
250 guruş 

Koyun re’s 50 
guruş 

7 Yorgan 175 guruş 6 Döşek 90 guruş 10 Yasdık 100 
guruş 

Beyaz ve siyah vale 
2 aded 100 guruş 

4 Musta‘mel kilim 
80 guruş 

Halı seccade 40 
guruş 

20 Bakır kıyye 300 
guruş 

Tabanca 15 guruş 

2 Kilim 250 guruş 3 Manguş çuval 60 
guruş 

10 Boz çuval 100 
guruş 

Hınta 3 kile 250 
guruş 

Kutu ve külek 10 
aded 30 guruş 

Sofra 10 guruş Kilim seccade 15 
guruş 

Kebir peşkir 15 
guruş 

Mahluc yapağı 
kıyye 2 aded 20 
guruş 

Bezm altı 80 guruş Çanak ve çömlek 
10 aded 20 guruş 

Hırdavat menzili 
150,5 guruş 

Yekûn tereke 6220,5 guruş. 

Resm ve kaydiye ve varaka-i baha 165,5 guruş. (Kalan) 5555 guruş. 

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce 694 guruş 15 para, hisse-i ibn-i Martus 1388 

guruş 30 para, hisse-i sağir Aleksin 1388 guruş 30 para, hisse-i sağir Avanis1388 guruş 

30 para, hisse-i bint-i sağire Heramus 694 guruş15 pare. 
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Hisse-i irsiyyesi cem‘an iki bin seksen üç guruş beş para li-ecli’l-hıfz vasî ve valideleri 

mezbûre Marta’nın yedinde olduğu.  

 

Sayfa:35 Belge No:84 

Körükçü oğlunun bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden ve Saray dere Mahallesi ahâlîsinden Körükçü 

oğlu Karabet veled-i Simon (…) ani’l-meclis li-ebeveyn kebîre kız karındaşları (…) 

taraflarından vekâleti yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Mahmud ağa bin Mehmed 

(…) şahâdetleri bi’s-subût ve’t-tescîl bi’l-vekâle ve diğer kebîr karındaşı Mığirdiç dahi 

kezâlik bi’l-isâle kazâ-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden diğer Körükçü oğulları rafi‘ü’l-kitab Topek 

ve Avanos ve Artin muvâcehelerinde herbiri bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimizde mülk ve 

hakkımız olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan kendi mülk menzilimiz ve bir 

taraftan müşterâ-yı merkûmânın Topek ve Avanis bağçeleri ve bir taraftan Çakır 

bağçesi (…) ile mahdûd eşcâr-ı müsmireye şâmil iş bu menzil canibi â‘yândan arzen 

yirmi üç ve canibi suflesinden otuz altı tûlen yüz dört kadem olub hakk-ı sahîhi ve 

şer‘an kendü mülk bağçemiz derununda ve (…) bir kıt‘a mülk bağçemizi cem‘i tevabi‘ 

ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müvekkiletani merkûmetan (…) bi’l-

vekâle ve nefsimizden bi’l-isâle müşterâ-yı merkûmân Topek ve Avanin üç bin iki yüz 

yetmiş guruş (…) bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde anlar dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı 

mezbûr üç bin iki yüz yetmiş guruş yedlerinde tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz ve 

meyanımızda bi kaderi’l-husus iktisam eylediğimizde bağçe-i mahdûd-ı mezkûr ve 

müştemilatında bizim ve müvekkiletani mezbûretanın (…) vechen mine’l-vucûh alâka 

ve müdâhalemiz kalmayub müşterâ-yı merkûmân Topek ve Avanin’in mülk-i müşterâ-

yı sahîhleri ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı 

mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ 

zâlike. H. 19 Muharrem 1290 (M. 19.03.1873) 
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Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Mehmed ağa ve Ziya bey ve Said efendi ve Mustafa bey 

ve Ali ağa ve Körükçü oğlu Kikoruk ve Körükçü oğlu Kebîr ve gayr-i hüm. 

 

Sayfa:35 Belge No:85 

Takil torunu Akdin dükkân mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden Mir 

Mehmed Emin bin İbrahim Paşa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i 

şer‘i lâzımü’t-tevkîrde kasaba-i merzburede mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Katolik Milletinden cismi ta‘rif’i şer‘i ile ma‘rufe Marta veled-i Kikoruk 

tarafından zikri caî icâba kabûl vekâleti müseccel olan zevci dâhili Tercan oğlu işbu 

rafi‘ü’l-kitab Agob veled-i Artin muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve 

hakkım olub nefs-i kasabada yukaru çarşı yüzünde ve meydanlu civarında vâki‘ bir 

taraftan Kadir ağa zâde müteveffâ Eyyüb’ün veresesi dükkânı bir taraftan Hürmüz oğlu 

Vasip (?) ve karındaşları mülkü ile mahdûd üç kepenk Sökükcü dükkânlarımı cem‘i 

tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla tarafımdan icâb ve kabûle hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâzaadan ârî bey‘i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müvekkilim mezbûre Marta içün 

vekîl-i merkûm Agob’a iki bin dört yüz guruş bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin dört yüz guruş yedimden tamâmen ve kâmilen ahz 

ü kabz itmemle zikr olunan üç kıt‘a dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l-

vucûh alâka ve müdâhalem kalmayub müvekkilimm mezbûre Marta’nın mülk-i 

müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı 

mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 

25 Muharrem 1290 (M. 25.03.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Ağa ve Mehmed Ağa ve Ziya Bey. 
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Sayfa:36 Belge No:86 

Naccar (?) oğlu Safer’in vakai‘ bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Cemcem mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Boşak oğlu Çakır 

Vartovar veled-i Serkiz bi’l-isâle ve zevcesi olub cismi ta‘rif-i şer‘i ile ma‘ruf (…) 

veled-i (…) tarafından vekâleti ba‘de’t-tescîl bi’l-vekâle kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

Naccar oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab sağir veled-i Agob muvâcehesinde bi’l-isâle ve bi’l-

vekâle bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-

zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkımız olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

taraftan Baran oğlu Makra bağçesi bir taraftan Yalı kaba tarlası bir taraftan su yolu bir 

taraftan Baran oğlu mülkü bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı 

müsmireye şâmil beş bab mülk menzile müştemil bir kıt‘a mülk bağçemizi târih-i 

hüccetten yirmi dört mah (…) olmak üzere merkûm sağire altı bin beş yüz seksen iki 

guruş (…) bey‘ ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve teslîm ve 

kabz ve kabûl eyledikten sonra meblağ-ı mezbûr altı bin beş yüz seksen iki guruş 

merkûm Safer’e olan ciheten karzından duyûna takas ve mahsub itmemle ol-dahi 

makasıd ve kabûl (…) bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrun semeni merkûm Safer’den 

ol-dahi deyni merkûm benden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz eyledik didikde Gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H.25 Muharrem 1290 (M. 25.03.1873) 

Şuhûd: Abdullah ağa ve Mehmed ağa ve Ziya Bey ve Said Efendi ve Bedros Ağa 

 

Sayfa:36 Belge No:87 

Herdem oğlunun i‘lamı sureti  

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Suğul mahallesinde mütemekkin Hıristiyan 

Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Herdem oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Toros 

veled-i Kikoruk kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer’i lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Baltalı oğlu Manas veled-i Anastan 

ta‘riflerinde merkûm Manas üzerine da‘vâ idüb mahalle-i mezbûrede sâkin olduğu mülk 

bağçemi murûra diğer mahalleden yol açmak ihtimali olmayub ancak (…) Manas’ın 

bağçesi nezdinde vâki‘ nehr-i kebîr geçidinden bağçesi cenubuna geçip bağçesi ba‘de 
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bağçesi nezdinden ittisalinde vâki‘ kendi mülk bağçeye murûr ide gelmiş iken el-hali 

beni murûrdan men‘ ider olmakla su‘âl olunup müdâhale vakıa‘sının men‘ine tenbih 

olunması matlûbumdur deyü gıbbe’d-da’vâ ves’-su‘âl merkûm Manas cevabında ber-

vech-i müddea müddeî-i merkûmun bağçesinde diğer mahalde murûra ihtimal 

olmadığını ve altmış seneden mütevaciz bilâ nizâ‘ mezkûr geçitten geçub murûr 

idegeldügünü tâlian ikrâr lâkin hakk-ı murûru olduğunu inkâr edecek ve on beş sene 

bilâ özür şer‘i terk ve sukût olunan da‘vâsı bi’l-emr iltifata şâyân olmadığından ber 

mûcib ikrâra müdde-i merkûmun murûruna ber-vech-i şer‘i müdâhalesinin men‘ ile 

tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam (…) 

olundu.      Bakiü’l-emr li men lehü’l-emr. H. 25 Muharrem 1290 (M. 25.03.1873) 

 

Sayfa:36 Belge No:88 

Kocabey oğlu Hacı Hasan’ın dükkân mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Serdar zâde Ali Bey Ali bin Ahmed ağa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u 

meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Kocabey oğlu işbu 

rafi‘ü’l-kitab Hacı Hasan ağa bin Mehmed muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin şer‘an 

yedimde mülk ve hakkım olub nefs-i kasabada (…) çarşı yüzünde vâki‘ bir tarafı Kâşif 

Ahmed ağa Medresesi bir taraftan Ali ağa kerimesi Fatıma hâtun dükkânı ciheten ve 

(…) Kasab İbrahim menzili ile mahdûd bir kepenk Sökükçü nâm cem‘i tevabi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile dört yüz on guruş sikke-i hâlise ile min 

ciheti’l-keyfiyye ma‘lum min ciheti’l-ketmiye mechule meclis-i kabzda â‘yânı (…)  ber-

kabze filuse bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört 

yüz on guruş sikke-i hâlise ile filus-u mezbûre yedinde tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz 

ve filus-u mezbûru meclis-i kabzda tazyi‘ eyledim dükkan-ı mahdûd-ı mezkûrede benim 

vechen mine’l-vucûh alâka ve müdâhalem kalmayub merkûm Hacı Hasan ağanın mülkü 

müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘del-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı 

mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ 

zâlike. H. 25 Muharrem 1290 (M. 25.03.1873) 
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Sayfa:36 Belge No:89 

Bozun oğullarının sulh ve ibrâsı 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Emin Bey mahallesi 

sâkinleri Usta Osman oğulları Ahmed ve İsmail ibni şeyh Mehmed taraflarından hususu 

âtil-beyâna taleb ve da‘vâ veled-i Hacı Salih ve ibrâya ve mütevakkıf olduğu umûrun 

küllisine vekâleti (…) sahihi şer‘i ile vekâleti bi’l-müvacehe tescil olan Seyid oğlu 

Abidin bin Hüseyin kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde müvekkilan-ı merkûmânın amucaları işbu rafi‘ü’l-kitab Osman bin 

Boz ve Mehmed muvâcehesinde merkûmânın Ahmed ve İsmail’e izafetle bi’l-vekâle 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘an’-il-meram idüb müvekkillerim merkûmânın 

(…) ve sağirlerinde mûris yedlerinden müntekil emval ve eşyalarına merkûm Osman’a 

vâzi‘ü’l-yed (…) târih-i i‘lamdan bir sene mukaddem (…) Seyid Hasan Osman Efendi 

huzûrunda vâki‘ olan mehâkeme-i şeriatde yedime virdiği bir kıt‘a (…) ve mahtum 

defter-i kassam mucibince merkûm Osman’ın zimmeti şer‘an beyte ve emval ve eşya ve 

emlak olub ber-mucib-i defter-i mezkûr aynen ve tamâmen teliye (?) teslim eyledikden 

sonra meyanımıza muslihun tavassutla (…) müteallika da‘vâdan merkûm Osman bana 

üç bin guruş virmekle inşâ akd-i sulh eylediklerinde her birimiz bi’r-rıza sulh-u 

mezbûru kabûl eylediğmizden sonra bedeli sulh-u mezbûru meclis-i sulhta tamâmen ve 

kâmilen bana talian ve teslîm itmekle ben dahi yedinde ba‘de’l-ahz ü kabz mâ-adâ 

terkinden (…) ve mülk bağçe ve menzil ve tâvil deyu ve tâvil dere nâm mahalde mebnî 

mülkü menzil ve emval ve eşya ve mirasa müteallik âmme-i ve da‘vâ ve metâlibât ve 

kâffe-i ayâ‘n ve mühasematdan merkûm Osman’ın zimmetini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam 

ile ibrâ ve iskât eylediğimde ol-dahi bedel-i sulh nâmıyla bana medfu‘ olan meblağ-ı 

mezbûr üç bin guruşun istirdadına müteallık da‘vâdan kezâlik benim zimmetime ibrâ ve 

iskât eylemeyi her birimiz âhirin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikte 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ zalike. H. 5 Sefer 1290 

(M. 03.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa ve Mahmut ağa ve Said Efendi ve Salih efendi ve Kadir ağa 

ve Mustafa ağa ve Uzun Ali oğlu Mehmed ağa ve Üzeyir oğlu İsmail ve Kara Mustafa 

oğlu Mustafa ve Bedir oğlu Mustafa ve Amr (?)oğlu Ahmed ve (…) Cumhur oğlu Ali 
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Sayfa 37 Belge No:90 

Koçin oğlu Mülk müstakil bağçe mübâyaası  

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Cam Ali oğlu Mustafa ağa bin Ali kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u 

meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Cağşor mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Koçin oğlu işbu hamili’l-kitab mülkü Senek 

veled-i Arakil muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il     

‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub 

zikr olan Cağşor mahallesinde vâki‘ bir taraftan Ahrun oğlu Avadik (…) Nalbant İsmail 

ve Markar bağçeleri bir taraftan Koçin oğlu Çakır ve Kikorok ve Aleksan ve Artin 

bağçeleri ve su yolu bir taraftan Koçin oğlu (…) ve Cam Ali oğlu Küçük Mustafa 

bağçesi bir taraftan tarîk-i âm ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireye şâmil 

bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafımda 

icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile 

on altı bin dört yüz guruş kıymetlu yüz altmış dört aded yüzlük mecidiyye altunu ile 

min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve min ciheti’l-ketmiye (?) mechûl ve meclis-i kabzda 

â‘yânı muzia‘ ber kabza filus merkûm mülk (…) bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde 

ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr on altı bin dört yüz guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen 

ahz ü kabz itmemle bağçeyi mahdûd-ı mezkûr ile müştemilatında benim vechen   

mine’l-vucûh alâka ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülkü ve müşterâ-

yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf 

olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 4 Sefer 1290 

(M. 02.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Veli ağa zâde Mehmed Ali, Daveddar oğlu Mehmed, Kocabey oğlu 

Molla Osman, Biruz Ağa, Aleksan Ağa, Markat (?) Ağa, (…) ve Artin ağa. 

 

Sayfa 37 Belge No:91 

Koçinoğlu Aleksin veled-i Artinin bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesinde tâbi‘ Gürün kasabasında Cağşor Mahallesi ahâlîsinden 

Cinkabak oğulları Ömer ve Derviş Mehmed ibni Mehmed nâm kimesneler bi’l-isâle ve 
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kız karındaşları gaib-i ‘ani’l-meclis ve zatı mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Hacı oğulları 

Mehmed ve Ahmed ibni Ali ta‘rifleriyle ma‘rufe Aişe tarafından zikri caî bey‘-i ikrâra 

vekîl ve vekâleti ma‘rufan merkûmân şahâdetleriyle ber nech-i şer‘i sâbit ve subût-u 

vekâletine hükm-i şer‘i ve lâ hakk olan Hacı oğlu Hacı Mustafa bin Ali bi’l-vekâle 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine 

mahalle-i mezbûrede mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Koçin oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Aleksan veled-i Artin muvâcehesinde her biri 

bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin 

sudûruna değin irsen yedimizde mülk ve hakkımız olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki 

taraftan Koçin oğlu Mığırdiç Karabet bağçesi ve su yolu bir taraftan tarîk-i âmm ve bir 

taraftan tarîk-i hâs ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireye şâmil ve iki bab 

mülk menzil ve fevkâni bir eyvana müştemil bir kıt‘a mülk bağçemizi tarafeyninde bi’l-

icâb ve’l-kabûl şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i 

hukuk ve merâfıka bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûm Aleksin beş bin guruş sikke-i 

hâliseye min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve min ciheti’l-ketmiye mechule ve meclis-i 

kabzda â‘yân-ı muzia‘ bir kabza filuse bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol-dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr beş bin guruş filus-u mezkûru yedinden tamâmen ve kâmilen ahz 

ü kabz eyledikten sonra filus-u mezbûru ol meclisde tazyi‘ ve semen-i meblağ-ı 

mezbûru bi’l-kader-i husus iktisam eylediğimizden bağçe ve menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrede bizim ve müvekkile-i mezbûre Aişe’nin vechen mine’l-vucûh alâka ve 

müdâhalemiz kalmayub müşterâ-yı merkûm Aleksan’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve 

hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H.5 Sefer 1290 (M. 

03.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Hacı oğlu Ali Ağa ve Ali Mahmud (?)ve oğlu Ahmed ve Mustafa Çavuş 

ve Hacı oğlu Mustafa ve Koca ağa zâde Abdullah ve gayruhüm. 

 

Sayfa 37 Belge No:92  

Ahurlu İbrahim müsadere i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Elbistan kazasına tâbi‘ Gökçek karyesi ahâlîsinden Ahurlu 

aşiretinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam İbrahim bin Yasin Gürün kazası deâvî odasında ma‘kud-u 
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meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde mezkûr Gürün kazasına tâbi‘ Nis karyesi ahâlîsinden 

İsmail Çavuş bin Hasan taraflarında merkûm Hasan Çavuş’un yedinde olub işbu 

muayene olunan sekiz yaşlu boz renklu alnı (…) ve dört ayağı sekili ve gayrı müşahede 

olub dokuz yaşlu siyah renklu ve diğer bir re’s (…) iki re’s öküz kendi ineğinden 

mütevellidler olub tarihi i‘lamdan altı mah mukaddem sekilden zayi‘ olmağla bi’l-

istihkak taleb iderim deyu da‘va ol-dahi cevabında evsafı muharrer ile iki re’s öküze 

vaz‘i yedini talian ikrar lakin Darende kazasına tabi‘ (…) karyesi ahalisinde (…) gaib-i 

ani’l-belde (…) nâm kimesneden tarihi i‘lamdan beş mah mukaddem mezkur boz öküz 

(…)  gaib-i ani’l-belde Mehmed Ali dört yüz guruşa ve mezkur siyah öküzü yetmiş 

guruşa iştirâ idüb ba‘de mezkur siyah öküzü zebh itmişdi (…) mülkümdür deyu müddeî 

merkumun mülkü olduğun ba‘del inkar hususu mezburede müddeî-i (…)  olmağa 

merkum İbrahim’den yine taleb olundukda ol-dahi müddeasını yine karye-i mezbure 

ahalisinden Yusuf bin İbrahim ve Nasır bin veledi Şükrü şahadetleriyle ber nechi şer‘i 

bi’l-muvacehe isbat itmeğe şâhidân merkuman evvelen bi evrakı mesture ve ba‘dehu 

(…) mülkiyetine alenen lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehade eyledukleri ihbar olunduğu 

lede’l-kabul merkum İbrahim bi’t-taleb (…) olundukda muayene-i mezkur boz öküzün 

aynen ve (…) yetmiş guruş kıyye müddeî-i merkuma teslimiyle merkum Hasan Çavuş’a 

tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu Bâkiü’l-

emr li men lehü’l-emr. H 11 Sefer 1290 ( M 10.04.1873 )         

 

Sayfa 37 Belge No:93 

Müsaderet i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Murahhasa mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Manas oğlu 

Güragün veled-i Sefer kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

ani’l-lâzımü’t-tevkîrde Elbistan kazasına tâbi‘ Elmalu karyesi ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-

i‘lam Said veled-i Hasan ile taraflarında târih-i i‘lamdan sekiz mah mukaddem merkûm 

Said diğer bir takrîr (...) gaib-i ‘ani’l-bilad (…) nam kimesne ile Kızıl reis nâm hâl-i 

mahalde yedimde bin guruşluk emval ve eşyayı gasb ve garat (?) itmeğle Akçadağ (…) 

ma‘rifetiyle yüz guruş kıymetlu iki aded hırka ve (…) iki aded aba ve iki top iplik ve bir 

şilte miltan bezi malımı aynen (…) altmış guruş kıymetlu bir aded kilim ve kırk guruş 

kıymetlu bir re’s koyun virüb (…) yedi yüz elli guruşluk eşyem zimmetimde kalmakla 
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taleb iderim deyü gıbbe’d-da‘vâ ve su‘âl merkûm Said cevabında müddeî-i merkûmun 

târih-i mezbûrede gasb eylediğini talian ikrâr lâkin ânifü’l-beyân yüz elli guruş kıymetlu 

muharreru!l-miktar eşyasını gasb idüb memuru mumaileyh ma‘rifetiyle aynen tadiye 

eyledikten sonra tekrar meyanımızda tavassut bir kilim ve bir koyun üzerine  inşai akd-i 

sulh eyledikleri bedel-i sulhu ba‘de’l-mezbûre müteallika da‘vâsına ibrâ âmmeleriyle 

itmişti deyü ba‘de’l-ref‘ ve’l-inkar def‘i meşruhasını mübin beyana havale olundukda 

yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Hasan bin Mustafa ve Mehmed bin Uzun Mehmed 

nâm kimesneler şahâdetleri ile ber-nech-i şer‘i bi’l-muvâcehe isbat-ı müddeâ‘ itmekte 

bundan merkûmânın evvelen bâ varaka-i mesture ve sırran ve ba‘dehu (…) alenen 

lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde iddükleri ihbâr olunmaları lede’l-kabûl mucibince 

merkum (…) gıbbe’da‘vâya merkûm Said’e muârazadan men‘ olunduğu tescil ve bi’l-

iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam olundu. H. 11 Sefer 1290 (M. 

09.04.1873) 

   

Sayfa 38 Belge No:94 

Affar oğlu BaToros bağçe mübâyaası hücceti 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Ahmed ağa tarafları Mustafa bin Osman ve kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meslis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde yine kasaba-i mezbûrede mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Affar oğulları işbu sahibü’l-

kitab Akon Batar ve (…) Agob muvâcehelerinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin şer‘an yedimde mülk ve 

hakkım olub mahalle-i mezbûrede Karatepe değirmeni ağzında vâki‘ bir tarafdan kendi 

mülk menzilim bir tarafdan Ahmed ağa bağçesi, bir taraftan İmam oğlu Hacı Osman ağa 

bağçesi bir taraftan müşterâ-yı merkûmânın mülkü ile mahdûd arzen yirmi yedi ve tûlen 

seksen kadem olub eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ levâhık ve 

kâffe-i hukuk ve merâfıkla ve su yolu ile tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müşterâ merkûmânın Batar ve Akon’a 

bin iki yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde onlar dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûre bin 

iki yüz guruş yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz itmemle bağçe-i mahdûd-ı 

mezkûr ve müştemilatında benim vechen mine’l-vucûh alâka ve müdâhalem kalmayub 
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müşterâ-yı merkûmânın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Ba‘de’l-

yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ-

vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu cera zalike. H. 11 Safer 1290 (M. 09.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: İmamoğlu Hacı Osman Ağa ve Mehmed ağa ve Mevlüd Ağa ve Hacı ağa 

ve Gülabu ağa.  

 

Sayfa 38 Belge No:95 

Kırık (?) oğlunun İ‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Hasbağ mahallesinde mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Kırık oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Kirkor veled-i Kikoruk kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde Medine-i Maraş muzaffa (?) Elbistan kazâsına tâbi‘ Maramoz karyesi 

ahâlîsinden Afşar aşireti meşhur eşkiyasından işbu hazıru’l-meclis İsmail bin Nezir ile 

taraflarında merkûm İsmail târih-i i‘lamdan dört sene mukaddem diğer refikası gaibet-i 

‘ani’l-meclis Çürük oğlu İsmail ve Evecik oğlu Bekir ve Külahcı oğlu Mehmed nâm 

kimesneler ile camcı nâm mahalde yedimden gasb itmiş oldukları 12046 guruşluk 

nukud ve emval ve eşyadan dolayı medine-i mezbûre Naibi mürüvetli Seyid Mehmed 

Sabit Efendi huzûrunda mesbuk olan tarafımızda lede’l-muhakeme merkûm İsmail’in 

ikrârında sehimine isâbet idüb zimmetinde alacak hakkım olduğu şer‘an tebyin iden 

3011 guruşun bana edasıyla hükm-i hâvî 24 Şaban 87 târihli yedime verilen işbu bir 

kıt‘a i‘lam şer‘i mucibince meblağ mahkemeden merkûm İsmail ancak altı yüz 

guruşunu tadiye ve teslîm idüb küsûru 2411 guruş hakkım zimmetinde kalmakla hala 

taleb iderim bana edasıyla tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve su‘âl 

merkûm İsmail cevabında refikası merkûmân ile meâ‘ merkûm Kirkorun emval ve eşya 

ve nükûdunu gasb eylediklerini ve medine-i mezbûre Naib Efendi mumaileyh 

huzûrunda taraflarını tâlian ikrâr lâkin hıyn (?) tarafımızda kendi sihamına ancak dokuz 

yüz guruş isâbet itmekle medine-i mezbûre hükm-i şer‘i ma‘rifetiyle tamâmen tadiye ve 

teslîm etmişim deyu def‘-i ve mazmun i‘lamı munkir olmakla def‘-i meşruha mubîn 

beyâna havale olundukda â‘yân beyandan aczini ma‘rife olub yemini dahi taleb 

olunduğundan ikrâr olunan meblağ-ı mezbûr dokuz yüz guruştan gayr-i zimmetim 

metabatı üç yüz guruşun müddeî-i merkûma edasıyla merkûm İsmail’e tenbih ve ilzâm 

olunup müddeî-i merkûm Kirkor dahi mazmun i‘lam-ı mezkûru beyâna havale olduğu 
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tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. Bâkiü’l-emr li men lehü’l-

emr.  H. 12 Sefer 1290 (M. 10.04.1873) 

 

Sayfa 38 Belge No:96 

Koçin oğlu Markar’ın bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Fazlı ağa mahallesinde 

sâkin Kara İsmail oğlu İsmail ağa bin Hacı Hasan kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meslis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde Cağşor bâla mahallesinde mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Koçin oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab 

Markar veled-i Artin muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub 

zikri (…) Cağşor bâla mahallesinde vâki‘ bir tarafda müşterâ-yı merkûm Koçin oğlu 

Markar bağçesi bir taraftan Koçin oğlu Aleksin bağçesi bir taraftan Ahrud oğlu Gabriyel 

ve Avadis menzilleri ve bir taraftan Ahrud oğlu Kirkor ve Canik bağçeleri ile mahdûd 

eşcâr-ı müsmireye şâmil ve bir bab menzile müştemil iki (…) bir kıt‘a mülk bağçemi 

arzen yedi kadem tarîk ve cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka 

tarafından icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘i ile merkûm Koca Markar’a bin altı yüz elli guruş kıymetlu on altı buçuk aded 

yüzlük mecidiyye altunu ile min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve min ciheti’l-ketmiyye 

mechule meclis-i kabzda â‘yânı muzi‘ ber kabza filuse bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve kabz ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin altı yüz elli guruşla filus-u mezbûru yedinde 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve filus-u mezbûru ol meclisde tazyi‘ eylediğimde 

bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vucûh alâka ve 

müdâhalem kalmayub merkûm Koca Markar’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı 

sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. 

Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu cera zalike. H. 14 sefer 1290 

(M. 12.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Said efendi, Güngör Mehmed efendi, Hasan Hüsnüzade Abdi ağa, (…) 

oğlu Abdullah, Aleksin ağa, Hoca Bedros   
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Sayfa 38 Belge No:97 

Uzun Ali zâde Mehmed ağanın bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden Öte 

Osman oğlu Abdullah bin Öte Mehmed kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u 

meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Uzun Ali oğulları 

işbu rafi‘ü’l-kitab Mehmed ve Ömer ağalar ibni Mustafa muvâcehelerinde bi’t-tav‘i 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna 

değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan 

Külekçi Mehmed bağçesi bir taraftan Öte Mehmed oğulları ve Külekçi bağçeleri bir 

taraftan nehir ve bir taraftan tarîk-i âmm ile mahdûd eşcâr-ı müsmireye şâmil metruk 

hârabe bir bab menzile müştemil arzen on dört kadem mülk bağçemi cem‘i tevâbi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile beş yüz guruş kıymetlu beş aded yüzlük 

mecidiyye altuna müşterâ-yı merkûmân Mehmed ve Ömer ağalara bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde semeni olan meblağ-ı mezbûr beş yüz guruş mumaileyhaya olan 

deyni takas ve mahsub eylediğimde anlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve 

teslîm ve kabz ve kabûl semeni merkûm (…) ve kabûl eylediklerinden ben bağçe ve 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrun semeni mumaileyhadan anlar dahi deyn-i mezkûru benden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve istifayı hakk itmemizle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub mumaileyha 

Mehmed ve Ömer ağaların müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Ba‘de’l-yevm 

keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ-vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu cera zalike. H. 21 sefer 1290 (M. 19.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Mehmed ağa, Said efendi, Öte Osman oğlu Fazlı ve Ziya bey. 

 

Sayfa 39 Belge No:98 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Nefs-i Gürün kasabası mahallâtından Abdülfettah ağa 

mahallesinde sâkin gaib-i ‘ani’l-meclis ve zâtı Ali ağa bin Küçük Mehmed ve Ali bin 

Hüseyin ta‘rifleriyle ma‘rufe Emine binti Hacı Ali efendi tarafından hususu ati’l-beyânı 

taleb ve da‘vâ ahz ve kabz ve lede’l-hace-i sulh ve ibrâya mutevakkıf olduğu umûrun 

küllisine vekîl ve vekâlet-i ma‘rufân merkûmân şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘î sâbit ve 
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subût-u vekâletine hükm-i şer‘i lâ hakk zevci Busra oğlu işbu rafi‘ü’l i‘lam Ali bin 

Hüseyin meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Halil 

Kamil Efendi bin el-mezbûr Hacı Ali Efendi ile ta‘riflerinde merkûm Halil Kâmil 

Efendinin müvekkilim mezbûreye virmiş olduğu işbu kıt‘a Ma‘nun ve Mernûm 

temessükü mıntıkasınca hücceti merkûmânın zimmetinde zeyl olan 1340 guruş (…) 

taleb iderim su‘âl olunup bana edasıyla merkûm Halil Kamil Efendiye tenbih olunması 

bi’l-vekâle matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm Halil Kamil Efendi 

cevabında deyn ve temessük merkûm kendinin olduğunu tâlian ikrâr lâkin fahiş (...) bil-

hisab ma‘lumumdur dedikte yedinde bulunan âtik temessüküne nazaran yürüdülmüş (?) 

olan kırk dokuz buçuk guruş fahiş (?) nizamına tevfikan bi’t-tenzil küsûru olan bin iki 

yüz doksan buçuk guruşun ber mucibi ikrâra vekîl-i müddeî-i merkûma eda ve 

teslîmiyle merkûm Halil Kamil Efendiye tenbih ve ilzâm olunduğu ve bi’l-iltimas 

huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam olundu. Bâkiü’l-emr li men lehü’-emr. H 25 

Sefer 1290 (M. 23.04.1873) 

 

Sayfa 39 Belge No:99 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki:  Nefs-i Gürün kasabasında Abdulfettah Ağa Mahallesi 

ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam Ahmed Hurşit Efendi bin Abdulfettah ağa kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma’kud-u meslis-i şer’i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i 

mezbûre ahâlîsinden Tacir oğlu Hüseyin bin Hüseyin ile taraflarında mahalle-i mezbûre 

de vaki‘ bir taraftan Uzun oğulları bağçesi bir taraftan tarîk-i âmm bir taraftan Cebci 

oğlu Ahmed bağçesi bir taraftan (…) Avanis bağçeleri ile mahdûd bir kıt‘a bağçemi 

merkûm Hüseyin ile târih-i i‘lamdan üç sene mukaddem vefât iden biraderi Ahmedin 

irsen bi’l-iştirâk mülkleri iken bundan sekiz sene mukaddem müveffâ-yı mezkûrun 

hayatında bağçe-i mahdûd-ı mezkûr mabeynlerinde iktisam eylediklerinden sonra 

müteveffâ-yı merkûm (…) Avanis hayatına isabet eyledikde hisse-i mezkûrun târih-i 

mezbûrede (…) ma‘lum ile merkûm Ahmedin şer‘an yedimde mülk ve hakkım olub 

ile’l-vefât merkûm Ahmed’in huzûrunda (…) bende merkûm Hüseyin’in huzûrunda ve 

sekiz senedir bilâ niza‘ mülkiyet üzere mutasarrıf iken el-hâletinde merkûm Hüseyin’in 

tevcih-i şer‘î müdâhale ider olmakla su‘âl olunup ve müdahale vakâ‘sının men‘iyle 

merkuma tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm 

Hüseyin cevabında bağçe-i mahdûd-u mezkûr karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun 
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verasetiyle el-ân meşâ‘an müşterekde deyu taksîm-i mezbûru ve müteveffâ-yı mezbûrun 

müddeî-i merkûma bey‘ini ve sekiz seneden beru müddeî-i merkûmun mülkiyeti üzere 

tasarrufunu külliyen münkir oldukda müddeî-i merkûm müddeâsını mubîn beyâna 

havale olunmağın yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub müddeâ aleyh merkûm 

Hüseyine şifahen tasdîkinden lâzımiye makbulü’ş-şahâde eyledikleri tahkik-i elzem (?) 

Cebci oğulları Mahmut bin Hüseyin ve Osman bin Mustafa şahâdetleri ile bi’l-hücceti 

şer‘i bi’l-muvâcehe isbât-ı müddeâ itmeğin bi’l-kabûl mucibince merkûm Hüseyin ber-

vech-i şer‘î hâs (…) müdde-i merkumun mülkiyetine hükm ve tescîl olunduğu ve bi’l-

iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. Bâkiü’l-emr li men lehü’l-emr. H. 25 

Sefer 1290 (M. 23.04.1873) 

 

Sayfa 39 Belge No:100 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Fazlı Ağa Mahallesinde 

sâkin gaib-i ‘ani’l-meclis ve zatı yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Şit oğlu Ömer ağa 

bin Mustafa ve Uncu oğlu Mustafa bin Mehmed ta‘rifleriyle Hasibe binti Şeyh Mehmed 

Emin tarafından zikri caî ba‘idde vekâlet-i ma‘rufân merkûmân şahâdetleriyle ber nechi 

şer‘i sâbit ve subût-u vekâletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan (…) Uncu oğlu Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesne kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde Katolik mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Katolik milletinden Tercan oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Agob muvâcehesinde ve 

müvekkilesi mezbûre (…) bi’l-vekale bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin müekkilem mezbûrenin irsen mülk 

ve hakkı olub nefsi kasabada çarşı yüzünde vaki‘ bir tarafdan Akif ve Abdullah ağaların 

dükkanı bir tarafdan vakıf dükkanıyla mahdud iki yüz yirmi sekiz numaralu kepenk 

bakkal dükkanını cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve’l-merâfık tarafından icâb 

ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkum 

Agob ile gaib-i ani’l-belde karındaşı Osib (…) iki bin yüz guruşa bey‘ ve temlik ve 

teslim eylediğimde (…) ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûru merkum yedinden tamamen ve 

kamilen ahz ve kabz itmemle dükkan-ı mahdud-u mezkurede benim vechen mine’l-

vücuh alaka ve müdahalem kalmayub merkumân Agob ve Osib’in mülk-i müşterayaı 

sahihi ve hakkı sarihi olmuşdur Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve sahibi ihtiyarı 
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mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer’i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu 

Bâkiü’l-emr li men lehü’l-emr. H. 25 Sefer 1290 (M. 23.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl:  Memlük Bey ve Abdullah ağa ve Mahmud ağa ve Ziya Bey ve Numan 

ağa ve (…) ve Veliyyiddin Hacı oğlu Bekir 

 

Sayfa 39 Belge No:101 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Cağşor mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Cemcem oğlu 

Gürüp (?) veled-i Toros kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede mütemekkin gaib-i ‘ani’l-meclis cismi ta‘rif 

şer‘i ile ma‘rufe (…) veled-i Tatar tarafından zikri caî icâbeti kabûl vekîl-i meclis-i 

şer‘iyye ve Sadri kebîr oğlu işbu hâsılü’l-kitab Martos veled-i Agob muvâcehesinde 

bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin 

sudûruna değin şer‘an yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki 

taraftan Çiz (?) oğlu Agob bağçesi bir tarafdan tarîk bir tarafı kendi mülk bağçem ile 

mahdûd eşcâr-ı müsmireye şâmil arzen kırk kadem bir kıt‘a mülk bağçemi zikr olunan 

kendi mülk bağçemin hakk-ı şer‘ ile bağçe-i mezkûre ve derûnunda olmak üzere cem‘i 

tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı 

müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müekkilem mezbûre Tartar 

vekîl-i merkûm murahhasasının bin iki yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde 

ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûrun bin iki yüz guruş vekîl-i merkûm yedimden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe-i mahdûd-ı mezkûre ve müştemilatında 

hakk-ı şer‘iden (...) vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub fi’l-mucib 

müvekkile mezbûre Tartar’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarih olmuşdur. 

Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-

şer’i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Bâkiü’l-emr li men lehü’l-emr. H. 25 Sefer 

1290 (M. 23.04.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Kezbir oğlu Çakır ve Kezbir oğlu Avanis ve Meran oğlu Makdis ve 

Cerengil (?) oğlu Karabet ve Kölemiş oğlu Toros 
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Sayfa 39 Belge No:102 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Abdulfettah ağa 

mahallesinde sâkin ve gaib-i ‘ani’l-meclis ve zatı Sümüklü mahallesinden İsmail bin 

Osman ve Abdulfettah mahallâtından Mustafa bin Bekir ta‘rifleriyle ma‘rufe Cemile 

binti İsmail tarafından zikri caî ba‘idde vekâlet-i ma‘rufân-ı merkûmân şahâdetleriyle 

ba‘de’s-subût ve tescîl müvekkilesi mezbûreye izafetle bi’l-vekâle kasaba-i mezbûrenin 

deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede 

mütemekkin Hüseyin (...) işbu rafi‘ü’l-kitab Ömer ve Derviş Mehmed ibni Mehmed 

muvâcehelerinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin müvekkilem mezbûrenin yedinde şer‘i mülkü ve hakkı 

olub zikr olunan Abdulfettah ağa mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Gözlü oğlu  (?) Ali 

bağçesi bir taraftan Hacı Ali Efendi zâde Kâmil Efendi bağçesi cem‘i tevâbi‘ ve levâhık 

ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müşterâ-yı merkûmân Ömer ve Derviş iki 

bin guruş kıymetlu yirmi aded yüzlük mecidiyye altununa bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde anlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin guruş yedlerinden tamâmen 

ve kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe-i mahdûd-ı mezkûrede müvekkilem mezbûre 

Cemile hâtunun vechen mine’l-vücûh alâka ve medhali kalmayub müşterâ-yı 

merkûmânın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihleri olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe 

mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-

ibtiga ketb olundu. 

 

Sayfa 40 Belge No:103 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Katolik Milletinden Topek oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Kirkor veled-i Avadik kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden Ahmed ağa Hafidi Mehmed bin 

Abdullah ile taraflarında nefs-i kasabada Cürcü kebîr nâm mahalde vâki‘ sâkin olduğum 

mülk bağçemin arsasını Tercan oğlu müteveffâ (…) vâki‘ bir bab menzil arsasını dahi 

merkûm Mehmed’in pederi hâzır bi’l-meclis Abdullah bin Mehmed’den târihi i‘lamdan 

yedi sene mukaddem semeni ma‘lum iştirâ’ iderek şer‘an bi’l-hücceti şer‘iyye yedimde 
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mülk ve hakkım olmakla zikr olunan menzil arsası yerine müceddiden menzil bina 

eyleyub bağçe-i mezbûrun hakkı murûr ve hakk-ı şer‘i mine’l-kadîm merkûm 

Mehmed’in târih-i i‘lamdan iki sene mukaddem gaib-i ‘ani’l-belde emmisi Said ağadan 

iştirâ’ itmiş olduğu mülkü bağçesi ve derûnundan ve mülk-i müşterâ kabusu ağzından 

olmakla (…) merkûme tarafında kendi bağçeme evvelen merkûmun huzûrunda ve 

ba‘de’ş-şer‘i dahi ile (…) huzûrunda bilâ niza‘ murûr ve mecray-ı kadîminden kendi 

bağçemi saki ide gelmiş iken el-haliyetisinde beni murûr ve sakiden men‘ ve fuzûli 

müdâhalem ider olmakla su‘âl olunup müdâhalem vak‘asını men‘ ile merkûm 

Mehmed’e tenbih olunması matlubûmumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm 

Mehmed cevabında fi’l-hakika gaib-i merkûmun şer‘an yedinde mülk ve hakkı olan 

bağçesi ve derûnundan ve menzili kabusu ağzından kadîmen müddeî-i merkûmun hakkı 

murûr ve hakk-ı şer‘i olduğunu ve bu münasebetle niza‘ murûr ve saki ide geldiğini 

tâlian ikrâr lâkin hakk-ı murûru mine’l-kadîm kendi mülk menzilimin (…) canibinden 

va hakk-ı şer‘i su yolu mecrası ve dahi yirmi üç kadem aşağıdan zikr olunan menzil 

arsası nihayetinde iken arsa-i mezbûreye binâ-i cedid inşâsına mebnî hakk-ı murûr ve 

müdâhale ve hakk-ı şer‘i su yolu mecrayı kadîmini tebdil ve yerinden tahvil iderek 

mecrây-ı kadîm-i mezkûreden yirmi kadem aşağı tarafda zikr olunan menzil-i cedidi 

nihayetine indirib (?) muhaddisen kabul ve müceddid inşâ eylediğinden başka yedimde 

bulunan bağçe-i mezkûru işbu târih-i i‘lamdan on beş sene mukaddem gaib-i merkûm 

Said ağa tarafından ikrâra vekâlet iden müteveffâ Hacı Mehmed Sadık ağa bin Ebubekir 

ağadan iştirâ’ itmemle merkûmeden beri mülkiyet üzere yedimde tasarrufumda iken 

bundan iki sene mukaddem ben diyar-ı âhirde bulunduğum halde gaib-i merkûm buraya 

gelib bağçe-i mezkûru bidayete bey‘ ider gibi benim gıyabımda yine bana bey‘ itmiş 

olmakla ber-vech-i muharrer on beş sene mukaddem şer‘an mülküm iken gıyabımda 

müceddiden bey‘i fuzûli olub ve yedi sene zarfında müddeî-i merkûm Kirkorun mururu 

mecrayı muhaddisden murûru su icrası kadîm olmayacağı zâhirdir deyu ba‘de’d-def‘-i 

ve’l-inkâr riyaset-i meclis dea‘vi a‘zâsıyla (…) üzerine varılub ba‘de’l-keşif ve yine 

kazâ-i minvâl-i meşruh üzere olduğu şer‘an tahkik itmek def‘-i merkûm Mehmed ber-

vech-i müddeâ on beş sene mukaddem vekîl müteveffâ-i ileyhadan iştirâ’ eylediği def‘-i 

meşruasını mubîn beyâna havale olundu ba‘de’l-istihsal ve’l-imhal (?) itban beyyineden 

niza‘ (…) mutasarrıf olub yemine dahi taleb olunduğundan def‘-i merkûmun emval 

beyâna hakkı murûra müdâhale ve hakkı şer‘i mecrâ-yı kadîmi olduğu (…) ve ikrâr 

eylediği mahalle-i kadîmden gelen evvel kendi mülkü bağçesinde murûru kabûl ve 
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kendi mülki mecrâyı kadîminden su deliği küşadına (?) merkûm Kirkora izin-i şer‘i 

verilub merkûm Mehmedin ber-mucibi ikrâra müdâhale ve mecra-yı kadîmi ve vech-i 

müdâhaleden men‘  eylediğinden ve tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-

makamlarında i‘lam olunur. Bâkiü’l-emr li men lehü’l-emr. Hurrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ 

min Rebîü’l-evvel li sene tis‘în ve mieteyn ve elf. H. 4 Rebîü’l-evvel 1290 (M. 

01.05.1873) 

 

Sayfa 40 Belge No:104 

Toros oğlunun bağçe muhakemesi i‘lamı:  

Ma‘ruz-u dâi‘ (…) : Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Murahhassa mahallesinde 

mütemekin iken târih-i i‘lamdan otuz sene mukaddem fevt olan Toros oğlu Artin veled-

i Arakil ve verâset-i zevcesi Menan veledi Artin ve sulb-i kebîr oğulları Karabet ve 

Kalos ve kebîre kızları tarafında ve Şahmelek nâm kimesnelere munhâsıra ve tashih-i 

mesele mirasları mahkeme-i ferâiz kırk sekiz sehimden olub siham-ı mezbûreden altı 

sehimi zevcesi mezbûreye ve altı sehimden yirmi sekiz sehimi merkûmân Karabet ve 

Kalos’a ve yedi sehimden dört sehimi mersûmân tarafında ve Şahmelek’e isâbet-i 

tahkikiden sonra tereke-i müteveffâyı mezbûre merkûmân Karabet ve Kalos’a vâzî‘ü’l-

yed olmakla varis-i merkûmân merkumetandan sonra (...) vâzî‘ü’l-yed taleb ve da‘vâ ve 

lede’l-hace-i sulh ve ibrâya ve hususu mezbûrun mütevekkif olduğu umûrun küllîsine 

taraflarından vekâleti Bakus veledi Agob ve Evban (?) ve (…) Agob şahadetleriyle ber 

nech-i şer’i bi’l-muvacehe sabit ve zevce-i mezbure Menan tarafından kezalik vekaleti 

müseccel olan Bakus oğlu işbu rafi’ü’l-i‘lam Toros veled-i Kirkor evvelen kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ve sâniyen mahalle-i mezbûrede mahalli niza‘ (?) odasında 

akd olunan meclis-i şer‘i lazımü’t-tevkîrde vâzı‘ü’l-yed merkûmân muvâcehelerinde 

müvekkilleri muzburana izafetle bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘birü’l ‘ani’l-

meram idüb (…) müteveffâ-i mezbûrenin terekesi mahalle-i mezbûrede kebîr değirmeni 

uğrunda (?) vâki‘ bir taraftan kebîr dere bir tarafdan değirmen yolu bir tarafdan hark bir 

tarafda (…) bağçesi ile mahdud arzen yüz otuz kadem eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a bağçe 

ile derûnunda mebni dört bab menzil hane-i müştemilat hâneden ibâret olub hisse-i 

irsiyyeleri ma‘ruf-u şer‘i ile tefrik ve bana teslîmi matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ 

ve’s-su‘âl vâzı‘ü’l-yed merkûmân cevaplarında tereke-i müteveffâ mezbûre vâzı‘ü’l-
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yedlerini her biri tâlian ikrâr lâkin müekkilat-ı mezbûratın onbeş seneden mütecaviz 

sukût üzere olduklarından başka mûrisimiz düyûn vefât idüb bağçe mahdûd-ı mezkûru 

müekkilat-ı mezbûranın huzurlarında bundan sekiz sene mukaddem ahiri bey‘ ve edayı 

(...) eyledikten sonra kendi kesemizden tekrar iştirâ’ itmemizle şer‘an mülkümüz 

olduğundan bi-hakk vaz’i yed ideriz deyu def‘a müekkilatı mezbûratın hisse-i 

miraslarını münkir olduklarında vekîl-i müddeî-i merkûm Toros cevaplarında işbu târih-

i i‘lamdan on sene mukaddem müvekkilerim mezbûranın hisse-i irsiyyeleri olduğunu ve 

her biri ikrâr ve itiraf idüb hücceti bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun cenubu suflesinden işbu 

irad olunan mahalde ma‘lum olmakla bağçe ile bir aded kebîr gazan ta‘rif idüb 

müvekkilerim mezbûran hisse-i mirası göstermiş isede hisselerine mukâbil olmamasına 

mebnî teslîm ve kabûl itmeyub hisse-i müvekkilatı mezbûranın hisse-i sabıkalarını 

bundan bir gün mukaddem tebdil-i şuhûd munhasırında her biri şer‘i taleb (…) iki bin 

beş yüz guruş virmeğe rağbet itmişlerdi deyu da‘vâyı meşruhaları ve def‘a mukabele 

eyledikte merkûmân Karabet ve Kalos cevaplarında bağçe-i mezbûreden hisse-i miras 

nâmıyla mezkûr bir miktar bağ ile bir aded gazan tefrik-i müvekkilat-ı mezbûrata arz 

eylediklerini her biri tâlian ikrâr ancak sekiz sene mukaddem vâki‘ olmuşdu deyu iki 

seneyi inkâr ve bundan bir gün mukaddem dahi müvekkilat-ı mezbûrâtın hisse-i 

eşyalarını bin yüz guruş şer‘i taleb olduklarını kezâlik inkâr eylediklerinde merkûmânın 

beyânı ile bu vecihle inkârlarını mubîn ve vekîl-i müddeî-i merkûm Toros beyâna 

havele olundukta yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub gıbbe’t-ta‘dil ve’t-tezkiye 

makbulü’ş-şahâde iddükleri ihbâr olunan Mabun oğlu Bagos veled-i Agob ve Bakun 

oğlu Karabet veled-i Agob ve diğer Agob veled-i Serkiz ve Bakos veled-i Avanis 

vesaire ta‘rifiyle ber-nech-i şer‘i mutevâtiren bi’l-müvacehe isbât-ı müddea itmeğin 

bi’l-kabûl muvâcehesince bağçe ve menziller tecmilatı hâne ber tashihi mezkûr taksîm 

olundukta zevce-i mezbûre Menan sehimine bağçe-i mezbûreden arzen on altı ve 

mersûmetân tarafından ve Şahmelek hisselerine otuz sekiz cem‘an elli dört kadem 

bağçe ile mülk ve menzil tecmilatı hâne içün muhammel adil tahminleri ile takdîr 

olunan üç bin sekiz yüz elli guruş kıymetlerinden kezâlik ber-tashihi mezkûr dört yüz 

elli altı guruş zevce-i mezbûreye ve bin yüz otuz beş guruş mersûmetan tarafından ve 

Şahmelek sehimlerine ki cem‘an bin beş yüz seksen yedi guruş isâbet itmeleri ol vecihle 

şer‘i taksîm olunup mülk ve menzili ve tecmilatı hânenin merkûmân Karabet ve Kalos’a 

mülkiyetini (…) meblağ-ı mezbûr bin beş yüz seksen yedi guruş salifi’z-zikr arzen elli 

dört kadem bağçenin dahi vekîl-i müddeî-i merkûm Toros’a teslîmiyle merkûmân 
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Karabet ve Kalos’a tenbih olunduğu ve taksîm-i terekenin istirdanına müteallika 

da‘vâdan her biri âhirin zimmetine ibrâ ve iskât ve yine her biri âhirin ibrâsını ber-

minvâl-i muharrer kabûl eyledikleri tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz 

ve i‘lam olundu el-emrü li men lehü’l-emr. H. 5 Recep 1290 (M. 28.08.1873) 

 

Sayfa 40 Belge No:105 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Karatarik karyesi ahâlîsinden Hamza 

oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Hamza bin Mehmed kasaba-i mezbûrenin idare meclisinde 

ma‘kud-u meclis-i şer‘î lâzımü’t-tevkîrde sahibü’l-arz vekîl-i refetlü (?) Abdi Bey hâzır 

olduğu halde kasaba-i mezbûrede mütemekkin Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden gaib-i ‘ani’l-meclis ve cismi Ahmed bin Mehmed ve Hacı Ömer bin Recep 

ta‘rifleriyle ma‘ruf Cevher veled-i Agob tarafından Mangus ati’l-beyanında muhasebe 

vekîl ve vekâleti ma‘rufan merkûmân şahâdetleri ile ber nech-i şer‘-i sâbit ve subûtu 

vekâletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden Ömer Gazi 

oğlu Ebu Bekir bin Mustafa muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-meram idüb müekkili mezbûre Abus karındaşı olub târihi i‘lamdan on iki sene 

mukaddem nakl-i hâne eylediğimde merkûm Tagos yanıma gelip küt akçesi nâmıyla 

cihet-i garzdan zimmetimde el-hakk hakkı olan bin beş yüz guruşdan taleb eyledikde 

ifaya kudret bulunduğumdan karye-i mezbûre arazisinde Salih boğazı nâm mahalde 

vâki‘ Hamuş tarlası dimekle ‘ârif tarafları Hamuş (…) ve Baron oğlu ve Makır ve Hacı 

tarlalarıyla mahdûd tahminen on kile İstanbul tohumu istia‘b ider diğer bir kıt‘a yine 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ ve raba tarla dimekle ‘ârif tarafları Hamza oğlu Hacı ve 

Esuruk (?) ve Fuyak tarla ve Toros oğlu tarlasıyla mahdûd tahminen üç kile İstanbul 

tohumu istia‘b ider diğer bir kıt‘a ki cem‘an on beş kile İstanbul tohumu istia‘b ider bin 

üç yüz elli guruş kıymetlu üç kıt‘a kıraç tarlalarımı ve dönüm meblağ-ı mezbûre 

mukabilinde deyn-i tarikle ârîyeden merkûm Tatuy’e teslîm itmiştim mükkilim kendinin 

vuku‘ vefâtıyla Labos’un kızkarındaşı müvekkile Cevher’e mezbûre fuzûlen zabt ve 

bana teslîme imtina‘ ider olmakla vekîl-i merkûm Ebubekir’den su‘âl olunup tarlayı 

mahdûd-ı mezkûremin bana teslimiyle tenbih olunması matlubumdur deyu gıbbe’d-

da‘va ve’s-sual vekil-i merkum cevabında müteveffayı mezbur Tutiyus (Devamı 

okunamadı)  
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Sayfa 41 Belge No:106 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Cağşor mahallesinde mütemekkin Hıristiyan 

Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Toros oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Değirmenci Soğuman veled-i Arakil mahalle-i mezbûrede Toros oğlu bağçesinde 

ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde diğer Toros oğulları Karabet ve Kalos 

veledâni Artin muvâcehelerinde her birinin üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-meram idüb mahalle-i mezbûrede Pir değirmeni uğrunda vâki‘ bir tarafdan dere 

bir taraftan Afşar bağçesi bir taraftan hark ve bir taraftan merkûmânın bağçeleriyle 

mahdûd işbu müşâhede olunan bir kıt‘a bağçe irsen yedimde mülk ve hakkım iken işbu 

târih-i i‘lamdan on sekiz sene mukaddem ben ölünceye değin beni görüp gözetmek ve 

beslemek şartıyla merkûmân Karabet ve Kalos’a hibe etmiştim şart-ı mezkûre riyaet 

idmediklerinden su‘âl olunup bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun bana red (?) ve teslîmiyle 

merkûmâna tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûmân 

Karabet ve Kalos cevaplarında bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun min-ciheti’l-ileyha vâzı‘ü’l-

yedleri her biri tâlian ikrâr lâkin şart-ı mezkûr vuku‘nu külliyen münkir olmakla 

müddeî-i merkûm Soğumadan müddeâsını mübîn beyâna havale olundukta itban ve 

tenbih sudûrunda iken tarafeynden her biri meclis-i şer‘e gelib müddeî-i merkûm 

Soğumana bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram iderek 

mabeynimize muslihûn tavassutuyla yine da‘vâyı mezkûremden fariğ olmak üzere 

bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun alenen canibinde vâki‘ bir taraftan değirmen yolu bir 

taraftan hark bir taraftan Afşar bağçesi bir taraftan merkûmân Karabet ve Kalos ve 

Menan tarafından ve Şahmelek bağçeleri ile mahdûd dört yüz guruş kıymetlu arzen 

yirmi kadem bağçe ile itisalinde mebnî fevkanî bir bab ufak yazlık ve tahtani bir bab 

ufak mağaza virmek üzere inşâ akd-i sulh eylediğinde her biri sulh-u mezbûreyi bizler 

dahi kabûl itmemizle bedel-i sulh olan bağçe-i mahdûd-ı mezkûr (…) mezbûreyi ta‘yin 

ve tefrik ve meclis-i sulhde bana teslim eylediğinde ben dahi ba‘de’l-ahz ve ve’l-kabz 

bağçe-i mezkûre müteallik da‘vâdan merkûmân Karabet ve Kalosun zimmetlerine ibrâ-i 

âm ve rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat itmemle anlar dahi bedel-i sulh nâmıyla bana 

medfu‘ları olan dört yüz guruş kıymetlu bağçe ve menzilin istirdadına müteallik 

da‘vâdan benim hakkımı ibrâ ve iskat eylediklerinden her biri ahirin ibrâsını ber minvâl-

i muharrer kabûl eyledik didikte şer‘i tasdîki’ş-şer‘i sulh ve ibrâ-i mezkûru sahîhde 

hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. H. 6 

Recep 1290 (M. 29.08.1873) 
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Sayfa 41 Belge No:107 

Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Tahmas oğlu Toros veledi Cano nâm kimesne 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Raşid 

Efendi mahallesinde mütemekkin Tebea-ı merkûmenin millet-i mersûmesinden Mefan 

oğlu işbu sahibü’l-kitab Taber veled-i Bağdeser muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-il ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen 

yedimde hakkım olub nefs-i kasabada Dabir mahallesi nezdinde vâki‘ Karatepe 

mahallede kâin bir taraftan tarîk-i âmm iki taraftan nehr-i kebîr ve yâr bir taraftan 

müteveffâ Vartovar bağçesi ile mahdud eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireye şâmil ve 

tahtani üç bab menzil sufle tûlen  yüz elli altı ve arzen doksan sekiz kadem bir kıt‘a 

mülk bağçemi cem‘i tevâbi‘ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb 

ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile dört bin 

yüz guruş kıymetlu kırk aded yüzlük mecidiyye altunuyla min-ciheti’l-keyfiyye ma‘lum 

ve min-ciheti’l-ketmiyye mechule ve meclis-i kabzda â‘yânı muzî‘ ber kabza filus-u 

merkûm Natra’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledikte ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ 

ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört 

bin yüz guruş filus-u mezbûru yedinden tamâmen ve kâmilen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz 

filus-u mezbûru ol-mecliste tazyi‘ itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve 

müştemilatında benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub merkûm 

Natra’nın mülk-i müşterâyı sahîhi ve hakk-ı sarih olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ 

yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga 

ketb olundu. H. 17 Recep 1290 (M. 09.09.1873) 

 

Sayfa 41 Belge No:108 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabası mahallâtından Cağşor mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden iken bundan 

akdem fevt olan Arab oğlu Agob veled-i Avadik Ohannes’in verâset-i zevcesi Terfende 

veled-i Karabet ile sulb-i sağir oğlu Eynük ve sağire kızı Lüsiye’ye (?) munhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘il-enverde zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sağirâni mezbûrânın 

vasiye ve valideleri mezbûre Terfendenin taleb ve iltiması ve ma‘rifet-i şer‘ileri tahrir 
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ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâyı mezbûrdur ki ber vechi âti’z-

zikr beyân olunur fi 7 Rebîü’l-evvel 1290 (M. 04.05.1873) 

2 Yünli döşek 70 
guruş 

3 Şilte döşek 60 
guruş 

5 Yastık 50 guruş Vale 50 guruş 

3 Boz kilim 100 
guruş 

Sofra 10 guruş 4 Çuval 80 guruş 4 Boz çuval 40 
guruş 

4 Ufak hegbe 10 
guruş 

Bez perde 10 guruş 12 Bakır kıyye 18 
guruş 

Hurç 20 guruş 

Musta‘mel halı 15 
guruş 

Balta, kazma ve saç 
3 aded 30 guruş 

Bâ-defter-i müfredât 
ve mühimmât 150 
guruş 

Mahalle-i mezbûrede 
tahtani ve fevkani 
menzil (bab 2) mastaba 
2 kıt‘a 2000 guruş 

Hırdavat menzil 45 guruş 

Yekûn 2950 guruş.  

Techîz ve tekfîn masaraf-ı minhâ 100 guruş. (Kalan) 2850 guruş. 

İhrâcât: 71 guruş 10 para Resm-i kısmet, 3 guruş 40 para kaydiye. (Toplam) 75 guruş 

(Sahhü’l-baki) 2775 guruş.  

Taksîm: Hisse-i zevce-i mezbûre Terfende 446 guruş 25 para, hisse-i ibn-i sağir Eynük 

1618 guruş 26 para, hisse-i bint-i sağire mezbure Lüsiye 809 guruş 13 para. 

Sağirân-i mezbûrânın hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an iki bin dört yüz yirmi sekiz guruş 

beş paralık emlak ve eşya li-ecli’l-hıfz vasiye ve valideleri mezbûre Terfende’nin 

yedinde olduğu şerh ve i‘lam kılındı. H. 7 Rebîü’l-evvel 1290 (M. 05.04.1873) 

 

Sayfa 41 Belge No:109 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Görük (?) dede oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Yakup bin Hasan bin Hüseyin kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Sümüklü 

mahallesi ahâlîsinden Cabat oğlu Ali bin Mehmed Ali ile taraflarından merkûm Ali’nin 

işbu bize verdiği dükkânı seksen altı târihli bir kıt‘a tahvili mucibince (…) bahâsından 

zimmetinde alacak hakkım olan altı yüz guruştan elli sekiz guruşunu bana tadiye ve 

teslîm idüb mütebakisi beş yüz kırk iki guruş zimmetinde kalmakla halen taleb iderim 

su‘âl olunup bana edasıyla tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl 

merkûm Ali cevabında ber mucib-i tahvil meblağ-ı mezbûru bi-hakk merkûmeden 

zimmetinde alacağı olduğu tâlian ikrâr lâkin tahvil-i mezkûrun târihinden sonra deyn-i 



 156 

mezkûru tamâmen tadiye ve teslîm itmiştim deyu ba‘de’l-inkâr def‘-i merkûm Ali’den 

def‘-i meşruhasını mubîn beyân taleb olundukda itban-ı beyyineden aczini (…) olub 

tahlife dahi taleb olmadığından meblağ-ı mezbûru beş yüz kırk iki guruşun müddeî-i 

merkûm Yakub edasıyla mezbûr Ali’ye tenbih ve ilzâm olduğu tescîl ve bi’l-iltimas 

huzûr-ı kaim-makamlarında i’lam olundu. Bâkiü’l-emr li men lehü’l-emr. H. 8 Rebîü’l-

evvel 1290  (M. 05.05.1873) 

 

Sayfa 42 Belge No:110 

Cam Ali oğlu ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Abdulfettah mahallesi 

ahâlîsinden Cam Ali oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Mustafa bin Mehmed bi’l-isâle ve li-

ebeveyn kız karındaşları gaibetâni ‘ani’l-meclis Hâtice ve Fatıma ve Zeyneb 

taraflarından vekâleti Tahir bin Abdulkadir ve Mehmed bin Mehmed şahâdetleri ile 

ba‘de’s-subût ve’t-tescîl bi’l-vekâle meclis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Fazlı ağa mahallesi 

ahâlîsinden Mustafa Paşa oğlu Halid bin Bekir ile taraflarında mûris ve li-ebeveyn kız 

karındaşı Aişe nâm müteveffânın verâseti benim ve müvekkillerim mezbûreden 

munhasıra olmakla zevce dâhili ve merkûm Halid’in emmisi olub vefât eden (…) 

terekesine merkûm Halid vâzı‘ü’l-yed olmakla müteveffâ-yı mezbûre zimmetinde 

zevcesi murisim müteveffâ mezbûrun (…) ma‘kud Ali’ye olan mehr-i müeccele ve 

kuşak bahâ nâmıyla altı yüz yirmi sekiz ve berika siva-i entari bahâsı iki yüz elli cem‘an 

sekiz yüz yetmiş sekiz guruşun terki manevi mezbûreden bana edasıyla merkûm Halide 

tenbih olunması bi’l-verase ve bi’l-vekâle matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl 

vâzı‘ü’l-yed merkûm Halid cevabında mehr-i müeccel meblağ-ı mezbûru ikrâr lâkin 

zikr olunan berika entari bahâ iki yüz elli guruş inkâr itmekle asıl ve vekîl-i merkûm ve 

müddeâsını mübin beyâna havale olundukda isbât-ı sadretde (?) iken herbiri bi’t-tekrar-ı 

meclis-i şer‘e gelib merkûm Halid ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 

idüb mübanemize muslihun tavassutuyla tarafımızdan merkûm Mustafaya yüz elli guruş 

nakid akçe ile amucam müteveffâ-yı mezbûrun mülk bağçesi derûnunda kâin 

müteveffâ-yı mezbûre Aişe’nin nısfı hissesi yoncalık arsasına muttasıl nısfı diğer 

yoncalık ve fevkâni bir bab ahurun tarîk-i kadîmiyle merkûm Mustafa’ya virmek üzere 

inşâ-i akd-i sulh eyledikelerinde her birimiz sulh-u mezbûreyi bi’r-rıza kabûl ve yed-i 

sahîh merkûm meclis sulhde tamâmen tadiye ve teslîm itmemle ol-dahi ba‘de’l-âhir 

husus-u mezbûre müteallika da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ 
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ve iskat eyledikte ben dahi bedel-i sulh (…) olan meblağ-ı mezbûr yüz elli guruşla nısfı 

yoncalık mezkûrun istirdadına müteallika da‘vâdan merkûm Mustafa’nın zimmetini 

kezâlik ibrâ ve iskat eylediğimde her birimiz âhirin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl 

eyledik deyu ikrârı meşruhatı merkûm Mustafa bi’l-muvâcehe tasdîk eylediği tescîl ve 

bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr.  H. 8 

Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 05.05.1873) 

Şuhûdü’-hâl: Mehmed ağa, Salih efendi, Tahir Mehmed ağa, Kör Mehmed ağa 

 

Sayfa 42 Belge No:111 

Nefs-i Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Hırd oğlu Kikoruk veled-i Toros kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde zevcesi gaib-i 

‘ani’l-meclis ve cismi ta‘rif-i şer‘i ile ma‘ruf Mayram veled-i Kikoruk tarafından zikri 

câtî icâb ve kabûl ve vekîl ve vekâleti Manas oğlu Kör Akona veled-i Serkiz ve Hırd 

oğlu Artin veled-i Kiyuk şahâdetleriyle ber-vech-i şer‘i sâbit ve subûtu vekâletine 

hükm-i şer‘i lâ hakk olan işbu rafi‘ü’l-kitab Arab oğlu Avanis veled-i muvâcehesinde 

bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikr 

sudûruna değin (…) yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

taraftan hark bir taraftan Hırd oğlu Artin bağçesi bir taraftan İbrahim Lebiş bağçesi bir 

taraftan Kalaycı oğlu bağçesi ile mahdûd eşcâr-ı gayr-i müsmireye şâmil ve bir bab 

mülk menzile müştemil arzen kırk beş kadem bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafında icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile zevcem müekkilim mezbûre içün vekîl-i 

merkûm Avanis’e bin yedi yüz yirmi beş guruş kıymetlu on yedi aded her bir rubu‘ 

yüzlük mecidiyye altununa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr bin yedi yüz yirmi beş guruş müekkile-i mezbûre yedinden tamâmen 

ve kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve müştemilatında 

benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub müekkile-i mezbûrenin 

mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve 

ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb 

olundu. H. 2 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 29.04.1873) 
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Şuhûdü’l-hâl: Lobas oğlu Avanis, Cano Makus oğlu Agob, Hırd oğlu Sako, Hırd oğlu 

Artin ve gayr-ü hüm mine’l-hazar. 

 

Sayfa 42 Belge No:112 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Cemcem Mahallesi 

mütemekkinlerinden Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden iken 

bundan akdem fevt olan Musus keşiş veledi Sahabek verâset-i zevcesi İska binti Lezarik 

nâm nasârâniyye ile sulb-i kebîr oğulları Rahip Musus ve Gabriyel ve sulbiye-i kebîre 

kızları İsgüce ve Gevher’e munhasıra olub gable’t-taksimat zevce-i mezbûre (…) 

Banik’in dahi mütea‘kiben vuku‘ vefâtıyla verâseti sadr-i kebîr oğulları merkûmân 

Rahip Musus ve Gabriyel ve sadriye-i kebîre kızları mersûmetan İsgüce ve Gevher’e 

munhasıra ve tashîhi (…) kırk sekiz sehimden olub siham-i mezbûreden on altı sehimi 

(...)  sehimeyni merkumetan (…) on altı sehimi mezburetana isabeti mütehakkıkından 

sonra vereseden mezburetan İsgüce ve Gevher taraflarından zikri carî sulh ve ibrâya 

vekîl ve vekâleti Bedros veled-i Toros ve Kirkor veled-i Sahak şahâdetleriyle ber-nech-i 

şer‘i bi’l-müvacehe sâbit ve subût-u vekâletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan (…) Avanis 

veled-i Karabet kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-

tevkîrde terkeke-i müteveffâyâni merkûmânın vazî‘ yed-i mutehakkık olan işbu 

sahibü’l-kitab merkûm Rahip Musus muvâcehesinde müekkilleri mezbûretana izâfetle 

bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mûrislerimiz 

müteveffâyani merkûmânın terekeleri mülk ve akardan ibaret olmakla târih-i kitabtan 

bir sene mukaddem meyanımızda muslihûn tavassutuyla ber-tashihi mezkûr hisse-i 

irsiyyelerim mukabilinde vaz‘ ü’l-yevm merkûm bana müekkilerim mersûmetâden her 

biri içün yedi yüz ellişer ki cem‘an bin beş yüz guruş nakid akçe virmek üzere alâ-

tarîki’l-târih-i şer‘i inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde her birimiz sulh-u mezbûru ba‘de’l-

kabûl bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûreyi meclis-i sulhta yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz eyledikten sonra küsûr terekeden ve miras-ı müteallika âmme-i 

da‘vâyı (…) ve metâlibât ve kâffe-i (…) ve muhâsemâttan müekkillerim mersûmetânın 

izin ve icazetleriyle vaz‘iü’l-yed merkûmun zimmetini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ 

ve iskât eyledikte onlar dahi bedel-i sulh nâmıyla bana medfu‘ları olan meblağ-ı mezbûr 

bin beş yüz guruşun istirdadına müteallika da‘vâdan kezâlik benim zimmetime ibrâ ve 

iskat itmeğin her birimiz âhirin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikte 



 159 

eserü’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu cerâ zâlike. Hürrire fi’l-

yevmü’t- tis‘a min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel lisene tis’în ve semanine ve mieteyn ve elf. H. 

9 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 06.05.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: An a‘za Abdullah ağa, Mahmud ağa, Ziya bey, Bedros ağa, Menam oğlu 

Bezdik, Bezdik oğlu Cano, Tercan oğlu Mığırdiç, Tercan Tatar oğlu Serkiz ve gayr-i 

hüm min-el-hazır. 

 

Sayfa 43 Belge No:113 

Sümüklü mahallesinden Agob ve Tercan ağaların mübâyaa hüccetidir. 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Gürün kasabası mahallâtından Sümüklü Mahallesi 

ahâlîsinden Cebin oğlu Mehmed bin Ahmed tarafından zikri âti bey‘-i takrîr ve î‘ta 

hücceti vekîl olduğu mahalle-i mezbûre ahâlîlerinden mülazım İbrahim ağa bin 

Mehmed Ali ağa ve Kör Hacı zâde Mehmed ağa bin Mehmed ağa şahâdetleri ile sâbit 

ve subût-u vekâleti hükm-i şer‘i lâ hakk olan mahalle-i mezbûre ahâlîlerinden Mehmed 

Mustafa bin Mustafa meclis-i şer‘iyye de oğulları Ahmed ve Ali hâzıran oldukları halde 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde işbu 

sahibü’l-kitab Saray dere mahallesi ahâlîsinden Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden 

Hacı Agob ve biraderi Tercan ağalar veled-i Abarkuz huzurunda bi’l-vekâle ve ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb müekkilim mezbûr Mehmed akd-i âti’z-zikrin sudûruna 

değin yedimde bi’l-hücceti şer‘iyye şer‘an müstakillen malım ve mülküm olan mahalle-

i mezbûrede kâin bir tarafı köprü caddesi ve bir tarafı nehir tarafeyni merkûmân Ahmed 

ve Ali bağçeleri ve mülki menzilleri ile mahdûd arzan zîr (?) tarafı kırk kadem ve bilâ 

taraf otuz kadem numaralı bir kıt‘a mülk bağçe ile eşcâr-ı müsmire gayr-i müsmireye ve 

saireye müştemil mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla 

tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘i ile merkûmân Hacı Agob ve biraderi Tercan ağalara iki bin dört yüz guruşa bey‘ ve 

temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer ve iştirâ’ ve temlîk ve teslîm 

ve kabz eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki bin dört yüz guruş müşterâ-yı 

merkûmân Hacı Agob ve biraderi Tercan yedlerinden tamâmen ve kâmilen akz ve kabz 

idüb bey‘-i mezkûre ta‘ziz ve gabn ve vukû‘una müteallika âmme-i deâ‘viden 

tarafından her birimiz âhirin zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘i ile kabûle hâvî ibrâ ve 

iskat eyledik (…) ba‘de’l-mülk bağçe-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l-vücûh 
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alâka ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûmân Agob ve Tercan ağaların mülk-i 

müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı 

mülk ve musarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Hürrire fi’l-yevmi’l-hâmis min Şevvâli’l-mükerrem li sene tis’în ve semanin ve 

mieteyn ve elf. H. 5 Şevvâl 1290 (M. 06.12.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Mülazım İbrahim ağa, Hecin oğlu Emir ve Abdurrahman paşa oğlu Bekir 

ve Gürcü oğlu Mehmed ağa ve gayr-i hüm min-el-hazar. 

 

Sayfa 43 Belge No:114 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki 

Sivas vilayeti celilesi dahilinde kain Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi 

ahalisinden iken bundan akdem fevt olan Mecid bin Mehmed bin Cafer’in veraset-i 

sulb-i kebir oğlu Mehmed Hanifi ve sulbiye-i kebire kızları Emine ve Fatma ve Ümmü 

Gülsüm nâm kimesnelere münhasıra olduğu lede’ş-şer‘il-enver zahir ve mütehakkık 

oldukdan sonra zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rufe mezbure Emine meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-

tevkîrde tereke-i müteveffa-yı mezbure vazi‘ yedi mütehakkık olan işbu ra‘fiü’l-i‘lam 

merkum Mehmed Hanifi ile taraflarından ve mürisimiz müteveffa-yı mezbure zimmetde 

kız karındaşlarım mezburetan Fatma ve Ümmü Gülsümün altı bin sekiz yüz guurş 

alacak hakları olmağla (…) vaki‘ ma‘lumu’l-hudud bir kıta‘ bağçe ve bir bab kışlık 

menzili ve otuz kıyye bakır ve on bir aded yasdık ve altı aded yorgan ve altı aded döşek 

ve üç aded boz kilim ve defa‘ üç adewd musta‘mel boz kilim ve bir aded (…) ve iki 

aded sofra ve bir aded perde ve beş aded çuval ve sekiz aded sağir çuha ve iki aded vele 

ve sekiz aded küpecik ve bir aded küp ve bir re’s merkeb ve bir re’s koyun ve bir re’s 

inek ve balta ve kazma ve hırdavat ve saireli işbu yedimde bulunan yetmiş beş saferon 

üç tarihlu sened-i natık (?) olduğu üzere deyn-i meblağı mezbur altı bin sekiz yüz guruş 

mukabilinde benim diğer kız karındaşlarım mezburetana bey‘ ve temlik ve semen-i 

deyn-i merkume (…) iken merkum Mehmed Hanifi fuzulen zabt ve vazi‘ yed ider 

olmağla sual olunub yine bizlere teslimle tenbih olunması matlubumdur deyu gıbbe’d-

da‘va ve’s-sual merkum Mehmed Hanifi cevabında bağçe ve menzil ve emval ve eşya-i 

muharrere vazi‘ yedini ikrar ve i‘tiraf idüb lakin bağçe ve menzil ve emval ve eşya ve 

saven (?) benat-ı muharrer mezkure bizim ve mezkur tarih-i i‘lamdan dört beş sene 

mukaddem (…) benim içün ikrar idüb işbu labis olduğum bir mavi entare (…) asla ve 
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kat‘a alaka ve müdahalem yokdur deyu ikrar ve (…) itmişdim ol-vecihle el-hakk vazi‘ 

yed eyledim deyu ba‘de’d-def‘ ve’l-inkardef‘i meşrusunu mahalle-i mezbure 

ahalisinden Saraçbaşı İbrahim bin Mehmed Emin oğlu Mehmed bin Ali şehadetleriyle 

ber nech-i şer‘i isbat itmeğle evvelen bâ varaka-i mesture sıran ve ba‘dehu alenen 

lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehade itmekle vekile ihber olunmağla lede’l-kabul mucibince 

Ümmü Gülsüm (…) bağçe ve menzil ve emval ve eşya-i muharrer da‘va idilen merkum 

Mehmed Hanifi’ye mua‘razadan men‘ olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-u alilerine 

i‘lam olundu el-emrü li men lehü’l-emr fi’l-hamse aşer min safer sene tis’în ve semanin 

ve mieteyn ve elf. ( M 14.04.1873 )           

 

Sayfa 43 Belge No:115 

(…) hücceti 

Gürün kasabasında Viran mahallesinde Pirli oğlu Zülfikar bin Ahmed Şuğul 

mahallesinde ve Biran oğlu Artin veledi Mağdis Agob Protestan milletinden mahalle-i 

mezburede kain etraf-ı erbeası Pirli oğlu Mehmed ve Ali ve Recep oğkum Ahmed (…) 

oğlum Ali bağçeleriyle ile mahdud tulen ikiyüz altı kadem ve arzen sekiz kadem bir 

kıt‘a bağçesini iki yüz guruşa bey‘ ve temlik ve teslim ol-dahi iştirâ ve temlik ve teslim 

ve kabz ve kabul eyledi didikde Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb 

olundu. H 3 Zilhicce 1290 ( M 22.01.1874 ) 

Şuhûdü’l-hâl: Kürt Ömer zâde Ahmed ağa ve Raşid Efendi zâde Hüseyin Efendi ve 

gayr-i hüm. 

 

Sayfa 44 Belge No:116 

Gürün kasabasında mütemekkin Hırıstiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Abdulfettah Ağa Mahallesi ahâlîsinden Kurt oğlu Mığırdiç veled-i Kikaros 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine 

mahalle-i mezbûrede mütemekkin Tebea-ı merkûmenin milleti mersûmesinden 

hâmilü’s-sefer Camkus Bedros veled-i Toros muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikr sudûruna değin irsen 

yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan Bîz (?) oğlu 

bağçesi bir taraftan müşterâ-yı merkûm Bedros bağçesi ve bir taraftan tarîk ve bir 
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taraftan kendi mülküm ile beş aded söğüt ağacım arsasını ve tevâbi‘ ile tarafından bi’l-

icâb ve’l-kabûl dört yüz guruş kıymetlu dört aded yüzlük mecidiyye altuna merkûm 

Bedros’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikte semeni olan meblağ-ı mezbûr dört yüz 

guruşunu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle eşyayı ve arsayı mahdûd-ı 

mezkûrun müştemilatında benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub 

merkûm Bedros’un mülkü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm 

keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyarı mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu. Hürrire fi’l-yevmi’l-hâdi İşrîne min Rebî‘ü’l-evvel li sene tis’în 

ve semanin ve mieteyn ve elf. H. 11 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 08.05.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Banda oğlu Avanis, Banda oğlu Hani (?), Banda oğlu Karabet ve Hutba 

oğlu Mığırdiç 

 

Sayfa 44 Belge No:117 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Kebune karyesi arazisinde vâki‘ bir 

taraftan Avunduk oğlu bir taraftan Malik oğlu (…) tarafeyni hark ile mahdûd ve 

tahminen üç kile İstanbul tohumu istiâb eder bir kıt‘a sulu tarlaya Emin Bey Mahallesi 

ahâlîsinden Kadir ağa zâde Mustafa ve Haşim ibni İsmail’in vâzî‘ü’l-yed oldukları 

mütehakkık olub merkûmânın li-ebeveyn kız karındaşları gaibetâni ‘ani’l-meclis Aişe 

ve Emine taraflarından tarla-yı mezkûru merkûmândan taleb ve da‘vâ ve ahz ve kabz ve 

lede’l-hâce-i sulh ve ibrâya mütevakkıf olduğu umûrun külliyesine vekîl ve vekâleti 

yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Çürük oğlu Hacı ibni Ramazan ve Mehmed bin 

Gümüş Hoca şahâdetleri ile ber-nech-i şer‘i sâbit ve müştemil ve subût vekâletine 

hükm-i şer‘i lâ hakk olan Kadir ağa zâde işbu rafi‘ü’l-i‘lam Hacı Ahmed bin Mehmed 

Emin nâm kimesneler vekâlete tevekkül sayılarına münasip nasb ve ta‘yin olundukta ol-

dahi vekâleti mezbûreyi kabûl ve merasimi kemâ yenbeğı (…) ve iltizâm itmeğin bi’l-

iltimas tescil ve huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. H. 

11 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 08.05.1873) 
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Sayfa 44 Belge No:118 

Abdal oğlunun musalahası  

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Gürün kazası mahallâtından Murahhasa 

mahallesinde mütemekktin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden 

iken bundan fevt olan Abdal oğlu Manik veled-i Kiforuk verâset-i zevcesi Mayram 

veled-i Kirkor ve validesi Hâtun veled-i Agob nâm nasrâniyeler ile sulbiye-i sağire 

kızları tarafında Hava ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşları Kesbir ve Nihayet veledâni 

mezbûr Kirkor’a munhasıra olub gable’t-taksîmde sağire-i mezbûre Havva’nın dahi 

vuku‘ vefâtıyla verâset-i validesi mezbûre Mayram ve li-ebeveyn sağire kız karındaşı 

mezbûre tarafından ve li-ebeveyn emmileri merkûmân Kesbir ve Nihayet’e munhasıra 

olub gable’t-taksim mezbûre hâtunun dahi mütea’kiben vuku’ vefâtıyla verâseti sadr-i 

kebîr oğulları merkûmân Kesbir ve Nihayet’e munhasıra ve sahîhi mesele mirasları bi-

hükmü (…) yüz kırk dört sehim itibariyle siham-ı mezbûreden otuz dört sehimi zevce-i 

mezbûre Mayrama ve yetmiş iki sehimi binti sağire mezbûre tarafından yüz on 

dokuzdan otuz sekiz sehimi merkûmân Kesbir ve Nihayet’e isabet-i tahakkukundan 

sonra sağire-i mezbûre tarafından bi’l-hüccet-i şer‘iyye vasî mansub ve lâmı-ceddi 

Karatepe mahallesi ahâlîsinden Katan oğlu Kirkor veled-i Avadik bi’l-vesaye ve kızı 

zevce-i mezbûreye Mayram tarafından vekâleti bi’l-muvacehe müseccel oldukdan sonra 

bi’l-vekâle kazâ-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde 

tereke-i müteveffâyı mezbûre vâzi‘ yed mütehakkık olan işbu rafi‘ü’r-akim Kesbir 

muvâcehesinde bi’l-vesaye ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

meram idüb müteveffâyı mezbûrun terekesi arz ve akardan ibaret olub vasî olduğum 

sağire-i mezbûre ile vekîl-i müseccel olduğum kızım zevce-i mezbûrenin sahîhi 

mezkûre hisse-i irsiyyelerini vazî‘ eylediğimden taleb ve da‘vâ itmemle mabeynimizde 

müslihûnun bi’t-tavassut ile tereke-i mevcudeye nisbetle hisse-i irsiyyemiz (…) sağire-i 

mezbûre içün bana vâzı‘ü’l-yed merkûm altı yüz elli ve müekkilim mezbûre içün yüz 

elli ki cem‘an sekiz yüz guruş virmek üzere akd-i sulh eylediklerinde mukaddiman naib 

sabık Hasan İsmet Efendinin 21 Muharrem 880 târihli vermiş olduğu defter-i kassamda 

sağire-i mezbûrenin sehimine dört yüz seksen altı buçuk guruş ve müekkilem mezbûre 

sehimine yüz yirmi bir buçuk guruş isabet eylediği ve buna nazaran bedel-i meblağ-ı 

mezbûre üzerine musalahamız mezbûre hakkında nef‘-î ve meblağ-ı mezbûru istirbah 

etmek âhir olduğu cihetle her birimiz sulh-u mezbûru ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh olan 
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meblağ-ı mezbûr sekiz yüz guruşu vâzı‘ü’l-yed merkûm Kesbir yedinden meclis-i 

sulhde tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz idüb sâbit vekâletim üzere mirasa müteallika 

âmme-i da‘vâyı ve metâlibât ve kâffe-i iman ve mehasımatdan vâzı‘ü’l-yed merkûmun 

zimmetini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde ol-dahi bedel-i sulh 

nâmıyla bana medfu‘ olan meblağ-ı mezbûr sekiz yüz guruşun istirdadına müteallik 

da‘vâdan kezâlik benim zimmetimi ibrâ ve iskat itmeğin her birimiz âhirin ibrâsını ber-

minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikte bedel-i sulh meblağ-ı mezbûr tereke-i 

mevcudiye nisbetle sağire-i mezbûrenin hissesinden ezid ve vafir olduğu ve meblağ-ı 

mezbûru istirbah dahi ve nef‘-i ve âhir bulunduğu (…) alâ tariki‘ş-şehâde ve ifade ve 

ihbârlarından müsteban olundu sulh ve ibrâ-i mezkûrun sıhhâtine hükmi’ş-şer‘i (…) mâ 

hüve’l-baki gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. H. 12 Rebî‘ü’l-

evvel 1290 (M. 09.05.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Topal Toros oğlu Artin ve Afvan oğlu Karabet ve Piran oğlu Yadana ve 

gayr-i hüm min-el-hazar. 

 

Sayfa 44 Belge No:119 

Gürün kasabası mahallâtından Sümüklü oğlu mahallesi ahâlîsinden Köse oğlu 

Abdulkadir bin İsmail kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde Karatepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Ermeni Milletinden işbu rafi‘ü’l-kitab Köryafa oğulları Arakil ve Serkiz ile 

çobanları Veli bin Abdullah muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb işbu târih-i kitabtan yirmi üç gün mukaddem merkûmun (…) 

darp ve sol kolumu bıçak ile mecrûh eylediklerini (…) mahalle-i kaim-makamlığına 

istika itmiş isem meyanımızda muslihûn tavasutuyla merkûmun bana üç aded yüzlük 

mecidiyye altunu virmek üzere inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde her birimiz yalnız dahi 

sulh-u mezbûru ba‘de’l-kabûl zikr olunan darb ve cerh olunan merkûme tarafından kesb 

ideceğim ticaret da‘vâlarımdan ve hususu mezbûre müteallik âmme-i deâvî ve 

mütâlabat ve kâffe-i iman mehasımatdan merkûmân Arakil ve Serkiz ve Veliden her 

birinin zimmetlerine ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde merkûmân 

Arakil ve Serkiz dahi bedel-i sulh nâmı ile bana medfu‘ları olan meblağ-ı mezbûr üç 

yüz guruşun istirdadına müteallik da‘vâdan kezâlik benim zimmetimi ibra ve iskat 
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eylediklerinde her birimiz âhirin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikte 

tasdiki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 13 Recep 1290 (M. 10.05.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa, Metmet ağa, Ziyaeddin bey, Kamil efendi, Şakir ağa zâde 

Ahmed ağa, gayr-i hüm min-el-hazar. 

 

Sayfa 45 Belge No:120 

Nefs-i Gürün  kasabasında (…) mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Ermeni Milletinden Topal oğlu Kazi hazır bi’l-meclis ve zat-ı ta‘rif-i şer‘ile 

(…) veledi Agob mahalle-i mezburede kendi bağçesi derununda ma‘kud-u meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde sadr-i kebir oğlu işbu sahibü’l-kitab Kirkor veledi Tartan 

muvacehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-

i ati’z-zikrin suduruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub iki bin yüz seksen 

guruş kıymetlu veznen on dört kile ve adeden on bir kutu bakır ve yüz elli guruş 

kıymetlu iki aded yorgan ve seksen guruş kıymetlu iki aded döşek ve yüz guruş 

kıymetlu vele ve yüz guruş kıymetlu bir aded nakkaş kilim ve beş yüz guruş kıymetlu 

veznen on miskal bir aded altun (…) ve altı yüz guruş kıymetlu veznen on iki miskal bir 

çift altun bilezik ve üç yüz guruş kıymetlu veznen altı miskal bir aded altun kutu ve 

yirmi guruş kıymetlu iki takım gümüş düğme ve otuz guruş kıymetlu veznen on beş 

dirhem bir aded rüsüm tarak ve üç yüz guruş kıymetlu sahkulî entare ve yüz guruş 

kıymetluberika hâki entare (…) Tartan’dan müntakil olub bir tarafdan hark bir tarafdan 

nehr-i kebir bir tarafdan oğlum Kirkor ve Agob bağçeleriyle mahdud arzen dört buçuk 

kadem olub eşcar-ı müsmire ve ayr-ı müsmireli işbu sakin olduğum bin guruş kıymetlu 

bir kıt‘a bağçe ve hark-ı mezburun canib-i aliyesinde mebni sakin olduğum menzilin bin 

guruş kıymetlu ve fevkani iki bab harem odasını ki cem‘an dört bin beş yüz altmış guruş 

tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘i ile işbu hazırü’l-meclis oğlum Kirkor veledi Tartan’a bey‘ ve temlik ve teslim 

eylediğimde ol-dahi ber vech-i muharrer iştira ve temlik ve teslim ve kabz ve kabul 

eyledikden sonra semeni olan meblağı mezbure dört bin beş yüz altmış guruşun 

metalibesinden zimmetini ibra ve iskat eylediğimde ol-dahi ibra-i mezkuru kabul idüb 

ve bundan başak merkum Kirkor zimmetinde (…) lâ-hakk hakkım olan bin guruşu dahi 

zimmetinde olduğu halde onlar dahi (…) eyledim ki cem‘an beş bin beş yüz altmış 

guruş kıymetlu emval ve eşya ve bağçe ve menzil-i mahdud-u mezkur ve zikr olunan 
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bin guruşda benim vechen mine’l-vucuh alaka ve müdahalem kalmayub oğlum merkum 

Kirkor’un mülk-i müşterası ve mezbur bin guruş dahi malı olmuşdur ba‘de’l-yevm 

keyfe mâ yeşâ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a 

bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 1 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 10.05.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Topal oğlu Kirkor, (…) oğlu Artin, (…) oğlu Kikoruk, Markar oğlu 

Artin, Markar oğlu Arakil ve gayr-i hüm mine’l-hazır.       

 

Sayfa 45 Belge No:121 

Kadir ağa zadelerin tarla mehakemesi i‘lamı (…) 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki Gürün kasabasında Emin Bey mahallesinde sakinler gaibetani 

‘ani’l-meclis ve zatları mahalle-i mezbure ahalisinden Hacı bin Ramazan bin Mehmed 

bin Gül Hoca Mehmed ta‘rifleriyle ma‘rufe Aişe ve Emine binti İsmail ağa taraflarından 

hususu ati’l-beyanda vekil ve vekalet-i ma‘rufan merkuman şehadetleriyle ber nech-i 

şer‘i sabit ve subut-u vekaletine hükm-i şer‘i lâ-hak olan Hacı Ahmed bin Mehmed 

Emin kasaba-i mezburenin idare meclisinde ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-

tevkîrde (…) vekil ve refetlu Abdi Bey hâzır olduğu halde yine mahalle-i mezbure 

ahalisinden Kadir ağa oğulları işbu rafiü’l-i‘lam Mustafa ve Haşim ibni el-mezbur 

İsmail ağa ile taraflarında kasaba-i mezbureye tabi‘ Kebune karyesi arazisinde vaki‘ ve 

müekkiletan-i mezburetanın li-ebeveynkarındaş tarafları uğrunda Kadir ağa ve Hacı 

Ömer menzilleri ve hark ve tarik ile mahdud tahminen üç kile İstanbul tohumu istiab 

ider (…) ve iki bin guruş kıymetlu bir kıta‘ sulu tarla müekkillerim mezburetanın 

pederlerinden intikal canibince ufak himayelerinden virilüb (…) tarihlu bir kıta‘ bu 

sened-i hücceti müekkillerim mezburetanın yed tasriflerinde olmak lazım iken tarih-i 

mezbureden beru merkuman Mustaf ve Haşim vazi‘ yed iderler olmağla sual olunub 

tarla-yı mezkureden keff-i yed eylemeleri matlubumdur deyu gıbbe’d-da’va ve’s-sual 

merkuman Mustafa ve Haşim cevablarında tarla-yı mahdud-u mezkur vazi‘ yedlerini 

tahrir talian ikrar lakin (…) müteveffa-yı mezburan bizim kız karındaşlarımız 

müekkiletan-i mezburetana intikal eyledikden sonra tarih-i mezburede sahib-i arz vekil 

gaib-i ani’l-meclis (…) huzurunda yine gaib-i ani’l-meclis Hacı Mehmed ağa 

dükkanıyla iki bin guruş bedel ile bizler fariğ olmağla tezahür-ü müşarün ileyhadan 

yedimize virilen işbu bir kıta‘ (…) vekil merkumun ferağatını bila istihkaka vazi‘ yed 

ideriz deyu sene-i mezkuru ibraz eylediklerini inde’l-nazar tarafından yedlerinde iki 
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kıta‘ sened-i tarihileri (…) müekkiletan mezburetane intikalen virilmiş olan senedin 

varaka numarası on birinci olduğu meşahir olmağın vekil-i merkum Hacı Ahmed’e sual 

olundukda merkum Hacı Mehmed (…) müekkiletan-ı mezburetanın bedel-i meblağı 

mezbure mukabil ferağlarını talian ikrar lakin bedel-i merkuman beş yüz guruşu teslim 

olunub kusur-ı baha beş yüz guruş merkuman Mustafa ve Haşim’in zimmetlerinde 

kalmak halen taleb iderum deyu ba‘de’d-da‘va ve’l-ikrar ber mucib-i ikrar baha meblağ-

ı mezbur baha beş yüz guruş vekil-i merkum Hacı Ahmed’e edasıyla merkuman 

Mustafa ve Haşim’e tenbih olunub vekil-i merkume dahi kezalik ikrar yine mebni 

intikalen yed virilüb yedine (…) hazine evkafı (…) iade kılındı ve ferağında buyrulmuş 

olub merkuman Mustafa ve Haşim’in yedlerinde mebni sened dahi bi-hükm-ü 

tezahürüyle yakılmak (?) merkuman Mustafa ve Haşim’in yedlerinde ibka idilmek lazım 

geldiği tescil ve bi’l-iltims huzur-u kaim makamlarına i‘lam olundu 19 Rebiü’l-evvel 

1290 ( M 07.05.1873) tarla-yı mahdud-umezkur ile diğer ma‘lum’l-hudud bir kıta‘ tarla 

mezburetan ve zikr olunan diğer bir kıta‘ tarla dahi bizlere kısmet olunub ba‘dehu 

mezburetanın hissesine virilen işbu bir kıta‘ tarlayı kaza-yı minvali muharrer üzere olub 

vekil gaib-i ani’l-meclis merkum (…) müekkillerim mezburetanın sihamı Aişe’ye teslim 

ol-vecihle kısmet olundukdan sonra hisselerine isabeten yedlerine virilen Mustafa ve 

Haşim’in ferağların.     

 

Sayfa 45 Belge No:122 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki 

Sivas vilâyet-i celîlesi ta‘bi Gürün kasabasında mütemekktin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Ermeni Milletinden ve Karatepe mahallesi ahalisinden Takil oğlu işbu ra‘fiü’l-

i‘lam Ağobyan Aryu kasaba-i mezburenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbure ahalisinden Sekili oğlu Agob veledi Arakil 

taraflarında işbu meclisde meşâan ileyh olan onyedi guruş kıymetlu bir re’s kürklü esbi 

Gücük kazası (…) gaib-i avni’l-belde Kürt Fakı nâm kimesnenin kısrağından mütevellid 

malı olduğu halde merkum Kürt Fakı’dan şer‘i ve müntekillen sekiz mah mukaddem 

müddet yedimde mülküm iken işbu tarih-i i‘lamdan zayi‘ olub merkum Agob’un 

yedinde bulmamla bi’l-istihkak talebi derem deyu ba‘de’d-da‘va ve’s-sual merkum 

Agob cevabında esb-i mezburu el-yevm vazi‘ yedini talian ikrar lakin Elmalu 

nahiyesine tabi Atmalu aşiretinden (…) gaib-i ‘ani’l-belde İbrahim nâm kimesneden 
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sekiz yüz guruş kıymetlu bir re’s kısrağımla işbu tarihi i‘lamdan sekiz mah mukaddem 

becayiş itmişdim deyu müddeî-i merkumun mülkü olub ve gaib-i merkumun 

kısrağından mütevellid olduğunu münkir olmağla bu hususda müddeasından ve tarih-i 

isbak beyinesin mübin beyana havale olundukda yine mahlle-i mezbure ahalisinden 

olub evvelen bâ varaka-i mesturen sıran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbülü’ş-

şehade iddükleri ihbar olunan Artin veledi Bağos ve diğer Artin veledi Avanis 

şehadetleriyle a‘lâ vefik (…) bi’l-muvacehe isbat-ı müddea itmeğin mucibince müddeî-i 

merkumun Agobyan ba‘de’t-tahlifi’ş-şer‘i esb-i mezkurun müddeî-i merkume teslimi 

lazım (…) mezzbur Agob mua‘razadan men‘ olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-ı 

kaim makamlarına i‘lam olundu El-emrü li men lehü’l-emr. H. 14 Rebî‘ü’l-evvel 1290 

(M. 12.05.1873)       

 

Sayfa 46 Belge No:123 

Katan oğlunun nafaka hücceti  

Gürün kasabası mahallâtından Abdulfettah ağa mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

fevt olan Abdal oğlu Menük veled-i Kirkor Atamek sulbiye-i sağire kızı Terfendenin 

lâmı ceddi sahîh olub tesfiye-i umûruna gıbel-i şer‘îden mensuben vasî olan Karatepe 

Mahallesi ahâlîsinden Katan oğlu işbu bâ‘isü’l-kitab Kirkor veled-i Avadik meclis-i 

şer’î şerîfi’ enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb sagire-i mezbûrenin 

nafaka ve kisveye (?) ihtiyacı olmağın babası mütevaffâyı mezbûrden müntakil malı 

mûrisinden nafaka ve kisveye vesâire havacic-i (?) zaruriyesi içün gıbel-i şer‘îden kayd 

ve kifaye meblağ-ı karz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikte hâkim (…) 

Berseman Akleme el-Enif Efendi hazretleri dahi sağire-i mezbûre içün malı mûrisden 

işbu târihi’l-kitabtan yevmi otuz para karz ve takdir idüb meblağ-ı mezkûru sağire-i 

mezbûreye harç ve sofra veledi iktizasından ve inde’z-zâhir mûrisine rucû‘ ve dahi 

mezbûr Kirkora izin verilmeye mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketep olundu. H. 12 Rebî‘ü’l-evvel 

1290 (M. 09.05.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Bedros Katan oğlu Avadik, Keşiş oğlu Kirkor, Nursis oğlu Sako, (…) 

Bagos oğlu Karabet ve gayr-ü hüm. 
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Sayfa 46 Belge No:124 

Çakır oğlunun kassamı 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-i 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Cağşor mahallesi mütemekkillerinden iken 

bundan akdem fevt olan Cafer oğlu Değirmenci Mefer veled-i Artin veled-i Seham’ın 

verâseti zevcesi Anna veled-i Bezdik nâm nasrâniyye ile sulb-i sağir oğulları Agob ve 

Artin ve sulbiye-i kebîre kızı Hinife’ye munhasıra olduğu inde’ş-şer‘il-enver zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra sagiran-ı mezbûrânın vasîye ve valideleri mezbûre Anna ve 

verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve takvîm-i bahâ ve 

taksîm olunan tereke-i müteveffâyı mezbûredir ki ber-vech-i âti’z-zikr ve beyân olunur. 

H. 17 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 14.05.1873) 

4 Yünlü döşek 100 
guruş 

4 Ot memlu şilte 
döşek 40 guruş 

Cedid manguş kilim 
100 guruş 

2 Müsta‘mel 
manguş kilim 80 
guruş 

4 Urfa kârî yastık 
30 guruş 

Def‘a 3 Urfa kârî 
yasdık 30 guruş 

Vale 100 guruş 4 Yorgan 120 guruş 

5 Boz çuval 50 
guruş 

Garare 100 guruş 4 Ufak hegbe 100 
guruş 

17 Bakır kıyye 255 
guruş 

Dolab 50 guruş Keçi re’s 40 guruş Taş edavatı (…) 5 
aded 50 guruş 

Sofra 100 guruş 

Hamur tahtası 3 
guruş 

2 Anbar tahtası 15 
guruş 

Fâze 10 guruş Balta 10 guruş 

Hınta  2 kile 160 
guruş 

Kutu ve külek 15 
guruş 

Küp ve küfecik 5 
aded 10 guruş 

Tahta sandık 15 
guruş 

Kahve takımı 15 
guruş 

Tahtani ve fevkani 
menzil 3 bab 1000 
guruş 

Mahalle-i mezbûrede 
arzen otuz kadem bağçe 
1 kıt’a 1200 guruş 

Hırdavat menzil 37 
guruş 

Yekûn tereke 3550 guruş. 

İhrâcât:100 guruş techîz ve tekfîn masraf-ı minha 

(Kalan) 3450 guruş 

İhrâcât: Resm-i kısmet-i adi 86 guruş 10 para, kaydiye 5 guruş 10 para. (Toplam) 90 

guruş 20 para  

Sahhü’l-bâkî 3358 guruş 20 para 

Taksîm-i beyne’el-verese bi’l-farîzatü’ş-şer‘iyye 
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Hisse-i zevce-i mezbure Anna 419 guruş 32 para, hisse-i ibni sağir mezbur Agob 1175 

guruş 19 para, hisse-i ibni sağir mezbur Artin 1175 guruş 19 para, hisse-i binti kebire 

mezbure Hifine 587 guruş 29 para. 

Sağiran-ı mezbûrânın hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an iki bin üç yüz elli guruş otuz sekiz 

paralık emval ve eşya ve emlakları li-ecli’l-hıfz vasiye ve valideleri mezbûre Anna’nın 

yedinde olduğu şerh virildi. 

 

Sayfa 46 Belge No:125 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden Baba 

Ahmed zâde Hacı Mehmed ağa ibni Hasan kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında   

ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Abdulfettah ağa mahallesinde mütemekkin ve 

cismi ta‘rifi şer‘i ile ma‘rufe Hinife binti İskan (…) tarafından zikri catî icâb ve kabûle 

vekîl ve vekâlet-i müseccel olan zevci işbu bâ‘isü’l-kitab Avanis veled-i Karabet 

muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb   

akd-i âti zikrin sudûruna değin şer‘an yedimde mülk ve hakkım olub Abdulfettah ağa 

mahallesinde çayır başında vâki‘ iki taraftan tarîk-i âmm bir taraftan tarîk-i hâs ve bir 

taraftan Topal oğlu Karabet bağçesiyle mahdûd kırk altı numaralı ve eşcâr-ı müsmireye 

şâmil ve tahtani iki bab mülk menzile müştemil bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevabi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer’i ile müekkilim mezbûre Hinife içün vekil-i 

merkûm olan altı bin yüz elli guruş kıymetlu altmış bir buçuk aded ve yüzlük mecidiyye 

altunuyla min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve mine’l-ciheti’l-ketmiye mechule ve meclis-i 

kabzde â‘yân-ı  muzia‘ ber kabza filuse bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ’ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûre on altı bin yüz elli guruş filusu mezkuru vekîl-i 

merkûmun yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve filusu mezbûreyi ol meclisde 

tazyî‘ itmemle bağçe ve menzil mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka 

ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı 

sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ mutasarrıf olsun didikde. Gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. H. 19 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 

16.05.1873) 
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Sayfa 47 Belge No:126 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Kebune karyesi ahâlîsinden iken 

budan akdem fevt olan Abdulkadir bin Bekir’in verâset-i zevcesi Emine binti Ali nâm 

hâtun ile li-ebeveyn kebîr er karındaşı olub müddet-i sefer-i ba‘îd Samsun’da Süleyman 

nâm kimesneye munhasıra olduğu inde’ş-şer‘il-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

gaib-i mezbûrun vasî-i mensubu Ali ve zevce-i mezbûrenin taleb ve iltimasları ma‘rifet-

i şer‘le tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan terekesidir ki ber-vech-i âti’z-zikr 

beyân olunur fi 2 Rebî‘ü’l-evvel 1289 (M. 29.04.1873) 

Nuhas kıyye 36 
aded 450 guruş 

3 Döşek 60 guruş 3 Yasdık 30 guruş 3 Yorgan 40 guruş 

Vale 10 guruş Boz kilim 20 guruş 5 Boz çuval 50 
kuruş 

2 Garare 30 guruş 

Müsta‘mel sofra 10 
guruş 

Boz seccade 10 
guruş 

2 Küfecik 6 guruş 2 Ganem re’s 100 
guruş 

2 Keçi re’s 80 guruş Çebiş 30 guruş Kuzu re’s 30 guruş Elbise-i meyyit 13 
guruş 

Hırdavat menzili 20 
guruş 

Karye-i mezbûrede 
mastaba bir kıt’a 
mülk 100 guruş 

karye-i mezbûrede mülk menzil 2 bab 500 
guruş 

Yekûn tereke 1806 guruş. 

El-ihrâcât: 200 guruş techîz ve tekfîn ve vasiyet olunan 

 250 guruş mehr-i müeccel zevce-i mezbure.  (Toplam) 450 guruş 

Resm-i adi 33,5 guruş, kaydiye ve varaka-i baha 1,5 guruş  

Sahhü’l-baki 1325 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbûre Emine 330 guruş, hisse-i gaib-i 

mezbur Süleyman 990 guruş.  

Gaib-i mezbûr Süleyman’ın hisse-i irsiyyesi olan dokuz yüz doksan guruş kıymetlu 

emval ve eşya ve akar li-ecli’l-hıfz vasî-i mensubu kul Ahmed oğlu Alinin yedinde 

olduğuna şerh virildi. H. 9 Recep 1290 (M. 01.09.1873) 

 

Sayfa 47 Belge No:127 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasında Cağşor Mahallesi ahâlîsinden 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden iken bundan akdem vefât iden 
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Harbo oğlu Toros veled-i Kikoruk veled-i Vasik veresat-i zevcesi Herta binti Kevnak 

nâm nasrâniyye ile mezbûreden mütevellid sulb-i sağir oğlu Agob ve diğer zevcesi 

Manukya’dan mütevellid Kikoruk ve Karabet’e munhasıra olduğu inde’ş-şer‘il-enver 

zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağire-i mezbûrun vasiye-i mensubu ve veled-i 

mezbûr Herna verese-i sâirenin taleb ve iltimaslarıyla müteveffâ-yı mezbûrun mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ mülk bağçesinde meclis-i deâvî a‘zaları hâzır olduğu halde ma‘rifet-i 

şer‘le bi’l-mirasiye tefrik ve yirmi dört sehim i‘tibariyle bi’l-fârizati’ş-şer‘i taksîm 

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr olub verese-i merkûmânın sihamını mübeyyin 

defter budur ki ber-vech-i âti’z-zikr beyân olunur. H. 17 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 

14.05.1873)  

Vasiye-i mezbûrenin semen-i hissesiyle küsûrundan sağir mezbûrun semen hissesine 

verilen beyne’l-verâse müzâyede-i âliye ile. 

2 Manguş kilim şak 
100 guruş 

Çift halı seccade 60 
guruş 

2 Müsta‘mel kilim 
80 guruş 

Halı seccade 50 
guruş 

Müsta‘mel seccade 
35 guruş 

Âtik halı seccade 5 
guruş 

Âtik boz kilim 10 
guruş 

3 Ufak hegbe 15 
guruş 

8 Boz çuval 80 
guruş 

Garare 10 guruş 2 Ufak siyah çuval 
15 guruş 

2 Âtik kıl çuval 10 
guruş 

Âtik garare 5 guruş Demir terazi 10 
guruş 

Ufak fener 11 guruş 6 Yasdık 28 guruş 

Biri mübanede 
döşek 3 aded 75 
guruş 

Mübanede 
musta‘mel silah 20 
guruş 

2 Yorgan 60 guruş Âtik yorgan 20 
guruş 

Vale 20 guruş Sofra 25 guruş Çift perde 3 guruş 3 Bîz peşkir 3 guruş 
2 Şilte döşek 25 
guruş 

Balta 8 guruş Saç, maşa, kutu 3 
aded 10 guruş 

(…) 3 aded 3 guruş  

Makas 10 guruş 3 Tahta 9 guruş Keçi ve oğlak ve 
cebiş re’s 3 aded 85 
guruş 

Tahtani mülk 
menzil (1), ahur (1) 
fevkani eyvan 
(1)1200 guruş 

Sini 1, kazan 1, haran 1, ufak teşt 1, abdest ibriği 1, süzek 1, lengeri 2, sahan 11, kapaklı 
çorba tası 1, ufak çorba tası 1, su tası 2, kahve ibriği 1.Yekûn bakır 23 kıyye 279 dirhem 
baha 356 guruş 
Varis-i merkûmun rızalarıyla İsa tarafından ma‘lum olmakla 1 kıt‘a bağçe 1167 guruş 

Yekûn 3685 guruş.  

Ba‘de (…) varis-i ibni kebîr merkûmânın lede’l-müzâyede sülüsân hisselerine verilen.  
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Cedid manguş kilim 
165 guruş 

Def‘a manguş kilim 
125 guruş 

Def‘a manguş kilim 
135 guruş 

Def‘a manguş kilim 
130 guruş 

Çubuklu müsta‘mel 
kilim 35 guruş 

Kilim seccade 50 
guruş 

Âtik halı seccade 5 
guruş 

Müsta‘mel çubuklu 
kilim 57 guruş 

Palas seccade 5,5 
guruş 

3 Ufak hegbe 15 
guruş 

12 Boz çuval 120 
guruş 

2 Manguş çuval 80 
guruş 

Garare 15 guruş 2 Âtik kıl çuval 
13,5 guruş 

Şamdan 20 guruş 11 Yasdık 53 guruş 

Ot yastık 17 guruş 2 Döşek 50 guruş 2 Yorgan 60 guruş 2 Âtik yorgan 40 
guruş 

Vale 20 guruş Âtik sofra 5 guruş 2 Ufak çift perde 6 
guruş 

Sini sofrası (…) 8 
guruş 

6 Bez peşkir 6 guruş 3 Şilte döşek 25 
guruş 

Kazma ve satır (…) 
3 aded 12 guruş 

Demir mangal, sini 
ayağı, körük (…) 
çanağı, makraz 5 
aded 20 guruş 

Şiş 2 guruş Kanca 3 guruş Makraz 2 guruş 4 Tahta 12 guruş 

Yeşil kutnu entare 
120 guruş 

Halı seccade 70 
guruş 

(…) tüfenk (1) 
tabanca demiri 165 
guruş 

Kahve takımı 20 
guruş 

Esbab baha 300 
guruş 

Dolap tahta (…) 32 
guruş 

Evan-ı nuhasiye 
demir 72 dirhem 33 
kıyye 498 guruş 

Mülk menzil 3 bab 
2000 guruş 

Suflede vaki 1 kıt’a bağçe 833 guruş 

Yekûn esman 5401 guruş.  

3685 guruş ber vech-i bâlâ zevce-i mezburenin kendi ve sağir oğlu Agob’un sülüs 

hisseleri mukabili verilen. 

5401 guruş ber vech-i bâlâ ibn-i kebir Kikoruk ve Karabet’in sülüs hisseleri mukabili 

virilen 

 (Toplam) 9086 guruş.  

227 guruş (…) resm-i kısmet minha   Sahhü’l-bâkî  8859 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbûreye 1107 guruş 25 para, hisse-i ibn-i 

kebir mezbur Kikoruk 2583 guruş 35 para, hisse-i ibn-i kebir mezbur Karabet 2583 

guruş 35 para. 

Sağir-i mezbûrun hisse-i irsiyyesi olan cem‘an iki bin beş yüz seksen üç guruş otuz beş 

paralık emval ve eşya ve emlak li-ecli’l-hıfz vasiye-i mansube-i validesi mezbûre 

Herna’nın yedinde olduğu şerh ve temhir kılındı fi 17 Rebî‘ü’l-evvel 1290 ve fi 2 Mayıs 

1280 (M. 14.05.1873) 
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Sayfa 48 Belge No:128 

Kdir ağa zâdelerin tarla mahkemesi i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki 

Gürün kasabasında Emib Bey mahallesinde sakinler gaibetani ani’l-meclis ve zatları 

mahalle-i mezbure ahalisinden Hacı bin Ramazan ve Mehmed bin Küçük hoca Mehmed 

ta‘rifleriyle ma‘rufe Aişe ve Emine binti İsmail ağa tarflarından zikr-i cati ve arazi 

dav‘asına vekil vekalet-i ma‘rufan merkuman şehadetleriyle ber nech-i şer‘i sabit ve 

subut-u vekaletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan Kadir ağa zâde Hacı Ahmed bin Mehmed 

Emin kasaba-i mezburenin idare meclisinde ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-

tevkîrde sahib-i arazi vekili re’fetlü Abdi Bey hâzır olduğu halde yine mahalle-i 

mezbure ahalisinden Kadir ağa oğulları ve müekkiletan-i mezburetanın li-ebeveyn kebir 

er karındaşları işbu ra’fiü’l-i‘lam Mustafa ve Haşim ibni el-mezbur İsmail ağa ile 

tarflarında kasaba-i mezbure tabi‘ Kebune karyesi arazisinden olub Tarafları (…) oğlu 

ve Hacı Ömer tarlaları ve hark ve tarik ile mahdud tahminen üç kile İstanbul isti‘ab ider 

(…) ve iki bin guruş kıymetlu bir kıta‘ sulu tarla müekkkillerim mezburetanın 

pederlerinden intikal canibi (…) yedinden virilüb işbu yedimde bulunan bir kıta‘ tabu 

senedi mucibince müekkillerim mezburetanın bi-ta‘riflerinde olmak lazım gelu iken 

merkuman Mustafa ve Haşim vaz‘i yed eyler olmağla sual olunub tarlayı mezkureden 

keff-i yed eylemeleri matlubumdur deyu gıbbe’da‘va ve’s-sual vaz‘iü’l-yed merkuman 

Mustafa ve Haşim cevablarında tarlayı mahdudu mezkure vazi‘ yedlerini her biri talian 

ikrar lakin tarla-yı mahdud-u mezkur ile ma‘lumu’l-hudud diğer bir kıta‘ tarla pederimiz 

müteveffa-yı mezbureden bizimle kız karındaşlarımız müekkiletani mezburetane iştiğal 

eyledikden sonra meyanımızda (…) sevban iktisam işbu bir kıta‘ tarla mezburetan ve 

zikr olunan diğer bir kıta‘ tarla dahi bizlere kast olunub ba‘dehu mezburetanın 

hisselerine virilen işbu bir kıta‘ tarlayı seksen iki tarihiyle sahib-i arazi vekili gaib-i 

ani’l-meclis Ahmed Hurşid Efendi huzurunda müekkiletani mezburetan taraflarından 

diğer gaib-i ani’l-meclis Hacı Mehmed Efendi vekaletiyle iki bin guruş bedel ile bizlere 

fariğ olmağla ferağlarından nazaran müşarün ileyhadan yedimize virilen işbu bir kıta‘ 

tabu senedi mucibince vekil-i merkumun ferağından bi’l-istikkak vazi‘ yed ideriz deyu 

sene-i mezkuru ibraz eylediklerinde inde’l-nazar (…) müşarün ileyhadan virilüb 

tarafeyn yedlerinde bulunan iki kıtavnın tarihleri mahdud ve fi 5 Rebiü’levvel 89 ve fi 4 

Muharrem 86 tarihlerle matruh olub ancak müekkiletani merkumetana intikalen virilmiş 
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olan senedin varaka numerusu onuncu ve merkumana ferağan virilmiş olan senedin 

varaka numerusu onbirinci ve defter numeruleri üçüncü olduğu ra’yül-ayn müşahede 

olunmağın vekil-i merkum Hacı Ahmed’den sual olundukda cevabında kaziye-i 

merkuman Mustafa ve Haşim’in ifade ve takrir-i meşruhları üzere olub vekil-i gaib-i 

ani’l-meclis merkum Hacı Mehmed Efendi vekaletiyle mezburetanın bedel-i meblağ-ı 

mezkur mukabili ferağlarını talian ikrar lakin bedel-i merkumeden bin yedi yüz guruş 

ol-vakit müekkillerim mezburetandan ancak Aişe’ye teslim olunub kûsur bin beş yüz 

guruşu merkuman Mustaf ve Haşim’in zimmetlerinde kalmağla halen talebi derem deyu 

ba‘de’d-da‘va ve’l-ikrar ber mucib-i ikrar baha meblağ-ı mezkur bin beş yüz guruşun 

vekil-i merkum Hacı Ahmed’e edasıyla merkuman Mustafa ve Haşim’e tenbih olunub 

vekil-i merkumun dahi kezalik ol-vecihle kısmet olundukdan sonra hiselerine isabet 

iden işbu bir kıta‘ tarlayı merkuman Mustafa ve Haşim’in ferğlarını ikrarına mebni 

intikalen yedleri olub yedinde bulunan onuncu numerulu her birine yine bi-hükm-ü 

nazariye bakılub üzerine (…) hazine evkaf-ı nihayeden iade kılınmak ve ferağdan 

buyrulmuş olub merkuman Mustaf veHaşim’in yedinde bulunan onbirinci numerulu 

senedin dahi hükm-ü baki olmak (…) yedlerine ibka-yı tarla-yı mezkure mutasrrıfları 

lazım geldiği ve vekil-i merkum Hacı Ahmed’e tefhîm olunduğu tescil ve bi’l-iltimas 

huzur-u kaim makamlarına i‘lam oludu bakiü’l-emr li men lehü’l-emr. H. 19 Rebî‘ü’l-

evvel 1290 (M. 17.05.1873)            

 

Sayfa 48 Belge No:129 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki 

Gürün kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden ve Karatepe Mahallesi ahalisinden Uhanis oğlu işbu ra‘fiü’l-i‘lam Karabet 

veledi Mığırdiç makhalle-i mezburede zikr-i cati münâzea‘ fih olan bağçe üzerinde 

meclisi deâvî hâzır olduğu halde akd olunan meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde li-

ebeveyn kebire kız karındaşı hazır bi’l-meclis Harsumi el-mezbur Mığırdiç ile 

taraflarında işbu müşahede olunan bir tarafdan Fariğ oğlu menzili bir tarafdan tarik-i hâs 

bir tarafdan Bahadır oğlu Toros ve Serkiz bağçeleri bir tarafdan mezburenin zevci Biran 

oğlu Batukan bağçesi ile mahdud bir bab mülk menzile şamil ve bir mikdar havlu ve bir 

ufak tandurluka mştemil arzen yedi kadem bir kıta‘ bağçe muris pederinden müteveffa 

mezbur Mığırdiç’ten irsen müntakil olub tarih-i i‘lamdan kırk iki sene mukaddem kendi 
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hisseme isabet eylemesinden merkumeden biru mezburenin huzurunda bilâ 

nizâ‘mutasarrıf olub talibler yine îcar ve sendele teslim itmekde olduğum halde bundan 

beş sene mukaddem ben (…) beş senedir emaneti mezburenin yedinde olub el-

haliyesinde bana tesliminden imtinav ider olmağla sual olunub bağçe menzil-i mahdud-

u mezburun bana teslimiyle mezbureye tenbih olunması matlubumdur deyu gıbbe’d-

da‘va ve’s-sual mezbure Harsumi cevabında bağçe-i menzil-i mezbure vai‘ yedini talian 

ikrar lakin bağçe ve menzil-i mezkur pederimden irsen bana müntekil olub kırk seneden 

beru müddeî-i merkumun huzurunda bilâ niza‘ mutasarrıf olub ekser bi’t-taliblerine icâb 

ve teslim (…) taksim sakin olmamlabi-hakkvazi‘ iderem deyu müddeî-i merkumun 

mülkü olduğunu inkar (…) mukabele idecek defi‘ meşruhasını mübeyyin mezbure 

Harsumi ve’l-inkar (…) mütebeyyin müddeî-i merkum şehade sual olunduklarında 

tarafeyn isbat sadedinde iken bi’t-tekrar her biri meclis-i şer‘e gelub mezbure Harsumi 

bi’t-tav‘iha ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram ider ki mabeynimizde 

muslihun tavassutuyla ben da‘va-yı mezkuremden keff-i yed itmek ve bağçe ve menzil-i 

mezburu merkum Karabet temlik itmek ve merkum dahi bana sekiz aded yüzlük 

mecidiye altunu virmek üzere inşa-i akd-i sulh eylediklerinde her birimiz sulh-u 

mezburu bi’r-rıza bavde’l-kabul bedel-i sulh olan meblağı mezbur sekiz yüz guruşu 

meclis-i sulhde yedinden tamamen ve kamilen ahz ve kabz itmemle bağçe ve menzil-i 

mahdud-u mezkure müteallika da‘vadan kezalik benim zimmetimi ibra ve iskat itmeğin 

her birimize ibrasını ber minval-i muharrer kabul ile bağçe ve menzil-i mahdud-u 

mezkurede benim vechen mie’l-vucuh alaka ve müdahalem yokdur didikde gıbbe’d-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb tescîl ve huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam 

olundu. H. 21 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 19.05.1873)    

Şuhûdü’l-hâl: Senehbaz (?) oğlu Avanis, Saraç Manik, Keriğ oğlu Kiyuruk, Lobas oğlu 

Karabet, Bahadır oğlu Bahadır, Bahadır oğluSerkiz, Keşiş oğlu Kirkor, Sağuran oğlu 

Agob, Bahadır oğlu Kirkor ve gayr-i hüm.           

 

Sayfa 49 Belge No:130 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: An-asl Celikanlu aşiretinden olub Gürün kasabasına tâbi‘ 

Şakşakpınarı karyesinde mütemekkin Ali bin Osman kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde Celikanlu aşiretinden olub karye-i 

mezbûrede mütemekkin Telli oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Mehmed bin Mustafa 
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muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

merkûm Mehmed işbu târih-i i‘lamdan on gün mukaddem sol kolu bileğin üzerinden 

pazusu darb ve cerh iderek işbu müşahede olunan cerh (…) nazaran ileri günde 

mütemadiyyen sahib-i firâş olmağa sebebiyet vermekden (...) dürüst icrada iken 

mabeynimizde muslihun tavassutuyla da‘vayı mezkuremden fariğ olmak içün icrâât-ı 

cerrahiyye ve ondan başka bana inkar (?) yüz yirmi guruş virmek üzere akd-i sulh 

eylediklerinde her birimiz bi’r-rıza sulh-u mezbûru ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh olan 

meblağ-ı mezbûr yüz yirmi guruşu meclis-i sulhde nakden ve kâmilen bana def‘an ve 

teslîm itmekle ben dahi ba‘de’l-ahz ve’l-kabz cerâhat-ı mezkûreye umûru musalahadan 

ve zımmında gıyabda hükm-i ticarete müteallika da‘vâdan merkûm Mehmed’in 

zimmetini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde ol-dahi bedel-i sulh 

nâmıyla bana medfu‘ olan meblağ-ı mezbûr yüz yirmi guruşun istirdadına müteallika 

da‘vâdan kezâlik benim zimmetimi ibrâ ve iskat itmeğin her birimiz ahirin ibrâsını ber-

minvâl-i muharrer kabûl eyledik dedikte gıbbe’d-tasdîki’ş-şer‘i mâ-hüve’l-vaka‘a tescîl 

ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam olundu. H. 13 Rebî‘ü’l-evvel 

1290 (M. 10.05.1873) 

 

Sayfa 49 Belge No:131 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Şuğul mahallesinde mütemekkin 

iken bundan akdem fevt olan Hanzade oğlu Nursiz veled-i Malkon’un veresati zevcesi 

Melek binti Avadik ve sulbiye-i kebîre kızları İkabet ve Nefs ve Derbusi’ye munhasıra 

olduğu inde’ş-şer‘il-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra vâris-i merkûmadan 

cismi ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rufe gaibeti’l-mezbûre İkabet tarafından zikri carî Melek 

bağçeden hisse-i irsiyyesini taleb ve da‘vâ ve ve lede’l-hace-i sulh ve biraderi ve hususu 

mezbûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllisine vekîl ve vekâleti Hanzade oğlu Cano 

veled-i Habor ve Ahanu veled-i Habru şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i sâbit ve subûtu 

vekâletine hükm-i şer‘i lâ hakk olan Toros veled-i Harut kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki 

tarafında Hanzade oğlu Agob bağçesi bir tarafdan zevce-i mezbûre mülkü bağçesi bir 

tarafdan tarîk-i hâs ile mahdûd bir kıt‘a bağçeyi vazî‘ yed-i mütehakkık olan Hanzade 

oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Agob veled-i Bedros ile taraflarından bağçe-i mahdûd-ı mezkûr 

müekkilim mezbûre (…) verese-i sâire meyanında meşâan müşterek iken müeekkilim 
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mezbûrenin izin ve icazeti ve ma‘lumatı (…) merkûm Agob târihi i‘lamdan üç sene 

mukaddem zevce-i mezbûre mülkünden dört yüz guruş semeni medfu‘ iştirâ’ ve 

müekkilim mezbûrenin hisse-i eşyasını fuzûlen vâzı‘ yed ider olmakla su‘âl olub hisse-i 

irsiyyesi (…) ma‘rifet-i şer‘i tefrik ve bana teslimiyle tenbih olunması matlûbumdur 

deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm Agob cevabında üç seneden beru bağçe-i 

mahdûd-ı mezkûrun vâzı‘ yed tâlian ikrâr lâkin müekkilem mezbûre İkabet ve verese-i 

sâire hazır oldukları halde cümlesinin izin ve icâzeti ve ma‘lumatları olduğu halde 

zevce-i mezbûre yedinde iken merkum mukabilinde iştirâ’ itmemle bi-hakk vazi‘ yed 

iderum deyu ba‘de’l-def‘-i ve’l-inkâr merkûm Agob def‘-i meşruhasını mubîn beyâna 

havale olundukda yine mahalle-i mezbure ahalisinden olub (…) ba‘dehu alenen lede’t-

tezkiye (…) makbûlü’ş-şahâde eyledikleri ihbâr olunan Hanzâde oğlu Bizruk veled-i 

Kesbîr ve Malkon veled-i Artin şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i bi’l-muvâcehe isbât-ı 

müddeâ itmeğin lede’l-kabûl mucibince bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun merkûm Agob’a 

mülkiyetiyle ba‘de’l-hüküm vekîl-i merûm Toros (…) hisse-i meşâi da‘vâsıyla 

muârazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına arz ve i‘lam 

olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. H. 22 Rebî ‘ü’l-evvel 1290(M. 19.05.1873)  

 

Sayfa 49 Belge No:132 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sivas vilâyet-i celîlesinde tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından 

Karatepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Karabet veled-i (…) kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i 

şer‘i lâzımü’t-tevkîrde sulb-i kebîr oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Arakil (…) mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Gerger oğlu tarlası bir tarafdan tarîk-i âmm bir tarafdan 

tarîk-i hâs bir tarafdan Kelb Hocan oğlu Osib bağçesi ile mahdûd bir bab mülk menzile 

şâmil ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir kıt‘a mülk bağçemi işbu târih-i 

i‘lamdan iki sene mukaddem ben ölünceye kadar beni beslemek ve görüb gözetmek 

şartıyla oğlum merkûm Arakil’e hibe ve teslîm itmişdim şurût-ı mezkûreye riâyet 

itmediğimden yine merkûmeden rucû‘ iderim su‘âl olunub bağçe ve menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrun bana red ve teslîmiyle tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve 

su‘âl merkûm Arakil cevabında bağçe ve menzil-i mezbûretan vazi‘ yed talian ikrar 

lakin şartı mezkur ve vuku‘unu külliyen münkir oldukda inde’l-istifda (?) şartı mezkure 

(…) olunduğu teybin eylediği halde (…) kadar olacağı beyan buyrulmuş olmağla 
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müddeî-i merkum Karabet müddeasını mübin beyana havale olundukda ba‘de’l-istimhal 

(?) ve’l-imhal itban beyyineden aczini mütearif oldukdan sonra bi-tekrar da‘vaya (…) 

merkum Arakil bana dört bin beş yüz guruş virmeğin ve teslim itmişdim mevzu‘ 

mezkuru (…) itmdiğinden rucu‘ iderem deyu gıbbe’d-da‘va ve’l-inkar işbu müddeasını 

mübin beyana havale olundukda kezalik itban-ı beyyineden izhar-ı acz idüb muhallika 

(?) dahi taleb olmadığından  (…) mebni yine mezkureden rucu‘ da‘vasıyla merkum 

Arakil muarazadan ba‘de’l-men‘ bağçe ve menzil-i mahdud-u mezkurun ciheti yine 

sahihiden (?) oğlum merkum Arakil mülkiyeti üzere tasarrufuna hükm-i şer‘i lâ hakk 

olduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-ı kaim makamlarına arz ve i‘lam olundu bakiü’l-emr 

li men lehü’l-emr. H. 16 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 13.05.1873) 

 

Sayfa 50 Belge No:133 

Toros oğlu hücceti  

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Murahhasa mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden iken bundan 

akdem fevt olan Toros oğlu Artin veled-i Arakil verâseti zevcesi Menan veled-i diğer 

Artin ile sulb-i kebîr oğulları Karabet ve Kalos ve sulbiye-i kebîre kızları tarafında 

Şahmelek’e munhasıra tashihi mesele-i mirasları bi-hükmü’l-ferâiz kırk sekiz sehimden 

olub siham-ı mezbûreden altı sehimi zevce-i mezbûreye on dörtden yirmi sekiz sehimi 

isnân merkûmân Karabet ve Kalos’a ve ikişerden on dört sehimi bintani mezbûretane 

isabeti tahakkukundan sonra mezbûretan tarafından ve Şahmelek tarafından husûsi âti’l-

beyânda vekâleti müseccel olan Manas oğlu işbu rafi’ü’l-kitab Toros veled-i Kirkor 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde 

müekkiletani mezbûretane izafetle bi’l-vekâle iltimas idüb mûrisimiz müteveffâ 

mezbûreden irsen muntakil olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan kebîr dere bir 

taraftan Afşar bağçesi bir taraftan hark bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd arzen yüz otuz 

kadem bir kıt‘a mülk bağçe ile mülk-i menzil ve tahtani hâne-i mukaddem mahallâtında 

ma‘rifet-i şer‘iyle tashih-i mezkûr üzere tevabi‘ ve taksîm olunmuş isede bağçe-i 

mahdûd-ı mezkûrden müekkilerim mezbûretanın hisse-i irsiyyeleri tefrik ve tahdid 

olunmak ve lazım gelen temlîkname-i şer‘iyyesi yed-ime virilmek matlûbumdur deyu 

meclis-i deâvî (…) azasıyla bağçe-i mezbûrun üzerine verilüb orada akid olunan mecli-i 

şer‘ide varisi merkûm hazır olduğu halde (…) mezbure Menan’ın ber tashihi mezkur an 
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hisse-i irsiyyesi bağçe-i mahdud-u mezkurun alenen canibinden tefrik ve tahdid (…) 

temkin idüb ba‘dehu (…) olundukdan sonra varisi mrkumeden merkum Karabet ve 

Kalos’a ve vkil-i merkum Toros taraflarından virilen furuu‘ meşrua‘ müekkiletan-i 

mezburetan hisselerine bir tarafdan zikr olunan Afşar bağçesi bir tarafdan kebir dere bir 

tarafdan merkum Kalos bağçesi bir tarafdan zevce-i mezbure Menan’ın hisse-i sağiresi 

ile mevkian şark kademen nakıs olan arzen otuz yedi buçuk kadem mahale isabet 

itmekle işbu hissenin ta‘rifi kabul kademinden mülk-i menzil (…) zevce-i mezbure 

Menan’ın hisse-imezbure muktezası tahtından ve merkuman Karabet ve Kalos’un hisse-

i irsiyyeleri fevkinden arzen yedi kadem olmak üzere (…) indirilmiş olan nasbü’l-beyan 

otuz yedi buçuk kadem bağçeyi müekkiletan-i mezburetan Terfende ve Şah Melek 

ba‘de’l-yevm irsen mülkiyeti üzere tasriflerine hükm-i şer‘i hukukla verese-i sairenin 

müdahaleden men‘ olunduğu ma hüve’l-vaki bi’t-taleb işbu hüccet-i şer‘iye ketb ve 

imla (?) ve vekil merkum Toros’a i‘ta kılındı fi 16 Rebiü’l-evvel 1290 (M 14.05.1873)   

 

Belge No:134  

Toros oğlu hücceti  

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Murahhasa mahallesinde 

mütemekkin iken bundan akdem fevt olan Toros oğlu Artin veled-i Arakil’in verâseti 

zevcesi Menan veledi diğer Artin ile sulb-i kebîr oğulları Karabet ve Kalos ve sulbiye-i 

kebîre kızları Terfende ve Şah Melek’e munhasıra ve tashih-i hisse-i mirasları hükmü’l-

ferâiz kırk sekiz sehimden olub sehim-i mezbûreden altı sehimi zevce-i mezbureye ve 

on dörtden yirmi sekiz sehimi benatan mezburetana isabeti tahakkukundan sonra varis-i 

merkumeden işbu sahibü’l-kitab mezbur Kalos kasaba-i mezburenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meslis-i şer’imiz lâzımü’t-tevkîrde iltimas idüb murisimiz müteveffa-yı 

mezbureden müntakil ve mahalle-i mezburede vaki‘ bir tarafdan kebir dere bir tarafdan 

Afşar bağçesi bir tarafdan hark bir tarafdan tarik-i âmm ile mahdud ve arzen yüz otuz 

kadem bir kıt‘a mülk bağçe ile mülk mezil ve tecmilat-ı hane (…) mahallesinde 

ma‘rifet-i şer’i ile tashihi mezkur ile tevabi‘ ve taksim edilmiş isede bağçe-i mahdud-u 

mezkureden dahi hisse-i irsiyyemin kezalik ma‘rifet-i şer‘i mahallinde tefrik ve tahdid 

ve bana teslim (…) temlikname-i şer‘iyyesi yine i‘ta olunmak matlubumdur didikde 

meclis-i deâvîyenin a‘zasıyla bağçe-i mezburun üzerine varılub orada akd olunan 

meclis-i şer‘ide varis-i merkum hâzırlar olduğu halde zevce-i mezbure Menan’ın ber 
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tashihi mezkur semen-i hisse-i irsiyyesi bağçe-i mahdud-u mezkurun aliyen canibinden 

tefrik ve tahdid ve hudud alameti temkin idülükde sufle canibi ve şark ve fi şark 

itibariyle üç kısma taksim olundukdan sonra varis-i merkuman Karabet ve Kalos ve 

bintan mezburetan taraflarından ve her birine üç kıt‘a (…) merkum Kalos’un sehimine 

olan (…) düşüb bir tarafdan merkum Karabet bağçesi bir tarafdan dere bir tarafdan 

mezburetan Terfende ve Şah Melek bağçeleri bir tarafdan zevce-i mezburenin ânifi’l-

beyan hisse-i sağiresi tahtında tahkik olunan arzen yedi kadem tarik-i hâs ile mahdud ve 

mevkian şark ve kademen nakıs olan arzen otuz beş kadem mahalle isabet itmekle işbu 

hissenin tarih-i kabul kademinden mülkü menzil (…) zevce-i mezbure hissesiyle 

merkum Karabet hissesi meyanından arzen yedi kadem olmak üzere ba‘de’t-tahdid 

hudud alametleri kezalik temkin ve takdir idilmiş olan ânifi’l-beyan arzen otuz beş 

kadem bağçe merkum Kalos’a ba‘de’l-yevm irsen ber-vech-i mülkiyet tasarrufuna izn-i 

şer‘i virilüb verese-i saire hisse-i mezkureye müdahaleden men‘ olunduğu ma hüve’l-

vaki‘ bi’t-taleb ketb ve imla ve merkum Kalos’a i‘ta kılındı fi 16 Rebiü’l-evvel 1290 ( 

M 14.05.1873)       

 

Belge No:135 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası Kebune karyesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem fevt olan Koca Ahmed bin Mustafa Bey verâseti zevcesi Zeliha binti Hasan nâm 

Hâtun ile sulb-i kebîr oğlu Ali ve sulbiye-i kebîre kızları Aişe ve Zeyneb ve Fatıma’ya 

munhasıra ve tashihi hisse-i vâris hükmü’l-ferâiz ve kırk sehimden olub siham-ı (…) 

beş sehim zevce-i mezbûreye ve on dört sehim ibni merkûm Aliye ve yedi şer‘den yirmi 

bir sehim benat-ı mezburat Aişe ve Zeyneb ve Fatıma’ya isabet-i tahakkukundan sonra 

benat-ı mezbûrât-ı gaibet-i ‘ani’l-meclis ve zatları karye-i mezbûre ahâlîsinden Hasan 

bin Ömer ve Veli bin Bekir ta‘rifleriyle ma‘rufeler mezbûratı Aişe ve Zeyneb ve Fatıma 

taraflarından hususu âti’l-beyân taleb ve da‘vâ ve veled-i el-hace-i sulh ve ibraya hususu 

mezbûrun mutevakkıf olduğu umûrun küllisine vekîl ve vekâleti ma‘rufan merkûmân 

şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i sâbit ve subût ve vekâletine hukm-i şer‘i lâ hakk olan 

mülâzım Mehmed ağa bin Bekir kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i 

şer’i lâzımü’t-tevkîrde tereke-i mutevaffâyı mezbûre vazî‘ yed mütehakkık olan (...) 

mezkur işbu bâ‘isü’l-kitab Ali muvâcehesinde müekkilât-ı mezbûrate izafetle bi’l-

vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mûrisimiz müteveffâ 
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mezbûrun terekesi arz ve akâr ve araziden ibaret olub müekkillerim mezbûratın ber 

tashihi mezkûr hisse-i irsiyyelerini taleb ve da‘vâ sudûrunda iken mübanemizde 

muslihûn tavassutla kâffe-i tereke-i mevcudeden alâ tarîki (…) şer‘i vâzî‘ü’l-yed 

merkûm Ali Bey müekkillerim mezbûretân Aişe ile Zeyneb içün beş yüzden bin ve 

mezbûre Fatma içün altı yüz ki cem‘an bin altı yüz guruş vermek üzere inşâ-i akd-i sulh 

eylediklerinde her birimiz sulh-u mezbûreyi bir-rıza ba‘de’l-kabûl bedel-i sulh olan  

meblağ-ı mezbûr bin altı yüz guruşu meclis-i sulhde tamâmen ve kâmilen bana tadiye 

ve teslîm ben dahi yedimden ahz ve kabz idüb mâ-adâ terekeden ve mirasa müteallika 

âmme-i da‘vâ ve mütâlebât ve kâffe-i iman ve mahasımatdan vâzı’ül-yed merkûm 

Ali’nin zimmetini ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eylediğimde ol-dahi bedel-i 

sulh nâmıyla medfu‘ olan meblağ-ı mezbur bin altı yüz guruşun istirdadına müteallika 

da‘vâdan kezâlik benim ve müekkillerim mezbûrenin (…) ibrâ ve iskat eyledik deyu her 

birimiz âhirin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik didikde sulh ve ibrâ-i 

mezkûrun (…) ba‘de’l-hüküm gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Cerâ zâlike.  

H. 9 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 1873) 

Şuhûd’ül-hâl: Kars (?) Mehmed ağa, Beşir oğlu Mustafa, karye-i mezbureden Mustafa, 

Molla Ali oğlu Ali, Abdurrahman Bey 

 

Sayfa 51 Belge No:136 

Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden Ahmed ağa torunu Ömer ve 

Abdullah ibni Mustafa bi’l-isâle ve kız karındaşları gaib-i ‘ani’l-meclis ve zatı Mehmed 

bin Ali (…) İsmail bin Hüseyin ta‘rifleriyle ma‘ruf Emine tarafından zikri catî ikrâra 

vekîl ve vekâlet-i ma‘rufan-ı merkûmân şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i sâbit ve subût-u 

vekâleti hükm-i şer‘i lâ hakk olan (…) Ahmed bin Abdulkadir mezbûreye izafetle bi’l-

vekâle kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-

tevkîrde Karatepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin 

Ermeni Milletinden işbu rafi‘ü’l-kitab Safiluz oğlu Duçar veledi Artin müvacehesinde 

her biri bi’l-isâle ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 

idüb akd-i ati’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimizde mülk hakkım olub zikr olunan 

Karatepe mahallesinde vâki‘ bir tarafdan tarîk-i âmm bir tarafdan tarîk-i hâs bir tarafdan 

Said Efendi ağa zâde Mevlüd Çavuş ve Abdullah menzilleri bir tarafdan diğer karındaş 
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ve kız karındaşlarımız menzili ile mahdûd ve ve etrafında bir bab menzil arsasına şâmil 

ve uğrunda tûlen kırk iki ve arzen yirmi beş kadem bir kıt‘a mastabaya müştemil ve 

hakkı şer’i tarîk-i hâs mezbûren olmak üzere bir bab mülk menzilimizi cem‘i tevabi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafımda icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve 

şufa‘ olmak ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûm Duçar’e altı yüz 

guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr altı 

yüz guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve mübanemizde bi-kaderi’l-

husus iktisam eyledik menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve müştemilatında bizim vechen 

mine’l-vücûh alâka ve müdâhalemiz kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı 

sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. Fi 8 şehr-i Rebî‘ü’l-ahir 

1290 (M. 05.05.1873) 

Şuhûd’ül-hâl: Ahmed ağa zâde ve Talha ağa, Mevlüd çavuş, Ziyaeddin bey, Hacı 

Osman ağa, Mahmut ağa, Abdullah ağa ve gayr-ü hüm mine’l-hazar. 

 

Sayfa 51 Belge No:137 

Badî-i defter-i kassam oldur ki 

Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem fevt olan Mir 

Süleyman İbrahim Paşa’nın verâseti zevcesi Emine bint-i Mehmed nam hatun ile sulb-i 

kebîr oğlu Ali ve müddet-i sefer-i ba‘id der-saâdetde bulunan Mehmed Nazif’e 

munhasıra olduğu inde’ş-şer‘-il-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gaib-i 

merkûmun vasiyye-i mensûbe validesi mezbûre Emine ve verese-i sâirenin taleb ve 

iltiması ve mal me‘muru Mehmed İzzet Efendi ma‘rifeti vema‘rifet-i şer‘ile tahrir ve 

takvim-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûredir ki ber mucib-i ati’z-

zikr ve beyân olunur fi 9 Rebî‘ü’l-ahir 1290 (M. 06.05.1873) 
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9 Basma yünlü 
döşek 200 guruş 

Basma ve kutunî 8 
aded 720 guruş 

Basma yünlü 
yapağı yasdık 23 
aded 345 guruş 

8 Müsta‘mel kilim 
240 guruş 

2 Kilim saccade 60 
guruş 

12 Boz çuval 130 
guruş 

10 Ufak hegbe 10 
guruş 

3 Kırmızı tul 50 
guruş 

2 Şamdan 40 guruş 2 Şilte makad 20 
guruş 

10 Ot memlu 
yasdık 50 guruş 

Def‘a 2 şilte 40 
guruş 

2 Basma âtik makad 
40 guruş 

2 Ufak minder 20 
guruş 

Sepet 20 guruş Servi sandık 50 
guruş 

2 Tahta sandık 20 
guruş 

Kehribar takım 100 
guruş 

2 Taş takım 2 guruş Tüfenk 25 guruş 

Tabanca 25 guruş 2 Sim zarf 20 guruş Kahve takımı 30 
guruş 

Bakır edavatı 30 
kıyye 450 guruş 

Koyun re’s 40 
guruş 

Mezru hınta tohum 
2,5 kile 120 guruş 

Saat 200 guruş Acemkârî şal 150 
guruş 

Küp ve küpecik 10 
aded 20 guruş 

Hırdavat menzil 62 
guruş 

Der zimmet Cin Ali 
oğlu Mevlüd (…) 
580 guruş 

Mülk bağçe ve 
menzil 1 kıt’a 7 bab 
7000 guruş 

Bağçe-i mezbur 
üzerinde selamlık 
takımı 5 bab 1500 guruş 

Kış menzili 6 bab 
mea‘ havlu ve 
selamlık 2500 guruş 

Uzun oluk nâm (…) 
südüs hisses-i 
şayia‘ 1000 guruş 

Çarşu yüzünde 
demirci dükkanı 2 
kepenk 1100 guruş 
 

Yekûn tereke ve zimmat 17900 guruş.  

El-ihrâcât: 500 guruş techîz ve tekfîn ve vasiyet-i meyyit 

500 guruş mehr-i müeccel-i zevce-i mezbure. (Toplam) 1000 guruş.  

Minhe’l-ihrâcât: 422,5 guruş Resm-i adi, 25,5 guruş kaydiyye ve varaka-i baha 7,5 

guruş. 

 El-ihrâcât 455,5 guruş.  

Sahhü’l-bâkî 16444,5 guruş. 

Taksîm-i beyne’l-verese el-fârizati’ş-şer’iyye  

Hisse-i zevce-i mezbure Emine 2055 guruş 22 para, hisse-i ibn-i kebir merkum Ali 7194 

guruş 19 para, hisse-i ibn-i kebir gaib-i mezkur Mehmed Nazif 7194 guruş 19 para. 

Gaib-i mezbûr Mehmed Nazif’in hisse-i irsiyyesi olan yedi bin yüz doksan dört buçuk 

guruş emval ve eşya ve emlak li-ecli’l-hıfz vasî ve validesi mezbûre Emine Hâtunun 

yedinde olduğu şerh ve temhir kılındı hürrire fi’l-yevmi’t-tis‘a min şehr-i Rebî‘ü’l-ahir 

lisene tis’în ve mieteyn ve elf.  
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Sayfa 51 Belge No:138 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Şeref karyesi ahâlîsinden Yusuf bin (…) 

tarafından hususu âti’l-beyânda vekîl ve vekâleti Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Camcı Mehmed bin Hüseyin ve karye-i mezbûreden Ali bin Abdurrahman 

şahâdetleriyle sâbit ve müseccel olan karye-i mezbûre ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Mehmed bin Kanber kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde Alaca mezar karyesinde sâkin ve zatı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rufan hâzıra 

bi’l-meclis Server yine Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde müekkil-i merkûma 

izafetle bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mezbûr 

Server’in izin ve icâzetiyle pederi hâzırü’l-meclis Mehmed târihi i‘lamdan iki sene 

mukaddem zikr olunan Alaca mezar karyesinde mezbûrenin sâkin olduğu ve odada üç 

yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle kızı mezbûrenin nefsini şuhud-u mahsurunda (?) 

müekkilim merfu‘ Yusuf tarafından vekîl ve pederi merkûm tarafiyye tezvic ol-dahi 

bi’l-vekâle tezvic ve kabûl itmişken halen nefs-i müekkilim merkûme teslîmden imtina‘ 

ider olmagla su‘âl olunub merfu‘ Yusuf inkıyaden (?) tenbih olunması bi’l-vekâle 

matlûbumdur dedikte gıbbe’s-su‘âl mezbûre Server cevabında ancak merkûm Yusuf 

nâmez delidir deyu nikâh (…) ve pederi merkûme bi’l-velaye mehr-i tesmiyesiyle 

tezvicini inkâr eyledikde pederi merkûm ikrâr ve i‘tiraf etmiş isede‘ vekîl-i müddeî-i 

mezbûreden ber-vech-i muharrer müddeâsına mutâbık yine taleb olundukta yine karye-i 

mezbûre ahâlîsinden zat-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rufen şer‘iyye arifân ve evvelen varaka-i 

mesture sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâdede iddükleri ihbâr 

olunan Yusuf bin Hamza ve Ali bin Abdurrahman meclis-i şer‘a hâzırân olub (…) fi’l-

hakika işbu (…) kendunun izin ve icâzeti üç yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle 

târih-i i‘lamdan iki sene mukaddem karye-i mezbûrede mezbûrenin sâkin olduğu odada 

babası merkûm Mehmed bi’l-velaye bizim huzûrumuzda müvekkil-i merkûm Yusuf’un 

babası merkûm (…) hazır olduğu halde tezvic idüb babası merkûm dahi bi’l-vekâle 

tevzic ve kabûl eyledi bizler bu hususda (…) şahâdeti şer‘i eylediğinde lede’l-kabûl 

mucubince ba‘de’l-hükm mezbûre Server nefsini müvekkil merkûm Yusuf’a teslîm ve 

bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. H. 11 

Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 08.05.1873) 
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Sayfa 52 Belge No:139 

Ayin oğlu Kirkor’un murâfaası i‘lamı  

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Nefs-i Gürün kasabasında Çağşor mahallesinde mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Ayin oğlunun oğlu Kirkor 

veled-i Avanis kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede mütemekkin tebea-ı merkûmenin 

mersûmesinden işbu  rafi‘ü’l-i‘lam Bani oğlu diğer Kirkor veled-i Kirakus ile 

taraflarında târih-i i‘lamdan üç mah mukaddem Kayseri’den Behseni (?) kazası gaib-i 

‘ani’l-belde (…) tahminen götürmüş olduğum ma‘lum olunan yevmi kiram olan üç yüz 

otuz beş guruş hakkımı merkûm diğer Kirkor benim gıyabımda ahz ve zimmet idüb 

bana teslîmden imtina‘ ider olmakla su‘âl olunup bana edasıyla merkûme tenbih 

olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ (…) el-inkar müddeî-i merkûm müddeâsını 

mübin beyâna havale olundukda itban-ı beyyineden aczini ma‘ruf olmakla müddeî-i 

merkûmun talebiyle merkûm diğer Kirkor ba‘de’l-tahlifi’ş-şer‘i ve üç yüz otuz beş 

guruş da‘vâsıyla diğer Kirkor’a muârazadan men‘ olunduğu tescîl ve        bi’l-iltimas 

huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. H.  14 Rebî‘ü’l-

ahir 1290 (M. 14.05.1873) 

 

Sayfa 52 Belge No:140 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Viran mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem 

fevt olan Vacib oğlu Serkiz veled-i Ohan’ın verese-i zevcesi Anna bint-i Toros ve 

validesi Melek veled-i Serkiz ve sulb-i sağir oğlu Ohan ve sulbiye-i sağire kızı Vartan 

ve Batra ve Hamel beyyine munhasıra olmakla Hamel mezbûr Berarti (?) veled-i Zukur 

farz olunarak sağire-i mezbûrenin vasî ve valideleri mezbûre Anna ve verese-i sairenin 

taleb ve iltimasları ve ma‘rifeti şer‘ile tahrir ve takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i 

mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr ve beyân olundu.  
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2 Yorgan 100 guruş Vale 25 guruş 4 Yasdık 30 guruş 5 Döşek 100 guruş 
2 Boz kilim 80 
guruş 

5 Çuval 50 guruş 3 Ufak hegbe 90 
guruş 

12 Bakır kıyye 180 
guruş 

Keçi re’s 50 guruş Dikici takımı 100 
guruş 

6 Kırmızı sahtiyen 
120 guruş 

2 Meşin top 100 
guruş 

10 Çiftli gön 80 
guruş 

Mülk bağçe ve 
menzil 5 bab 1200 
guruş 

Der zimmet Pirli 
oğlu Kara 50 guruş 

Der zimmet Pirli 
oğlu Mehmed 70 
guruş 

Der zimmet Yarım 
oğlu Avanis 55 
guruş 

Der zimmet 
Türkmen oğlu 
Osman 35 guruş 

Der zimmet (…) 
karyeli Kürt Osman 
110 guruş 

Hırdavat menzil 56 
guruş 
 

Yekûn tereke ve zimmât 2600 guruş. 

150 guruş techîz ve tekfîn masraf-ı minhâ  

El-ihrâcât 61 guruş 10 para Resm, 3 guruş 30 para kaydiye ve 1 guruş varaka-i baha. 

(Toplam) 66 guruş 

 Sahhü’l-bâkî 2384 guruş.  

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i mezbure Anna 297 guruş, hisse-i ümmi’l-mezbûr 

Melek 395,5 guruş, hisse-i ibn-i sağir Ohan 676 guruş 8 para, hisse-i bint-i sağire 338 

guruş 4 para, hisse-i mezbûr Hamel 676 guruş 8 para. 

Sağir-i mezbûrenin hisse-i irsiyyeleri olan cem‘an bin altı yüz doksan buçuk guruşluk 

emlak ve eşya ve vasî ve valideleri mezbûre Anna’nın yedinde olduğu şerh virildi H. 12 

Rebî‘ü’l-ahir 1290 (M. 09.05.1873) 

 

Sayfa 52 Belge No:141 

Benli oğlunun istihkak i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Karatepe mahallesinde mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Benli oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Eküb veled-i Avadik kasaba-i mezbûre mahkemesinde ma‘kud-u  meslis-i şer‘i 

lâzımü’t-tevkîrde Ebulü nahiyesine tâbi‘ Atmalu aşiretinden gaib-i ‘ani’l-belde İbrahim 

bin Çankalu Hüseyin tarafından vekîl-i müstedfa olub Darende kasabasında mahalle-i 

cedid ahâlîsinden Sarı Beyzade Mehmed bin Hüseyin ile taraflarında târihi i‘lamdan 

dokuz mah mukaddem gaib-i mezbûr İbrahim’den bir re’s kısrağıyla becayiş itmiş 

olduğum (…) dört yaşlı gök kırmızı ve küreği üzeri bezli bir res ismi mezkûr Gürün 

kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden gaib-
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i ‘ani’l-belde Ekücan veled-i Takil bundan bir mah mukeddem Gürün Mahkemesine 

istihkaka ba‘de’l-da‘vâ ve’l-isbât ve’l-halef esb-i mezbûr ma‘rifet-i şer‘i yed-imden ahz 

idüb müvekkil merkûm İbrahim dahi vekil-i merkûm Mehmed’den iştirâ’ itmekle 

mucib-i şer‘i matlumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-sual vekîl-i merkûm Mehmed 

cevabında esb-i mezbûr kendi kısrağı furu‘undan yedinde mülkü olub müvekil-i 

merkûm İbrahim’e târihi i‘lamdan iki sene mukaddem dört yüz elli guruşa bey‘ ve 

teslîm ve merkûm İbrahim dahi müddeî-i merkûm Eküb’e bey‘ idüb bu vecihle esb-i 

mezkûr kendi kısrağım furu‘u mülkümdür deyu def‘a mukabele ve def‘-i meşrusunu 

Koyunlu karyesi ahâlîsinden olub evvelen bâ varaka-i  mestûe sırran ve ba‘dehu alenen 

lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde iddükleri ihbâran (…) Mevlüd bin Ali ve Şeyh bin 

Ahmed ve Ömer bin Abdullah şahâdetleri ile ber-nech-i şer‘i isbât itmeye da‘vâ-i 

netâicde zi’l-yed beyyinesi evvel olmağın bi’l-kabûl mucibince ba‘de’l-hüküm esb-i 

mezbûrun gaib-i merkûm Ekübyan’dan ahzine müddeî-i merkûm Ekub’e tenbih 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men 

lehü’l-emr.  H. 12 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 09.05.1873) 

 

Sayfa 52 Belge No:142 

Kocabey oğlu i‘lamı 

 Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Kocabey oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Molla Ahmed bin Mustafa kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘-î lâzımü’t-tevkîrde Elbistan kazasına tâbi‘ Gücük 

karyesi ahâlîsinden Senemerli aşireti Taşu bin Çakır ile taraflarında merkûm Taşu şirket 

mezra‘dan çift meşrukimiz olub pederimin seyahatından bir sene ve ba‘de’l-vefâtıyla 

yümna bende beş seneden berü yine şirket-i mezraa‘ iderki 25 Rebiü’l-evvel 86 târihçe 

(…) yed-ime virmiş olduğu işbu bir kıt‘a deyn-i temessük mucibince karye-i (…) ciheti 

karzından zimmet de alacak hakkım olan dört bin sekiz guruşdan gayr-i teslîm üç bin 

altı yüz sekiz guruşun su‘âl olunub bana teslîme merkûma tenbih olunması 

matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm Şevki cevabında pederi müteveffâ-

i mezbûrun hayatında zimmetimde üç bin altı yüz sekiz guruş ciheti karzdan deyn olub 

meblağ-ı mezbûrun bir nısfını müteveffâyı mezbûr diğer karındaşım gaib-i ‘ani’l-belde 

(…) havale idüb nısfı diğeri bin sekiz yüz dört guruş zimmetimde halen deynimdir deyu 

merkum Mustafa’nın vefâtından sonra târih-i mezbûreye fariğ temessük virmeğin ve 
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hâvî olduğu meblağ-ı mezbûr deyni oldukda külliyen münkir olmağla müddeî-i merkûm 

Molla Ahmed müddeâsını mübîn beyâna havale oldukda mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

olub evvelen bâ varaka-i mesture sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-

şahâde iddükleri ihbâr olan Receb oğlu Ahmed bin Mehmed Ali ve Kocabey oğlu Salih 

bin Osman şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i bi’l-müvâcehe isbât idmeğin lede’l-kabûl 

mucibince meblağ-ı mezbûr üç bin altı yüz sekiz guruşun müddeî-i merkûma edasıyla 

merkûm Şevki’ye tenbih ve ilzam olunduğu tescîl ve bi’l-itimas huzûr-ı kaim-

makamlarında i‘lam olundu.   El-emrü li men lehü’l-emr H. 26 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 

23.05.1873) 

 

Sayfa 53 Belge No:143 

Böcek oğlu Avanis hücceti 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Cağşor mahallesinde 

mütemekkinler gaibetan-i ‘ani’l-meclis ve cisimleri yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

Simon veled-i Artin ve Toros veled-i Avanis ta‘rifleriyle ma‘rufe Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Maruk kızı Cevher binti ve Maruk ve sulbiye-i 

kebîre kızı Mersiye binti Veve (?) taraflarından zikri catî ikrâra vekîl ve vekâlet-i 

ma‘rufan merkûmân şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i sâbit ve subût ve kâffe-i hükm-i şer‘i 

lâ hakk olan Humat oğlu Serkiz veled-i Talu kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meslis-i şer‘i lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede mütemekkin  

Tebea-ı merkûmân milleti mersûmesinden işbu ba‘isü’l-kitab Avanis veled-i Böcek (?) 

muvâcehesinde müvekkilâni merkûmâna ifazetle bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin müvekkillerim 

merkûmetanın yedlerinde irsen mülk ve hakları olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

taraftan tarîk-i âmm bir taraftan tarîk-i hâs iki taraftan müvekkkillerim mersûmetanın 

mülk bağçeleri ile mahdûd ve tûlen elli beş ve arzen otuz beş kadem ve (…) eşcârdan 

hâlî ve hakk-ı şer‘ile müvekkillerim mersûmetanın bağçeleri derûnunda ve mecra-yı 

kadîminden olmak üzere bir kıt‘a bağçe (…) cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk 

ve merâfıka tarafeynden icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ve muvâzaadan ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müşterâ-yı merkûm Avanis’e 1300 guruş kıymetlu on üç 

aded yüzlük mecidiyye altuna bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan 
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meblağ-ı mezbûr bin üç yüz guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve 

müvekkillerim merkûmetan meyanında bi-kaderi’l-husus iktisam itmemle bağçe-i 

mahdûd-ı mezkûrede müvekkilerim mersûmetanın vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhaleleri kalmayub merkûm Avanisin mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi 

olmuştur.  Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ımutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu.  H. 1290 (M. 1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Aleksin ağa, Saranos oğlu Çakır, Camkus oğlu Manik, Manas oğlu Kalos, 

Baran oğlu Mığırdiç 

 

Sayfa 53 Belge No:144 

Sazcağızlı Durmuş’un i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sazcağız karyesi ahâlîsinden ve Asâkir-i redif-i şahane 

nefaretinden işbu rafiu‘l-i‘lam Durmuş bin Halil İbrahim Gürün kasabası meclis-i deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde karye-i mezbûre ahâlîsinden 

Arabanlı Hasan bin Ahmed ile taraflarında ben Malatya da taburun merkezinde borçlu 

olduğum ta‘lim ve ta‘lim-i icrada iken hanemde bırakmış olduğum bin guruş kıymetlu 

bir re’s esbim Otlu kilise nâm mahalde râi‘ olunmakta iken bundan otuz yedi gün 

mukaddem merkûm Hasan nehar (?) tüfenk kurşunuyla esb-i mezbûru koltuğundan 

amden darp ve itlaf itmiş olmagla su‘âl olunup yevmi telefte değer bahâsı olan bin 

guruşun bana edasıyla tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl 

merkûm Arabanlı Hasan cevabında yevmi mezbûrede (…) mahall-i mezbûre vardığını 

tâlian ikrâr lâkin tüfenk kurşunu vesâire darb ve itlaf eylediğini ve yevmi’l-telefde bin 

guruş değeri bulduğunu külliyen inkâr eyledikte müddeî-i merkûm müddeâsını mübîn 

beyâna havale olundukta yine karye-i mezbûre ahâlîsinden olub evvelen bâ varaka-i 

mesture sırran ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde eyledikleri ihbâr olunan 

Mehmed bin Halil ve diğer Mehmed bin Ali li-ecli’ş-şahâde mahfil-i kazada hâzıran 

olub eserü’l-inşirah fi’l-hakika târihi i‘lamdan otuz yedi gün mukaddem merkûm 

Arabanlı Hasan nehârân (…) Otlu kilise nâm mahalle gelub müddeî-i merkûm 

Durmuş’un esbini amden tüfenk kurşunuyla darb ve naşiren itlaf eylediğini ve Sadık 

ağa mahallesi ahâlesinden olub makbûlü’ş-şahâde kezâlik lede’t-tezkiye makbûlü’ş-

şahâde iddükleri ihbâr olunan Ali ağa bin Hasan ve Mustafa bin Mehmed dahi esb-i 

mezkûrun kıymeti yevm-i telefde bin guruş değeri bulunduğuna şahidler şahâdet dahi 
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ideriz deyu her biri bi’l-muvâcehede şahâdet-i şer‘iyye eylediklerinden bi’l-kabûl 

mucibince esb-i mezkûrun yevm-i telefde kıymeti olan meblağ-ı mezbûr bin guruşun 

(…) müddeî-i merkûma edasıyla merkûm Arabanlı Hasan’a tenbih ve ilzâm olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-

emr.  H. 1290 (M. 1873) 

 

Sayfa 53 Belge No:145 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: 

Gürün kasabasına tâbi‘ Kebüne karyesi ahâlîsinden ve Böğri Delik karyesi 

sâkinlerinden bundan akdem fevt olan Osman bin Mehmed bin Abdullah’ın verâseti 

zevcesi Emine binti Yusuf nâm hâtun ile sulbiye-i sağire kızı Zeyneb ve validesi Aişe 

ve li-ebeveyn kebîr er karındaşı İsmail’e munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kavim zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sağire-i mezbûrenin li-ebeven ammi ve vasîsi merkûm İsmail 

ve verese-i sairenin taleb ve iltiması ve ma‘rifet-i şer‘le tahrir ve takvîm-i bahâ ve 

taksîm olunan terekesidir ber-vech-i âti’z-zikr ve beyân olunur. H fi 13 Cemaziye’l-

evvel 1290 ( M 09.07.1873) 

4 Nuhas kıyye 60 
guruş 

Döşek 30 guruş Yorgan 30 guruş Yasdık 10 guruş 

Boz kiim 30 guruş 3 Çuval 30 guruş Garare 20 guruş Merkep re’s 200 
guruş 

2 Öküz re’s 500 
guruş 

6 Ganem re’s 360 
guruş 

4 Keçi re’s 160 
guruş 

Oğlak re’s 10 guruş 

Karye-i mezbûrede 
mülk menzil 1 bab 
750 guruş 

nakid akçe 100 
guruş 

Hırdavat menzil 60 guruş 
 

Yekûn tereke ve nakid 2350 guruş.  

350 guruş tenzilât: 100 guruş techîz ve tekfîn, 250 guruş mehr-i müeccel-i zevce-i 

mezbure. (Kalan) 3000 guruş.  

İhrâcât 53 guruş: 48 guruş resm-i kısmet-i adi, 3 guruş 30 para kaydiye, 1 guruş varaka-i 

baha 

Sahhü’l-bâkî 1947 guruş. 
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Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbûre Emine 263 guruş 15 para, hisse-i 

bint-i sağire mezbure Zeyneb 973 guruş 20 para, hisse-i ümmü’l-mezbure Aişe 324 

guruş 15 para, hisse-i ahi’l-mezbur İsmail 405 guruş 30 para. 

Sağire-i mezbûrenin nısf-ı hisse-i irsiyyesi dokuz yüz yetmiş üç buçuk guruşluk emval 

ve eşyası ammi ve vasî-i mansub-u merkûm İsmail’in yedinde olduğuna şerh virildi. 

 

Sayfa 53 Belge No:146 

Kebüne karyesinde fevt olan Mustafa bin Bekir bin Abdullah’ın verâset-i zevcesi 

Zeyneb bint-i Mustafa ile li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Fatma’ya ve sulbiye-i sağire 

kızı Habibe’ye munhasıra olmağla sağire-i mezbûrenin vasî ve validesi iltimasıyla tahrir 

olan terekesi. 

Mülk menzil 4 bab 
800 guruş 

Bakır kıyye 17  
205 guruş 

2 Boz kilim 80 
guruş 

3 Döşek 90 guruş 

2 Yasdık 10 guruş 4 Yorgan 200 guruş 2 Keçi re’s 80 guruş Hırdavat 35 guruş 
Der zimmet Harbu oğlu Ali 200 guruş Der zimmet Mülazım Mehmed ağa 600 

guruş 

Yekûn 2800 guruş.  

300 guruş tenzîlât: 100 guruş techîz ve tekfîn masrafı, 200 guruş mehr-i müeccel-i zevce 

(Kalan) 2500 guruş.  

İhrâcât 67 guruş: 62,5 guruş resm-i adi, 3,5 guruş kaydiye, 1 guruş varaka-i baha. 

Sahhü’l-bâkî 2433 guruş.  

Taksîm: Hisse-i zevce-i mezbûre 304 guruş 7,5 para, hisse-i bint-i sağire 1216 guruş 30 

para, hisse-i bint-i mezbûre Fatma 912 guruş 21 para.  

Sağire-i mezbûrenin hisse-i vasî ve validesi yedinde olduğu. 

 

Sayfa 54 Belge No:147 

Sarik oğlu Artin’in bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Murahhasa mahallesinde 

sâkin gaib-i ‘ani’l-meclis ve cismi Serkiz veled-i Karabet ve diğer Serkiz veled-i Kirkos 

ta‘rifleriyle ma‘ruf Melek veled-i Agob tarafından hususu âti’l-beyânda vekîl ve 
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vekâleti ma‘rufân merkûmân şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i sâbit ve subût-u vekâletine 

hükm-i şer‘i lâ hakk olan Ömer Gazi oğlu Bekir bin Mustafa kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre 

ahâlîsinden Sarik oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Artin veled-i Avan’in muvâcehesinde 

müvekkilem mezbûreye izafetle bil-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-

meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin müvekkilem mezbûrenin irsen yedinde 

mülkü ve hakkı olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki taraftan Topal Makra oğlu Batar ve 

Arzaman  (?) oğlu Eküb bağçe ve menzilleri ile bir taraftan tarîk-i âmm bir taraftan 

Topal oğlu Batar ile müşterek tarîk ile mahdûd derununda mebnî üç bab menzil ile bir 

miktar havluya şâmil ve eşcâr-ı müsmireli müştemil iki odalu bir kıt‘a bağçesini zikr 

olunan tarîk-i müşterek ve cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka 

tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile dokuz 

yüzlük guruş kıymetlu dokuz aded yüz mecidiyye altununa min-ceheti’l-keyfiyye 

ma‘lume ve min-ciheti’l-ketmiyye mechulde ve meclis-i kabzda â‘yân-ı muzi‘de ber-

kabza filuse müşterâ-yı merkûm Artin’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi 

ber vech-i muharrer münhasıra iştirâ‘ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dokuz yüz guruşu filus-u mezkûru yedinden 

tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve filus-u mezbûru ol mecliste tazyi‘ eylediğimden 

bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve tevâbi‘ de müvekkilim mezbûrenin vechen 

mine’l-vücûh alâka ve medhali kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı 

sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf 

olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. Cerâ zâlike H. 

18 Cemâziye’l-evvel 1290 (M. 13.07.1873) 

Şuhûd’ül-hâl: Manas oğlu Avadik, Zindanlı oğlu Avadik, Durak oğlu Uzun Sako, 

Çoban oğlu Serkiz ve Kolcan Serkiz ve gayr-i hüm 

 

Sayfa 54 Belge No:148 

Ömer Gazi oğlu Bekir’in vekâlet i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki:  Gürün kazasına tâbi‘ Camiliyurd karyesi arazisinde Deveçayırı 

dimekle arîf ma‘lumu’l-hudud arazi ma‘lum ve ma‘rufiyye Tekirahma karyesi 

ahâlîsinden mürsel Kethuda ibni Hüseyin vâzi‘ yed eylediği karye-i mezbûre 

ahâlîsinden Mustafa Kahya ve Mehmed oğlu Nasır ve karındaşları Mehmed ve Ali ve 
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Hâtice oğlu Mustafa ve Battal bin Nasır taraflarından bazen (?) ifade ve icâbı istid‘â 

kılınmağla araz-i merkûmeye mezbûr Mürsel Kethuda taleb ve da‘vâya ve lede’l-hace-i 

sulh ve ibrâ ve hususu mezbûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllisine merkûm 

tarafından işbu rafi‘ü’l-i‘lam Ömer Gazi oğlu Bekir bin Mustafa’nın vekâlete müteallik 

sahîh-i şer‘i ile vekaleti yine karye-i mezbûre ahâlîsinden Yusuf oğlu Mehmed ve Nasır 

oğlu Battal şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i sâbit olmağla merkûm Bekir dahi vekâleti 

mezbûreyi kabûl (…) ibkayı taahhüd ve iltizâm eyledikde vekâleti ve vekîl-i kemâ-

yenbağî ifâya taahhüd ve iltizâm eyledikde vekâlete vekîl (…) olduğu tescîl ve bi’l-

iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. 19 

Cemâziye’l-evvel 1290 (M. 15.07.1873) 

 

Sayfa 54 Belge No:149 

Alacamük oğlu i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki:  Gürün kasabası mahallâtından Cağşor mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Alacamük oğlu 

işbu rafi‘ü’l-i‘lam Kazar veled-i Serkiz kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u 

meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde li-ebeveyn kebîr er karındaşı Manik ile taraflarında 

târihi i‘lamdan sekiz sene mukaddem mûris ve pederimizin vukuu‘ vefatıyla (…) 

mezbûr her birbirimizden (…) mûrisimiz müteveffâyı mezbûreden müntakil olub nefs-i 

kasabada Viran kale tahtında vâki‘ ma‘lumu’-hudud bir bab kayı (?) menzili karındaşım 

merkûm Malaya virilüp bunun mukabilinde Elbistan kazasına tâbi‘ Beydan karyesinde 

vâki‘ bir bab hane dahi bana virilerek mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Kezrik 

oğlu Sako bağçesi bir taraftan Cemcem oğlu Agob bağçesi bir tarafdan hark bir tarafdan 

dere ile mahdûd eşcâr-ı müsmireli ve iki bin guruş kıymetlu bir kıt‘a bağçemi dahi iştirâ 

bi’l-hüccet-i şer‘i bi’l-iştirâk yedimizde mülkümüz olduğu (…) küsur terekeden mirasa 

müteallik âmme-i da‘vâdan her birimiz âhirin zimmetini ibrâ ve yine her birimiz âhirin 

ibrâsını ber-minvâl-i muharrer eylediğimizden sonra ben diyar-ı âhirde bulunmamla 

yedi seneden beru merkûm Manik bağçe-i mezbûru tamâmen vâzı‘ü’l-yed idüb el-hâlen 

ba‘dehu zikr olunan (...) menzil-i kendine ve hane-i mezkûr dahi müddeî-i merkûma 

verildiğini ve bağçe-i mahdûd-ı mezkûr iştirâ’ ve müştereken yedlerinde (…) müddeî-i 

merkûm aynen bize yedi seneden beru tamâmen vâzi‘ yed tâlian ikrâr lâkin mezkûr 

hane (…) zikr olunan kış menzilinden gıbbe’d-hane mukabilinde bağçe-i mezkûrun 
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müddeî-i merkumun nısfı hissesi dahi bana virilmişdi (…) müstekillenbi-hakk vazi‘ yed 

iderem deyu ve ibra-i mezkurun (…) tarafeyn müddealarını mübin beyana havale 

olundukda müddeî-i evvel merkum Kazar müddeasını yine mahalle-i mezbure 

ahalisinden olub haklarında cariyan olan Arab oğlu Makdis Mığırdiç veledi Kezik ve 

Bedros veled-i Karabet şehadetleriyle ber nech-i şer‘i bi’l-muvacehe isbat idüb meddei-i 

sani merkum Manik dahi şahidlerin şahid olub ol-dahi müddet-i sefer-i ba‘id Haleb’de 

bulumağla gelinceye değin tecil olunmudur (…) meşru‘ olmayub tahlif dahi taleb 

olmadığından ve yed hususunda iştirak (…) bağçe-i mahdud-u mezkurun bir nısfını 

tefriğ (?) ve müddeî-i evvel merkum Kazar’a teslimiyle mezbur Manik’e tenbih 

olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-u kaim-makamlarına i‘lam olundu bâkiü’l-emr li 

men lehü’l-emr. H. 20 Cemâziye’l-evvel 1290 (M. 16.07.1873)     

 

Sayfa 54 Belge No:150 

Aleksin ağanın menzil mübâyaası  

Gürün kasabasına tâbi‘ Yave karyesi ahâlîsinden Kürt Ahmed oğlu Ali bin Ahmed 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde nefs-i 

kasaba mahallâtından Cağşor mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Ermeni Milletinden Koçin oğlu işbu sahibü’l-kitab Aleksin ağa veled-i 

Vartovar muvâcehesinde bi’t-tav‘î ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-meram 

idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk ve hakkım olub karye-i mezbûrede 

vâki‘ bir tarafdan Kürt Ahmed oğlu Veli menzili bir taraftan tarîk ve ham arsa bir 

taraftan Kürt Ahmed oğlu Mehmed ve Veli menzilleri bir taraftan hark ile mahdûd bir 

mikdar arsa ile bir aralığa şâmil iki bab mülk menzilimi cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve 

kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile târih-i kitabtan on sene mukaddem merkûm 

Aleksin ağaya iki yüz altmış guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûru tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eylediğimden menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka ve mudahalem kalmayub târih-i 

mezbûreden ağa-yı merkûmânın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. 

Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. H 7 Cemâziye’l-evvel 1290 (Temmuz 1873)  
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Şuhûd’ül-hâl: Abdullah ağa, Mehmed ağa, Ziya bey, Said efendi, Muhtar Mevlüd, 

Mühtedi Şerîf 

 

Sayfa 55 Belge No:151 

Zarek oğlu Avanis’in bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i cellesine tâbi‘ Gürün kasabasında Çağşor Mahallesi ahâlîsinden Alibaş 

oğlu Osman ve Musa ibni Mehmed nâm kimesneler kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer’imiz lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Zarek oğlu işbu 

sahibü’l-kitab Avanis veledi Zeyrun muvâcehesinde her biri bi’t-tav‘î ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen 

yedimizde mülk ve hakkımız olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan merkûm 

Avanis bağçesi bir taraftan Alibaş oğlu Hacı bağçesi bir taraftan dere bir taraftan kendi 

mülk bağçemiz ile mahdûd arzen yirmi sekiz ve tûlen yüz yirmi beş kadem eşcâr-ı 

müsmire ve gayr-i müsmireli bir kıt‘a mülk bağçemizin mea‘ meti (?) intikali ba‘de’l-

icrâ cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafımda icâb ve kabûle hâvî 

şurût-ı müfsideden ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile ile üç bin iki yüz elli 

guruş mukabilinde merkûm Avanis’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol-dahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğimden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr üç bin iki yüz elli guruşu otuz iki mecidiyye yüzlük 

mecidiyye altunu olarak tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eylediğimizden bi’l-hüccet-i 

mahdûd-ı mezkûr müştemilatında bizim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalemiz 

kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. 

Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-

şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 2 Cemâziye’l-evvel 1290 (M. 27.06.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa, Mahmut ağa, Ziya bey, Cam Ali oğlu Mustafa, Alibaş oğlu 

Mustafa, Muhdar Mevlüd 
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Sayfa 55 Belge No:152 

Halil oğlunun istihkak i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Emin Bey Mahallesinden Cura oğlu işbu 

rafi‘ü’l-i‘lam Halil bin Mustafa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i 

şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde Şuğul mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Protastan Millletinden Danik oğlu Bagos veled-i Eküb ile taraflarında işbu 

müşâhade olunan cüdadi (?) maktu‘ yağız toru bir re’s kısrağ on sekiz ay müddetden 

berü ve Gürün mezadında tellal Ali yedinde üç yüz yetmiş guruş şer‘an ve müntelillen 

yedimde malım iken işbu târih-i i‘lamdan on beş ay mukaddem kuzu kulağı nâm 

mahalde muhacirûn çerkez eşkıyası yedimden gasb olunub el-hâleten hâza merkûm 

Bagos’un yedinde bulmamla bi’l-istihkak taleb iderim deyu da‘vâ eyledikte ol-dahi 

cevabında mezkûr kısrağı on sekiz aydan beru yedinde tutma ikrâr lâkin mezkûr kısrağı 

otuz sekiz aydan beri ve bi’t-tarik-i iştirâ malım olmağla vâzi‘ yed iderim dedikte akd-i 

bana âhirin ber-vech-i muharrer müddeâlarını ba‘de’l-inkâr mezkûrda târihi işbu 

beyânnamesi evla olduğuna binâen merkûm Bagos ber-minvâl-i muharrer müddeâsını 

mübîn beyâna havale olundukda ba‘de’l-istihal (…) beyyineden acziyle ma‘ruf olub 

müddeî-i merkûm Halil müddeâsını evvelen ba varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehu 

alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde iddükleri ihbâr olundu Fazlı ağa mahallesinden 

Ömer baba bin Hasan ve Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Zâhir bin Hakkı 

Kasım şehâdetleriyle ber-nech-i şer‘-i bi’l-müvacehe isbât ve’l-hükm-i merkûm Bagos 

tahlife taleb olunub müddeî-i mezkûr kısrağın müddeî-i merkûma teslîmiyle merkûm 

Bağosa tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. 

El-emrü li men lehü’l-emr. H. 11 Cemâziye’l-evvel 1290 (M. 06.07.1873) 

 

Sayfa 55 Belge No:153 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasına tâbi‘ Kasım Câmii Kebîri mütevelli sahibi 

ibtida‘ işbu rafiü’l-i‘lam Ebubekir Efendi bin Ahmed Efendi kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde Emin Bey Mahallesi ahâlîsinden 

ve Küçük Hoca bin hafidi Çerkez Mehmed bin Mehmed bin Mehmed ile taraflarında 

mütevellisi olduğum câmi-i şerîf-i mezkûr garbında ve çarşu içinde vâki‘ fevkâni ve 

tahtani bir bab mekteb müştemilatıyla câmî-i şerîf-i mezkûr vakfından olub şâmil 

olduğu bir kepenk bakkal dükkânının (…) mekteb-i mezkurede tavlim-i sıbyanda 
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bulunanlara meşru‘ olduğu halde müteveffâ pederi ve büyük pederi şurût-ı vakfiye 

riâ‘ate ta‘lim-i sıbyanın merkum Çerkez’in pederi diğer Mehmed tarihi i‘lamdan altı 

sene mukaddem hayatında mekteb-i mezkuru (…) tebdil ve mülk dükkan (…) tahvil 

itmekle derununda ta‘lim-i sıbyan-ı idadiye (…) kndisi dahi cahil ve ta‘lim-i sıbyana 

(…) deyu gıbbe’d-da‘va ve’l-ikrar ber mucib-i ikrara mekteb-i mezkur ile şamil olduğu 

bir kepenk bakkal dükkanının müddeî-i mütevelli mumaileyha terk ve mütevelli 

merkum Çerkes Mehmed’e tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzur-u kaim 

makamlarına i‘lam olundu el-emr-ü li men lehü’l-emr fi 12 cemaziye’l-ahir 1290 ( M 

07.08.1873)  

  

Sayfa 55 Belge No:154 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Emin Bey Mahallesi 

ahâlîsinden Hacıbus oğlu Mehmed bin Süleyman’ın nâm kimesne kasaba-i mezbûrenin 

deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde sulb-i kebîr oğlu işbu 

sahibü’l-kitab Cam Ahmed muvâcehesinde bi’t-tav‘î ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve 

hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir taraftan Dülger Süleyman bağçesi bir 

taraftan Hacıbus oğlu İbrahim bağçesi bir taraftan hark bir taraftan nehir ile mahdûd bir 

kıt‘a mülk bağçemin cârî merkûm İbrahim bağçesi tarafından arzen kırk kadem ba’de’l-

ikrâr ve tebyin bir bab menzil ve cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuka ve merâfıka 

tarafından bi’l-icâb ve’l-kabûl şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘i ile oğlum merkûm Hacı Ahmed’e üç yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr üç yüz elli guruşu yedinden tamâmen ve 

kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen 

mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub oğlum merkûm Hacı Ahmed’in mülk-i 

müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 20 

Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 15.08.1873) 
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Sayfa 56 Belge No:155 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘Gürün kasabasında Abdulfettah ağa Mahallesi ahâlîsinden 

Seyyid oğlu İsmail bin Mustafa ve sulb-i kebir oğulları Mehmed ve Ebubekir nâm 

kimesneler kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer’imiz lâzımü’t-

tevkîrde yine mahelle-i mezbûrede mutemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin 

Ermeni Milletinden Değirmenci oğlu işbu hamili’s-sefer İstifan veled-i Kirkor 

muvâcehesinde her biri bi’t-tav‘î ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram 

idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimizde mülk ve hakkım olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ iki tarafdan müşterâ-yı merkûm bağçesi bir tarafdan Baran bağçesi bir 

tarafdan güzlük ile mahdûd bir bab menzile şâmil eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a bağçe-i 

mezbûr cem‘i tevabi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından bi’l-icâb ve’l-

kabûle şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûm İstifan 

sekiz yüz altmış guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve mübanemizde bi-

kaderi’l-husus ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr sekiz yüz altmış 

guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve mübanemizde bi-kaderi’l-husus 

iktisam eyledik bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l-vücûh 

alâka ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûm İstifan’ın mülk-i müşterâ-yı sahîhi 

ve hakk-ı sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ımutasarrıf olsun 

didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. H. 20 Cemâziye’l-âhir 

1290 (M. 15.08.1873) 

 

Sayfa 56 Belge No:156 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Viran mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Türkmen oğlu 

Bızdık veled-i Agob kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde sulb-i kebîr oğlu işbu sahibü’l-kitab Bagos muvâcehesinde bi’t-tav‘î 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna 

değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan tarîk-i 

âmm ve bir taraftan su yolu bir taraftan İbram bağçesi bir taraftan oğlum merkûm Bagos 

bağçesi ile mahdûd arzen elli üç ve tûlen yüz kırk kadem bir kıt‘a bağçe ile veznen on 

bir kıyye bir gazgan ve cem‘an on kıyye bir sini ve bir leğen ve ibrik ve iki sini ve bir 

tava ve bir kahve tabağı malımı dahi bağçe-i mezkûr ile beraber ala sıfaten vahiden 
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târih-i i‘lamdan on iki sene akdem oğlum Bagos’a cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ile bi’l-icâb 

ve’l-kabûl yedi yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr yedi yüz guruşu tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe-i 

mahdûd-ı mezkûr ile nuhas-ı muharrer târih-i mezbûreden oğlum merkûmun mülki 

müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu cerâ 

zalike. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-İşrine min Cemâziye’l-âhir li sene tis’în ve 

mieteyn ve elf. H. 23 Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 17.08.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Suçek oğlu Serkiz ve Hunbede oğlu Batar ve Karagülle oğlu Daccar ve 

Behlül oğlu İbraham ve Behlül oğlu Kirkor ve Böcek oğlu Agub ve gayr-ı hüm mine’l-

hazar. 

 

Sayfa 56 Belge No:157 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Nefs-i Gürün kasabasında Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden olub 

düyûn-u terkesinden ezid olduğu halde vefât iden Lüleci oğlu Gürci Mehmed bin Bızbız 

Hasan’ın verâset-i zevcesi Aişe binti Mehmed nâm Hâtun ile sulbiye-i sagire kızı Aişe 

ve li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Zeyneb’e munhasıra olduğu şer‘an mütehakkık 

eyledikden sonra yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Davetdar zâde işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Mehmed ağa bin Veliyyiddin kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meslis-i 

şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde sağire-i mezbûrenin ceddi sahîhi ve vasî mensûbu olan 

Mehmed bin Hacı Osman bi’l-vesâye ve verese-i sâire taraflarından vekâleti ba’de’t-

tescîl ve bi’l-vekâle hâzır olduğu halde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ‘ani’l-

meram idüb müteveffâ-yı merkûmun yed-ine verdiği işbu fi 9 Zi’l-hicce 17 târihlu 

damgalu kâğıt üzerine bir kıt‘a deyn senedi mucibince zimmetinde cihet-i garzdan iki 

bin yüz guruş alacak hakkım olmakla tereke ve kıyyesinden eda itmek üzere vasî ve 

vekîl-i merkûm Mehmed’e tenbih olunması matlûbumdur deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’l-inkâr 

müddeî-i merkûm Mehmed ağa müddeasını mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub şerâit-i 

ta‘din (?) haklarında cârî olan Hasan Hüsnü zâde Abdullah ağa bin Hacı Mehmed ve 

Mustafa Çavuş bin Mustafa şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i bi’l-muvâcehe isbât itmeyi 

ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘î mucibince meblağ-ı mezbûr iki bin yüz guruşun tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûreden müddeî-i merkûma edasıyla vasî ve vekîl-i merkûm 
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Mehmede tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarında i‘lam 

olundu. El-emrü li men lehü’l-emr H. 16 Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 10.08.1873) 

 

Sayfa 56 Belge No:158 

Gürün kasabasına tâbi‘ Kebüne karyesi ahâlîsinden iken düyûn-u terekesinden ezid 

olduğu halde artık Abat kazasına tâbi‘ Bolus (?) karyesinde vefât iden Benli Bekir oğlu 

Bekir bin Ömer bin Bekir’in verâseti zevcesi Zeyneb binti Halil nâm Hâtun ile sulb-i 

kebîr oğlu Vakkas ve sağir oğulları Ömer ve Ali nâm kimesnelere munhasıra olduğu 

inde’ş-şer‘i’l-kadim zâhir ve nümâyân oldukdan sonra sağir mezbûrun vasî ve validesi 

mezbûre Zeyneb bi’l-verese ve bi’l-vesâye ve merkûm Vakkas bi’l-varis karye-i 

mezbûrun akd olunan meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde bi’t-tav‘iha ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun düyûn-u 

terkesinden ezid olub karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Hafız Mehmed bir tarafdan 

Abbas Çavuş bir tarafdan Turan hafız mülkleri bir tarafdan su yolu ile mahdûd bir kıt‘a 

mülk bağçesinden mâ-adâ emval ve eşyası olmadığından bağçe-i mahdûd-ı mezkûr 

dâi‘leri ma‘rifet-i ve ma‘rifet-i şer‘i ile bir ay miktarı müzayede olundukda rağbet-i 

inkıt‘asında bin guruş bedel ile karye-i mezbûre ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-kitab Abbas 

nâm kimesnenin üzerinde takrîr idüb meblağ-ı mezbûr bağçe-i mahdûd-ı mezkûrun el-

yevm semeni misli olduğundan zaruret-i düyûn-u müteveffâ içün bi’l-izn-i şer‘i şerîf ve 

dâi‘leri rızalarıyla merkûm Abbas Çavuş’a meblağ-ı mezbûr bin guruş mukabilinde 

cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve bi’l-icâb ve’l-kabûl bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-

dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediklerinden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin yüz ğuruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz 

ve kabz itmemle bağçe-i mahdûd-ı mezkûrde bizim vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhalemiz kalmayub merkûm Abbas Çavuş’un mülkü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı 

sarihi olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu hurrire fi’l-yevmi’s-s’adis ve’l-

İşrine min Cemâziye’l-âhir li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 29 Cemâziye’l-âhir 1290 

(M. 14.08.1873) 
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Sayfa 57 Belge No:159 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabasında Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem fevt olan Lüleci oğlu Mehmed bin Mehmed bin Hasanın verâset-i zevcesi Aişe 

binti Mehmed nâm Hâtun ile sulbiye-i sagire kızı Aişe ve li-ebveyn kebîr kız karındaşı 

Zeyneb’e munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 

Abdulfettah ağa mahalesi ahâlîsinden olub tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vazî‘ yedi 

mütehakkıka olan Mehmed bin Hacı Osman’ın sağire-i mezbûreye vesayeti ve verese-i 

saireye vekâleti ba‘de’t-tescîl (…) şer‘iyyemize mazi olunduğu sonra Sümüklü 

Mahallesi ahâlîsinden Gürcü zâde işbu rafi‘ü’l-i‘lam Ahmed ağa bin Mehmed nâm 

kimesne vasî-i merkûm üzerine da‘vâ idüb müteveffâ-yı mezbûre hayatında yed-ime 

verdiği fi 1 Zi’l-hicce 1286 (M. 04.03.1870) târihli damgalı kâğıt üzerine işbu bir kıt‘a 

deyn-i temessük-ü mucibince cihet-i karzdan bana bin iki yüz elli guruş zimmetimde 

halen deyn olub kable’l-ifa diyar-ı âhirde vefât itmekle terekesinden meblağ-ı mezbûrun 

bana edasıyla vasî-i merkûma tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’l-

inkâr müddeî-i merkûm Ahmed ağa müddeâsını Sadık ağa mahallesi ahâlîsinden olub 

işbu kıt‘a ta‘dil haklarında cariye olan Bostancı oğlu Abdullah ağa bin Hacı Hüseyin ve 

Ali bin Hacı Mehmed şahâdetleriyle ba‘de’l-isbât ve’t-tâhlif mucibince meblağ-ı 

mezbûr bin iki yüz elli guruşun tereke-i müteveffâ-yı mezbûreden müddeî-i merkûma 

edasıyla vasî-i merkûme tenbih ve ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-

makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. 

 H. 27 Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 21.08.1873) 

 

Sayfa 57 Belge No:160 

Gürün kasabası mahallâtından Saray dere mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Şalvarcı oğlu Karabet veled-i Çakır kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde ammi zâdesi 

Şalvarcı oğlu işbu sahibü’l-kitab Avanis veled-i Karabet muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr 

tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin 

irsen yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan müşterâ-yı 

merkûm Avanis bağçesi bir tarafdan Şalvarcı oğlu Malkon bağçesi bir tarafdan nehir bir 

tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd iki bab menzil ve fevkâni ve tahtani iki evyan ve bir 

otluk ve bir tandırlıga şâmil eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli müştemil arzen on 



 203 

sekiz kadem (…) bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve 

merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘-î ile bin iki yüz kıymetlu on iki aded yüzlük mecidiyye altununa bey‘ 

ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm 

ve kabz ve kabûl eylediginden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin iki yüz guruşu 

yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrda benim vechen mine’l-vücûh alâka ve mudahalem kalmayub merkûm 

Avanis’in mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ 

yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga 

ketb olundu cerâ zalike ve hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-İşrine min Cemâziye’l-âhir 

sene tis‘în ve mieteyn ve elf. H. 27 Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 21.08.1873) 

 

Sayfa 57 Belge No:161 

Çağşor mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden Ahrun oğlu Kirkor veled-i Talu kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden diğer 

Ahrun oğlu Canik veled-i Eküb muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve 

ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve 

hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan kendi mülküm bir tarafdan 

müşterâ-yı merkûmân bir tarafdan Markar ağa bağçe ve menzilleri bir tarafdan tarîk-i 

âmm bir tarafdan merkum Markar ağa ve Arakil’in kadîm tarikinden mâ-a‘dâ Markar 

ağaya mahsus yedi kadem tarik ile mahdûd ve eşcar-ı müsmireli olub aliye canibinden 

arzen yirmi ve tûlen on dört kadem mülk bağçemi cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i 

hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile müşterâ-yı merkûm Canik’e bin beş yüz guruş kıymetlu on beş aded 

yüzlük mecidiyye altuna bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

itmemle bağçe-i mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem 

kalmayub merkûm Canik’in mülk-ü müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-

yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-

vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu cerâ zalike ve hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-işrine min 



 204 

şehr-i cemâziye’l-âhir li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 27 Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 

21.08.1873) 

Şuhûdü’l-hâl:  Cam Ali zâde Mustafa ve Kirkor oğlu Tatu ve Düdükcü oğlu Cano ve 

Arab oğlu Ekub ve Koçin oğlu Aleksin veledi Artin ve gayr-i hüm mine’l-hazır. 

 

Sayfa 57 Belge No:162 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: 

Gürün kasabası mahallatından (…) mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Benli oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam Agob veledi Arakil 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde yine 

mahalle-i mezbûrenin tebea-i merkumenin milleti mersumesinden Egubican veledi Aryu 

ile taraflarından Eyvanlu nahiyesine tabi Atmalu aşiretinden Çiftelu oğlu İbrahim bin 

Abdullah ve Ömer bin Veli nam kimesneler hazır ol-dahi oldukları halde şu vecihle 

da‘va ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb işbu bu meclisde müşahede olunan 

temur kır bir re’s esbi tarih-i i‘lamdan sekiz mah mukaddem altı yüz guruş kıymetlu bir 

re’s kısrağımla (…) şer‘an yedimde mülküm iken merkum Egubican’a esb-i mezkur 

(…) gaib-i ani’l-belde Kürt Nef’i nâm kimesnenin kısrağı furu‘ olub işbu tarih-i 

i‘lamdan yirmi dört mah ahurumdan zayi‘ itmişdim bilâ istifade taleb iderem deyu 

bundan on mah mukaddem ba‘de’d-da‘va ve’l-isbat (…) esb-i mezkuru şer‘an 

yedimden ahz idmeğin yine mahalle-i merkum ahalisinden ol-dahi mezbur Ömer’e 

müracaat itmemiz lazım geldiğinden (…) matlubumdur deyu merkum Egubican 

cevabında müddeî-i merkumun ber vech-i muharrer müddeasını ikrar idüb merkum 

Arakil cevabında esb-i mezkur yedimde mülküm olan tori (?) kısrağımdan doğmuş 

mülküm olub merkum İbrahim’e bey’ itmişdim deyu ba‘de’l-vuku‘ ve’l-inkar Nef’i 

merkumeden refi‘ meşruha yine taleb olundukda Eskihal karyesi ahalisinden olub (…) 

ve’t-tezkiye makbülü’ş-şehadeleriyle ihbar olunan (…) Ömer bin Osman nâm 

kimesneleriyle bi’l-muvacehe isbat itmeğin inde’l-istifta (…) esb-i mezkur istirdada 

müddeî-i merkum Egub’e teslimiyle mezbur Ekubican’a tenbih olunduğu tescil ve bi’l-

iltimas huzur-u kaim-makamlarına i‘lam olundu bâkiü’l-emr li men lehü’l-emr. 27 

Cemaziye’l-ahir 1290 ( M 22.08.1873) 
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Sayfa 58 Belge No:163 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Nefs-i Gürün kasabasında Murahhasa mahallesi 

mütemekkinlerinden ve Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Hırd oğlu Serkiz 

veled-i Hammer kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde li-ebeveyn kebîr er karındaşı işbu rafi‘ü’l-i‘lam Avanis ile taraflarında 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan tarik bir tarafdan Kiyuruk bağçesi bir tarafdan 

Eküb bağçesi bir tarafdan mülk menzilim ile mahdûd bin guruş kıymetlu bir kıt‘a bağçe 

kırk beş seneden berü pederimizden irsen ve sevben muntakil olub bi’l-iştirâ 

tasarrufumda iken bundan yirmi beş sene mukaddem iftirakımız her bir nısfa müstakilen 

mutasarruf olduğum ve beş seneden gelinceye değin mülkiyet üzere vazî‘ yed eylediğim 

halde mezkûr beş seneden beru karındaşım merkûm Avanis fuzûlen zabt ve bana 

teslîmden imtina‘ ider olmağla su‘âl olunup nısfı hisse-i irsiyyemin bana teslîmiyle 

merkûm Avanis’e tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm 

Avanis cevabında bağçe-i mahdûd-ı mezkûre müstakillen vâzi’ yedini tâlian ikrâr lâkin 

târih-i i‘lamdan otuz beş sene mukaddem iftirak iderek bagçe-i mahdûd-ı mezkûre el-

yevm (…) bi’l-niza‘ kendinin huzûrunda mutasarrıf olmamla bi-hakk vazî‘ yed iderim 

diye da‘vâ ittikde evvelen müddeî-i evvel merkûm Serkiz ber-vech-i müddeâ beş seneye 

gelinceye değin bağçe-i mezkûrun nısf-ı hissesini mutasarrıf olduğunu mübîn beyâna 

havale olundukda ba‘de’l-istimhal (?) ve’l-imhal ve itban-ı beyyineden acz ile mute‘arif 

olub saniyen müddeî-i sânî Avanis müddeâsını yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olub 

şurût-ı ta‘dil-i şer‘i ve aleni haklarından cârî olan Lubas oğlu Avanis veledi Eküb ve 

Nursuz oğlu Sako veled-i Eküb şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘iyye bi’l-muvâcehe isbât 

itmeğin lede’l-kabûl mucibince müddeî-i merkûm Serkiz’in vech-i nısfı bağçe 

da‘vâsıyla bila beyyine merkûm Avanis’e mua‘razadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-

iltimas huzûr-ı kaim-makamlarda i‘lam olundu. El-emrü limen lehü’l-emr. H. 28 

Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 22.08.1873) 

 

Sayfa 58 Belge No:164 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: (…) kaim-makam müdürü vechen sahib-i arz-ı-hâl Kör Nefise 

oğlu İfya ve arz-ı-hâlde ismi muharrer Agob celb ve şer‘an ta‘rifleriyle Sarede (?) 

müstedi‘ merkûm İfya bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

karındaşım merkûm Agob binâ eylediği menzil penceresi benim mülk menzilim uğruna 
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takri (?) nevan olan mülküme nâzır olduğunu iddia eyledim isede pencere mevzûanın 

mazaratı olub (…) da‘vâ-yı mezkûremden merkûm Agob’un zimmetine ibrâ-i âm 

rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eyledim dedikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka’a bi’l-

ibtiğa tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men 

lehü’l-emr. H. 28 Cemâziye’l-âhir 1290 (M. 22.08.1873) 

 

Sayfa 58 Belge No:165 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Sahib-i arz-hâl Abrurrahman Bey Gürün kasabasına tâbi‘ Eski 

hâl karyesi ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam Keş oğlu Mehmed ve Keş oğlu Osman ve Gül 

Ali oğlu İbrahim ve Deynu oğlu Ömer ve İnuk oğlu Atu nâm kimesneler ile taraflarında 

merkûm Mehmed zimmetinde üç re’s davar bahâ seksen iki guruş ve merkûmân ile 

gaib-i ‘ani’l-meclis bi’l-cümle karye-i mezbûr ahâlisi zimmetlerinde beş yüz elli ölçek 

sirkat hıntası ve kezâlik ceddi karye-i mezbûre ahâlisi zimmetlerinde on bir aded re’s 

(…) ammu oğlu Musa zimmetinde on dört ölçek hınta ile bir aded sirkat saban ağacı 

matlubum olmağla su‘âl olunup mevcudları aynen (…) bana dokuz yüz otuz yedi guruş 

(…) bana edasıyla merkûmâna tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-

su‘âl münkirler oldukları bundan başka müddeî-i merkûm tashihi da‘vâ ile ale’l-umum 

bi’l-cümle karye ahâlîsi üzerine da‘vâsını meşru‘ olmakla iltifat olmayub ber-vech-i 

sırkat da‘vâsıyla merkûmun mua‘razadan men‘ olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı 

kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. H. 5 Recep 1290 (M. 

29.08.1873)  

 

Sayfa 58 Belge No:166 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Cemcem mahallesinde 

mütemekkin iken Hırıstiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Çakırkeş 

oğlu Kokas veled-i Toros ve kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i 

şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde Cağşor mahallesinde mütemekkin Tebea-ı merkûmân millet-i 

mersûmeden Bozerek oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Avanis veled-i Zirun muvâcehesinde bi’t-

tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb üzerimde lâbis olduğum 

işbu bir şal ve berika mai entari ve bir şalvar ve bir iplik kuşak ve berika ve müsta‘mel 

çuha (…) ve bir mai sarık ile altı yüz guruş nakid akçeden mâ-adâ yedimde bulunan 
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bana isnad olan cem’i emval ve eşya ve emlak ve a‘rûzda benim vechen mine’l-vücûh 

alâka ve müdâhalem kalmayub merkûm Avanis’indir benim vechen mine’l-vücûh alâka 

ve müdahelem yokdur didikte gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu 

cerâ zalike ve hürrire fi 7 Recep 1290 (M. 30.08.1873) 

Şuh’udü’l-hâl: Abdulllah, Mehmed ağa, Ziya bey, Said efendi, Keçeci oğlu Selatin, 

Topek oğlu Bedrus ağa, Takil oğlu Martus ağa, Samadin oğlu Cano, Koçin oğlu Toros 

ağa, Baltalı oğlu Agob ve gayr-i hüm. 

 

Sayfa 58 Belge No:167 

Manas oğlu Küragün’ün i‘lamı sureti  

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Karatepe mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden iken bundan 

akdem fevt olan İzik veled-i Mukatil’in verâseti sulb-i kebîr oğlu Çakır ve sulbiye-i 

kebîre kızları Gevher ve Demran nâm kimesnelere munhasıra olub kable’t-taksîmat 

merkûm Çakır’ın dahi müteakiben vuku‘-i vefâtıyla verâset-i sulb-i kebîr oğlu İzik ve 

kebîre kızı Vertan’e munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-kavim zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra mezbûretan Gevher ve Demran taraflarından husus-i âti’l-beyânda 

vekâleti müteseccil olan Cağşor mahallesinden Manas oğlu Küragün veled-i Serkiz 

kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘-imiz lâzımü’t-tevkîrde 

tereke-i müteveffeyan merbûran vâzi‘ yedi mütehakkıka olan mezbûr İzik 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

müvekkillerim merkûmetanın peder ve mûrisleri müteveffâ-yı evvel merkûm İzik târih-i 

i‘lamdan otuz sene mukaddem vefât iderek terekesinden mezkûr Karatepe mahallesinde 

vâki‘ iki tarafdan Benli oğulları Kirkor ve Artin bağçeleri bir tarafdan dere bir taraftan 

hark ile mahdûd iki bab menzile şâmil bir kıt‘a mülk bağçemin bir nısfını 

müvekkillerim mezbûretana müntakil olmağla otuz sene kâmilen merkûmetan 

müteveffâ-yı sânî Çakır ile mea‘n bağçe-i mezkûrede mütemekkin olunan bi’l-iştirak 

mutasarrıflar iken on beş sene mururuna merkûm Çakır’ın vuku‘ vefâtı ve oğlu vâzı‘ü’l-

yed merkûmun sağir bulunmasıyla hisse-i irsiyyelerini tasrifine ve ahzuna muvakıf 

olamadıklarından bundan bir sene akdem âkil ve bâliğ (…) sual olunup müvekkillerim 

mersûmetanın nısf-ı hisse-i irsiyyelerinin bana teslîmiyle tenbih olunması matlûbumdur 

deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm İzik cevabında tereke-i müteveffâ-yı mezbûre 
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vâzi‘ yedini tâlian ikrâr lâkin pederim müteveffâ-yı sânî Çakır hayatında bağçe-i 

mezbûre mersûmetanın huzurlarında on sekiz sene bila niza‘ müstakillen mutasarrıf 

olub kenduleri sukût itmişdi deyu def‘an mukabele eyledikde mülkü mutlakda hariç 

beyyinesi (…) olmağın vekîl-i müddeî-i merkûm o gün müddeâsını mütebeyyîn beyâna 

havale olundukda Cağşor ve Karatepe mahalleleri ahâlîsinden olub evvelen bâ varaka-i 

mestûran sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâdet iddükleri ihbâr 

olundu Tatu ve veledi Kezik ve Manik ve Makdis ve Artin Naccar (?) ile ber-nech-i 

şer‘i bi’l-muvâcehe isbâta müddeâ eyledikleri lede’l-kabûl mucibince bağçe ve menzil-i 

mahdûd-ı mezkûreden müvekkiletani merkûmetanın nısfı hisse-i irsiyyelerini tefrik ve 

vekîl-i merkûma teslimiyle vazı‘ü’l-yed merkûm İzik’e tenbih olunduğu tescîl ve bi’l-

iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. H.  13 

Recep 1290 (M. 05.09.1873) 

 

Sayfa 59 Belge No:168 

Benli oğlu Agob’un esb da‘vâsı i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Köhne mahallesinde mütemekkin 

Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Benli oğlu işbu rafi‘ü’l-i‘lam 

Agob veled-i Avadik kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûrede mütemekkin tebea-ı merkûmânın millet-i 

mersûmesinden Takil oğlu Agobican veled-i Aryu ile taraflarında Ebulü nahiyesine 

tâbi‘ Atmalu aşiretinden Çifteli oğlu İbrahim bin Abdullah ve Ömer bin Taklu (?) nâm 

kimesneler hazır oldukları halde şu vecihle da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

meram idüb işbu meclis-i şer‘i de müşâhade olunan tenü kara dört yaş bir re’s esb-i 

târih-i i‘lamdan sekiz mah mukaddem altı yüz guruş kıymetlu bir re’s kısrağımla 

mübadele tarıkıyla şer‘an yedimde mülkim iken merkûm Agobican esb-i mezkûrun 

Gökçe kazasında gaib-i ‘ani’l-belde Kürd Nefi nâm kimesnenin kısrağı furu‘ndan olub 

şer‘an mülkimde iken işbu târih-i i‘lamdan yirmi dört mah mukaddem ahurımdan zayi‘ 

itmişdim bi’l-istikak taleb iderim deyu bundan bir mah mukaddem ba‘de’d-da‘vâ ve’l-

isbât etmeyi esb-i mezkur-u şer‘an yedimden ahz itmekle semen-i ma‘lum ile (…) 

merkûm İbrahim’e ve merkûm İbrahim dahi mezbûr Benli’nin oğlu Ömer’e müracaat 

eylemiş lazım geldiğimden icâb-ı şer‘inin icrası matlûbumdur didikde merkûm 

Agobican cevabında müddeî-i merkûmun ber-vech-i muharrer müddeâsını esb-i 
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mezkûre vazî‘ yedini ikrâr idüb merkûm Ömer dahi cevabında esb-i mezkûr yedimde 

mülkim olan doru kısrağımdan doğmuş mülkim olub merkûm İbrahim’e bey‘ ve teslîm 

itmişdim deyu ba‘de’l-def‘-i ve’l-inkâr def‘-i merkûm dahi meşru‘sunu mübîn beyâna 

havale olundukda müddeâsını Eskihamal karyesi ahâlîsinden Şeyba bin Talu ve Keş 

oğlu Ömer bin Osman ve Kundakçı oğlu Osman bin Musa ve Ebulü nahiyesi 

ahâlîsinden Kaval oğlu Hacı Ömer bin İbrahim şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i 

mutevâtiren bi’l-müvacehe isbât itmeğin şuhûd-u merkûm evvelen ba varaka-i mestûre 

sırran ve ba‘dehu alenen lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde iddükleri ihbâr olunmağla 

lede’l-kabûl merkûm Agobican bi’t-tekrar da‘vâ-yı kasdi (?) idüb esb-i mezkûr deyu beş 

yaşlu olub merkûm Agob dört yaşlu deyu da‘vâ ve mütevâtiren isbât etmiş isede ben 

dahi beş yaşında olduğunu isbât iderim deyu kasdi (?) eylediği da‘vâsı inde’l-istifta bu 

hususu da‘vâlıdan beyyinesi evlâ olub tevâtiren hilafına istima‘ şahâdet-i meşru‘ada 

olmadığı beyân (…) mucibince esb-i mezkûrun istirdadı müddeî-i merkûmun mülkiyete 

hükm-i şer‘i lâ hakk olduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam 

olundu. El-emrü li men lehü’l-emr.  H.  15 Receb 1290 (M. 08.09.1873) 

 

Sayfa 59 Belge No:169 

Kesbir oğlu Bahadır’ın hücceti  

Gürün kasabası mahallâtından Karatepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden Kesbir oğlu Sağir Mığirdiç veled-i Kirkor ve bi’l-

hücceti şer‘iyye ve vasi mensubu ve validesi Tartu veled-i Tatyus tarafından hususi 

âti’l-beyân taleb ve da‘vâ ve lede’l-hace-i sulh ve ibrâya mütevakkıf olduğu umûrun 

küllisine bi’l-muvâcehe vekâleti müseccel olan Ribal oğlu Cano veledi Karabet kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i 

mezbûrede mütemekkin Tebea-ı merkûmânın millet-i mersûmesinden diğer Kesbir oğlu 

işbu rafi‘ü’l-kitab Bağdesar veledi Kabriyel muvâcehesinde müvekkilesi mezbûreye 

izafetle bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb merkûm 

Bağdesar sağir mezbûrun mahalle-i mezbûrede vâki‘ mülk bağçesindeki mülküne 

muttasıl tarafından arzen iki buçuk kadem arsasını altı aded meyva eşcârıyla semeni 

misli olan beş yüz elli guruşa vasî-i mezbûreye yedimde bila iştirâ eşcâr-ı müsmireye 

kâtiyyen kendi mülküne katub bina inşâ eyledikden sonra müvekkilem vasî-i mezbûreye 

vekâletim hasebiyl bina-i mezbûrun (…) arz-ı merkûmânın bana reddi teslîmine 
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merkûm taleb ve da‘vâ hududunda iken meyanımızda muslihûn ve tevâbi‘ binâ-yı 

mezbûrun sarf olunmak ve (…) kıymeti bey‘ olunmak sağir mezbûre vâki‘ olunan 

semeni mislinden ziyade dört yüz elli guruşu semeni merkûma tamâmen cem‘an bin 

guruş merkûm Bağdesar bana virmek ve üzerinde inşâ-i akd-i sulh eylediğimden 

herbirimiz sulh-u mezbûru ba‘de’l-kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru 

yedimde tamâmen ve kâmilen ba‘de’l-ahz ve kabz arsa ve eşcâr-ı merkûmeye 

müteallika âmme-i da‘vâya mütalebat ve kâffe-i imandan ve muhasematdan merkûm 

Bağdesar zimmetine ibrâ-i âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat eyledikde ol-dahi bedel-i 

sulh nâmıyla bana merfu‘ olan meblağ-ı mezbûrun istirdadına müteallik da‘vâdan 

kezâlik benim zimmetimden ibrâ ve iskat eylemeğe her birimiz ibrâsını ber-minvâl-i 

muharrer kabûl eyledik didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb 

olundu. H. 18 Recep 1290 (M. 10.09.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa, Mehmed ağa, Ziyadeddin bey, Said efendi Aleksin ağa, 

Markar ağa,  Miran Artin ağa, Takil oğlu Ekübyan 

 

Sayfa 59 Belge No:170 

Gürün kasabası mahallâtından Karatepe mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden İzik veled-i Çakır bi’l-isâle cisimleri ta‘rif-i 

şer‘iyye ile ma‘rufe Menan ve Gevhere ve Vertan ve İzik taraflarından zikri catî ba‘idde 

vekîl ve vekâleti Ekun ve veledi Artin ve Ekübyan veledi Aryu şahâdetleriyle sâbit ve 

subût-u vekâletine hukm-i şer‘i lâ hakk olan Menan oğlu Güzegün veled-i Serkiz bi’l-

vekâle kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-

tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Benli oğlu işbu sahibü’l-kitab Kirkor 

veled-i Avadik muvâcehesinde herbiri bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimizde mülk ve hakkımız 

olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan müşterâ-yı merkûm Kirkor bağçesi bir 

tarafdan Benli oğlu Artin bağçesi bir tarafdan hark bir tarafdan dere ile mahdûd iki bab 

menzile şamil eşcâr-ı müsmireli meşâan müşterek bir kıt‘a mülk bağçemizi cem‘i 

tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıka tarafından bi’l-icâb ve’l-kabûl şurût-ı 

müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile müşterâ-yı merkûm Kirkor’a iki 

bin guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki 
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bin guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz ve mübanemizde bi’l-kaderi’l-

husus iktisam eyledik bağçe-i ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve müştemilâtında bizim 

müvekkillerimiz merkûmetanın vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalemiz kalmayub 

müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm 

keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-

vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 18 Recep 1290 (M. 10.09.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Menam oğlu Agob, Topal oğlu Kikoruk, Zerek oğlu Vartovar, Kezir oğlu 

Bızdık, Kalu oğlu Toros ve gayr-i hüm  

 

Sayfa 60 Belge No:171 

Şeyh oğlu İsmail’in bağçe bey‘i 

Gürün kasabasında Dabir Mahallesi ahâlîsinden Şeyh oğlu İsmail bin Ömer kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde veled-i 

ma‘neviyesi olub zatı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rufe Hâtice binti Hüseyin tarafından vekâlet-i 

müseccel olan zevci Halil ağa bin Osman muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i 

kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti-z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde 

mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Şeyh oğlu Mehmed 

bağçesi ve menzili bir tarafdan hark iki tarafdan Mehmed Hüseyin oğlu Ömer mülkü ile 

mahdûd arzen altmış dört ve tûlen iki yüz sekiz kadem eşcâr-ı müsemmireye şâmil ve 

bir bab mülk menzile müştemil bir kıt‘a cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve 

merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile sekiz yüz otuz beş guruşa ve bundan başka amden on bir kıt‘a veznen on bir kıyye 

evan-ı nuhasiyyem olan dahi yüz altmış beş guruş ki cem‘an bin guruşa müvekkilim 

mezbûre içün vekîl-i merkûm Ali’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûr bin guruşun metalibesine müteallik âmme-i da‘vâ ve metalibat ve 

kâffe-i iman ve mehasımatdan mezbûre Hâtice ile vekîl-i merkûmun zimmetlerini ibrâ-i 

âm rafi‘ü’l-hisam ile ibrâ ve iskat itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûre ile on 

bir kıyye bakırda benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem yokdur ba‘de’l-

yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-

vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu. H.  19 Recep 1290 (M. 11.09.1873) 



 212 

Şuhûdü’l-hâl: Said Efendi, Şükrü Efendi, Kemali Efendi, Karındaşı oğlu Mehmed, 

Keşfi Bekir Baba, (…) oğlu Mehmed, Topal Ali oğlu Osman, Murisleri Behçet Halil 

efendi, (…) Elmacı Mehmed ağa, Kel Hasan oğlu Derviş, (…) oğlu Ömer, Deli Bekir 

oğlu Ahmed ve Kürt Hasan ve gayr-i hüm 

 

Sayfa 60 Belge No:172 

İbrahim ağa oğlu Raşid Efendi Bey  

Gürün kasabasında Sadık ağa mahallesi ahâlîsinden işbu rafi‘ü’l-i‘lam Raşid Efendi bin 

İbrahim ağa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘miz lâzımü’t-

tevkîrde kasaba-i mezbûreye tâbi‘ Karatarik karyesi ahâlîsinden ma‘rufü’l-zat Zeliha 

binti Kürklü Ömer nâm Hâtun ile taraflarında karye-i mezbûre ahâlîsinden gaib-i ‘ani’l-

meclis Kel Timur nâm kimesneden şer‘an on seneden beru yedimde mülk ve hakkım 

olub karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan İbiş ağa menzili bir tarafdan Şevval oğlu 

Mehmed menzili bir tarafdan Çorak oğulları menzili bir tarafdan tarîk ile mahdûd iki 

bab menzil-i mezbûre Zeliha müdâhale ider olmağla su‘âl olunup müdâhalesinin 

men‘iyle tenbih olunması matlûbumdur deyu gıbbe’d-da‘vâ ve’s-su‘âl mezbûre Zeliha 

cevabında menzil-i mahdûd-ı mezkûre müdâhalesini ikrâr lâkin müteveffâ pederimden 

irsen yedimde mülküm olub aralıkda birkaç sene kazâ-yı âhire nakil itmemle 

mumaileyh Raşid efendi fuzûlen zabt itmiştir el-hâleten hâza kazâ-yı âhirden avdetimle 

bi-hakk müdâhale iderim dedikte Efendi mumaileyh cevabında işbu târih-i i‘lamdan 

dört mah mukaddem yedi yüz guruş bedel virmek üzere şer‘iyyesine dahi talib olmuş 

deyu ba‘de’d-def‘-i ve’s-su‘âl mezbûre Zeliha cevabında târih-i mezbûrede meblağ-ı 

mezbûre ile şer‘aya talib olunğunu tâlian ikrâr lâkin bab-ı hükümetden bana zabtiyye 

gelub ya menzilden çık yahut bera-yı muhakeme bab-ı hükümet gideceksin dediğinde 

ben dahi hukukumdan nâşi şer‘an talib olmuşdum dedikde bu babda şer‘an ikrah-ı 

mu‘teber bulunmadığından ber-mucib-i ikrârla menzil-i mezbûrun müddeî-i def‘-i 

merkûm mülküyetiyle ba‘de’l-hüküm ve’t-tenbih mezbûrenin ol vecihle mücerred havf 

ettim da‘vâsına iltifat olunmadığı tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı kaim-makamlarına i‘lam 

olundu. El-emrü li men lehü’l-emr.  H. 14 Şaban 1290 (M. 06.10.1873) 
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Sayfa 60 Belge No:173 

Çakır Osip oğlu Kirkor  

An-asl-ı Gürün kasabası ahâlîsinden ve Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni 

Milletinden olub Tokat’a tâbi‘ Tahtı Ebad karyesinde mütemekkin Banus oğulları 

Serkiz ve Bakus ve Artin ve kız karındaşları Kadse ve Anna veledan Kirkor valideleri 

Mayram binti İtam ve Simon veled-i Agob ve Gürün’de mütemekkin ma‘rifeti’l-elsam 

Marta ve Menan (…) bint-i Artin taraflarından merkûm Serkiz bi’l-isâle ve vekâleti 

Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden Baba Ahmed oğulları Ali bin Mehmed ve diğer Ali bin 

Ahmed ve Şuğul mahallesinden Telli oğlu Selman bin Murteza ve Dede veled-i Artin 

şahâdetleriyle sâbit ve müseccel oldukdan sonra bi’l-vekâle kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde zikr olunan Şuğul mahallesi 

ahâlîsinden Kara Osip oğlu işbu rafi‘ü’l-kitab Kirkor veledi Avanis muvâcehesinde bi’l-

isâle ve bi’l-vekâle bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb 

akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimizde mülk ve hakkımız olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Banus oğlu Kirkor bağçesi bir tarafdan müşterâ-yı 

merkûm Kirkor bağçesi bir tarfdan nehir bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd ve eşcâr-ı 

müsmireye şâmil ve dâhilinde tahtani bir bab sofa ve bir eyvan ve hariçde bir bab 

selamlık ve bir ahur ve fevkâni bir bab çardağa müştemil arzen yirmi dört kadem ve 

altmış sekiz numaralı meşâan müşterek bir kıt‘a mülk bağçemizi cem‘i tevâbi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile merkûm Kirkor’a dört bin beş yüz guruş 

ile min ciheti’l-keyfiyye ma‘lume ve min ciheti’l-ketmiyye mechule ve meclis-i 

kasabada â‘yânı muzia‘ bir kabza filuse bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde oldahi 

ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğinden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûr ile filus-u mezkûru yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve 

kabz ve filus-u mezkûru ol-meclisde tazyi‘ eylediğimden bağçe ve menzil-i mahdûd-ı 

mezkûrde benim ve müvekkil ve müvekkillerimin vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhalemiz kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi 

olmuştur. Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 14 Şaban 1290 (M. 06.10.1873) 
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Şuhûdü’l-hâl: Telli oğlu Selman ve Çakır Osip oğlu Dede ve Baltalı oğlu Artin ve 

Hanek oğlu Avakim ve Savek oğlu Agob ve Babuğ oğlu Avadik ve gayr-i hüm mine’l-

hazar. 

 

Sayfa 61 Belge No:174 

Kirkor oğlu Toros  

Gürün kasabasında Fazlı ağa mahallesi ahâlîsinden Kara İsmail oğlu Hacı Abdullah ve 

Mevlüd Muhammed ibni Ahmed nâm kimesneler bi’l-isâle ve valideleri gaib-i ‘ani’l-

meclis ve zatı yine mahalle-i mezbûreden Haydar bin Mahmud ve İsmail bin Hacı 

Hasan ta‘rifleriyle ma‘rufe Fatıma binti Mehmed ve kız karındaşları Aişe ve Ümmü 

Gülsüm ve Hâtice benat-ı mezbûr Ahmed taraflarından merkûm Hacı Abdullah’ın 

vekâleti ma‘rufan merkûmân şahâdetleriyle ba‘de’s-subût ve’t-tescîl bi’l-vekâle ve Kara 

İsmail oğlu Haydar bin Mahmud ve İsmail bin Hacı Hasan ve Kara oğlu Mevlüd 

Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler kazalik bi’l-isâle ve merkûm Mehmed diğer 

karındaşı gaib-i ‘ani’l-meclis Ali tarafından vekâleti ba‘de’t-tescîl bi’l-vekâle ve Şuğul 

mahallesinden Viran oğlu Makdis Agob veledi Manik kezâlik bi’l-isâle kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde Katolik 

mahallesinde mütemekkin ve cismi ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rufe Dehri binti Arut tarafından 

vekâleti kezâlik müseccil olan mahalle-i mezbûreden Kirkor oğlu işbu sahibü’l-kitab 

Toros veled-i Agob muvâcehesinde her biri bi’l-isâle ve bi’l-vekâle bi’t-tav‘i ikrâr tâm 

ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin şer‘an 

yedimizde meşâa‘n ve müştereken mülk ve hakkımız olub Raşid Efendi mahallesinde 

vâki‘ iki tarafdan Börzek oğlu Serkiz bağçesi bir tarafdan nehir bir tarafdan Hazar oğlu 

Toros bağçesi ve menzili ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireye şâmil ve 

dâhilinde dört bab menzil müştemil bir kıt‘a mülk bağçemizi cem‘i tevâbi‘ ve levâhık 

ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ârî 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile müvekkilimiz mezbûre Dehri içün vekîl-i merkûm Toros’a 

yedi bin üç yüz on sekiz guruş min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve min ciheti’l-kemniyye 

mechule ve ol meclisde â‘yânı muzi‘ ber kabza filuse bey‘ ve temlîk ve teslîm 

eylediğimizde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eylediginden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr yedi bin üç yüz on sekiz guruş filus-u 

mezkûr-u tamâmen ve kâmilen yedinden ba‘de’l-ahz ve’l-kabz filus-u mezkûru ol 
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meclisde tazyi‘ ve meblağ-ı mezbûr filusu mübanemizde bi-kaderi’l-husus iktisam 

eylediğimizde bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrede bizim müvekkil ve 

müvekkillerimiz mezbûr ve mezburetanın vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalemiz 

kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur 

ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i 

mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu. H. 14 Şaban 1290 (M. 06.10.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Abdullah ağa, Ziya Efendi, Said Efendi, Mevlüd Çavuş, (…) Mustafa 

 

Sayfa 61 Belge No:175 

Köse Ali oğlu müteveffâ Bekir’in terekesi  

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasında Saray dere mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem fevt olan Bekir bin Hüseyin bin Köse Ali’nin verâseti zevcesi 

Fatıma bint-i Mustafa nâm Hâtun ile validesi Zeyneb bint-i Ali ve sulb-i sağir oğlu 

Abdulkadir ve zevce-i mezbûrenin batnında haml-i mütebeyyin mebnî olduğu inde’ş-

şer‘i’l-kadim zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağire-i mezbûrun vasî ve validesi 

mezbûr Fatıma ve verese-i sâirenin taleb ve iltimasları ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrir ve 

takvîm-i bahâ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr 

ve beyân olunur fi 15 Şaban 1290 (M. 07.10.1873) 

Evan-ı nuhasiye Sini, teşt (?), haran, (…), ufak bakraç, (…) tava 2, süzek, sahan yekûn kıyye 20 
fi 15 baha 300 guruş 
Tüfenk 60 guruş 4 Döşek 120 guruş 5 Yorgan 160 guruş 8 Yasdık 80 guruş 
Manguş kilim 150 
guruş 

2 Boz kilim 20 guruş Âtik halı 10 guruş Müsta‘mel çit perde 
10 guruş 

12 Boz çuval 120 
guruş 

Tabanca 125 guruş 6 Ufak hegbe 11 
guruş 

Sandık 10 guruş 

Âtik sepet 20 guruş Müsta‘mel garare 10 
guruş 

10 Kendir 25 guruş 6 Merkep re’s 1200 
guruş 

İnek mea‘ buzağı re’s 
150 guruş 

Kahve takımı 25 
guruş 

Der zimmet (…) 
Mehmed 400 guruş 

Der zimmet Seyyid 
oğlu Kıyasi (?) bâ 
defter 300 guruş 

Der zimmet Keş Ali 
oğlu Mehmed 500 
guruş 

Der zimmet Alibaş 
oğlu Mevlüd 100 
guruş 

Der zimmet İncesu 
karyesinden Yuvalı 
Sadeddin 80 guruş 

Mevcud (…) kile 10 
baha 1000 guruş 

Mahalle-i mezbûrede 
bağçe 100 guruş 

Ağaç kürsü 5 guruş Sini altı 2 guruş Balta 8 guruş 

Kazma 8 guruş Nacak 4 guruş Keser 3 guruş Fener 6 guruş 
Havan 5 guruş Makraz 3 guruş Sofra 15 guruş Hamur tahtası 2 guruş 
Hırdavat menzili 25 guruş 
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Yekûn 6550 guruş. 

550 guruş tenzîlât: 200 guruş techîz ve tekfîn masrafı, 350 guruş mehri müeccel-i zevce-

i mezbure. 

(Kalan) 6000 guruş.  

Ve minhâ el-ihrâcât: Resm-i kısmet-i adi 150 guruş, kaydiye 9 guruş, varaka-i baha 1 

guruş Yekûn 160 guruş. 

Sahhü’l-bâkî 5840 

Hisse-i zevce 720 guruş, hisse-i ümm-i mezbure 972 guruş 12 para 1 akçe, hisse-i ibn-i 

sağir-i mezbur Abdulkadir 2068 guruş 13 para 1 akçe, hisse-i mevkuf-ı bi’l-haml 2068 

guruş 12 para 1 akçe. 

Sağir-i mezbûrun hisseleri li-ecli’l-hıfz vasî ve valideleri yedinde olduğu şerh virildi. 

 

Sayfa 62 Belge No:176 

Kaşanlı Hüseyin’in istihkâk (…) i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Maraş sancağına tâbi‘ Elbistan kazâsı karyelerinden Kafanlı 

karyesi ahâlîsinden işbu rafi‘’l-i‘lam Hüseyin bin Ali nâm kimesne Gürün kasabası 

deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde zikr olunan Gürün 

kasabası mahallâtından Çağşor mahallesinde mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i 

Âliyenin Ermeni Milletinden Ahrun oğlu Cano veled-i Agob ile taraflarından merkûm 

Cano’nun yedinde olub işbu meclisde müşâhade olunan altı yaşlı sağ kıç ayağı sekili ve 

sol kulağı arkası beyaz tüylü bir re’s toru esb işbu târih-i i‘lamdan beş sene mukaddem 

karye-i mezbûre ahâlîsinden gaib-i ‘ani’l-belde Hasan bin Abdullah yedinden üç re’s 

inek mukabili şer‘an yedimde müstakillen mülküm iken yine târih-i mezbûrede 

mülkümden zayi‘ olub merkûm Cano’nun yedinde bulmamla bi’l-istihkak taleb iderim 

deyu ba‘de’d-da‘vâ ve’s-su‘âl merkûm Cano cevabında esb-i mezbûre vâzi‘ yedini 

tâlian ikrâr lâkin bundan bir sene mukaddem Gürünlü gaib-i ‘ani’l-belde Ribal oğlu 

Eküb veled-i Tuta’dan yedi yüz guruşa iştirâ’ itmemle bi-hakka vâzi‘ yedinde merkûm 

müddeî-i merkûmun mülkü olduğunu inkâr itmekle bu hususda târihi isbak beyyinesi 

evvela (…) olmağın merkûm Hüseyin müddeâsını mübîn beyâna havale olundukta yine 

karye-i mezbûre ahâlîsinden olub evvelen bâ varaka-i mesture sırran ve ba‘dehu alenen 
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lede’t-tezkiye makbûlü’ş-şahâde iddükleri ihbâr olunan Mehmed bin Mehmed ve 

Süleyman bin Hüseyin şahâdetleriyle ber-nech-i şer‘i alâ vefiki ma dört mah isbât-ı 

müddeâ ettiğinde bi’l-kabûl ve müddeî-i merkûm Hüseyin ba‘de’t-tahlifü’ş-şer‘i 

mucibince esb-i mezkûrun müddeî-i merkûma teslîmiyle mezbûr Cano’ya tenbih 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr. 

H. 26 Şaban 1290 (M. 18.10.1873)   

Vekil-i naib Abdullah 

 

Sayfa 62 Belge No:177 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Gürün kasabası mahallâtından Sümüklü mahallesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem fevt olan Peşkir ağası zâde Abdulllah bin Mehmed bin Mehmed’in 

verâset-i zevce-i menkûha-i medhul bahâları Şerîfe binti Bekir ve Fatıma binti İsmail 

nâm hâtunlar ile li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Emine’ye munhasıra olduğu inde’ş-

şer‘i’l-kavim zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

Hüseyin Efendi zâde işbu rafi‘ü’l-i‘lam Mehmed Efendi bin Mehmed Raşid kasaba-i 

mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde zâtı ta‘rif-i 

şer‘i ile ma‘rufe mezbûre Emine tarafından hususu âti’l-beyân istima‘ (…) vekâlet-i 

müseccel olan Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden Ömer gazi oğlu Bekir bin Mustafa 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb mütevaffâ-

yı mezbûr Abdullah bin ciheti (…) ammu zâdem olub hatta müteveffâ-yı mezbûr 

Abdullah Mehmed oğlu ol-dahi Peşkir ağası diğer Mehmed oğlu ol-dahi Hasan ağa oğlu 

ol-dahi Ali efendi oğlu ol-dahi Murad bey oğludur ve ben dahi Mehmed Raşid oğlu ol-

dahi Hüseyin Efendi oğlu ol-dahi sukuti Veliyyiddin Efendi oğlu ol-dahi diğer Hüseyin 

Efendi oğlu ol-dahi merkûm Murad Bey oğludur ve sukur re’sleri kasaba-i mezbûrede 

deyu gıbbe’d-da‘vâ ve inkâr müddeî-i merkûm Mehmed efendi müddeâsını mübîn 

beyâna havale olundukda Emin bey mahallesi ahâlîsinden Salih bin Mehmed Seyyid ve 

Sümüklü mahallesi ahâlîsinden Cumhur Ali oğlu Ali bin Bekir li-ecli’ş-şahâde mahalli 

kazada hâzıran olub iştirâ’ li’ş-şehâde fi’l-hakika müteveffâ-yı mezbûr Abdullah 

Mehmed oğlu ol-dahi Peşkir ağası diğer Mehmed oğlu ol-dahi Hasan ağa oğlu ol-dahi 

Ali Efendi oğlu ol-dahi Murad bey oğludur ve müddeî-i merkûm Mehmed Efendi dahi 

Mehmed Raşid oğlu ol-dahi Hüseyin Efendi oğlu ol-dahi Sukuti Veliyyiddin Efendi 

oğlu ol-dahi diğer Hüseyin Efendi oğlu ol-dahi Murad Bey oğlu olub sukûtu reisleri 
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kasaba-i mezbûrede olduğu merkûm müteveffâ-yı Raşid Efendi ve müteveffâ-yı Said ve 

Seyyid ağa ve Mehmed Ali ağa ve Güçlü Halil oğlu Mehmed ve gayrilerinde 

mesmumuz olmuş böyle biluruz deyu şahâdet ederiz deyu her biri semâan mea‘ tefsir 

şahâdetü’ş-şer‘iyye eyledikerinde şahâdetleri meşru‘ isede bu hususta semâan bila tefsir 

şahâdeye esas ve akd olunmadığından bi’t-tekrar beyâna havale olundukda yine kasaba-

i mezbûrede ve Sümüklü mahalelesi ahâlîsinden Murtaza bin Mustafa ve Veli ağa Kara 

Ali bin Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâde hâzıran olub iştirâ li’ş-şahâde fi’l-hakika 

müteveffâ-yı mezbûr Abdullah bin Mehmed bin Mehmed bin Hasan bin Hilmi bin 

Murad Bey ve müddeî-i merkûm Mehmed Efendi dahi Mehmed Raşid bin Hüseyin bin 

Veliyyiddin bin Hüseyin bin Murad Beydir ve sukut (?) reisleri kasaba-i mezbûrede 

da‘vâmızda meşhur ve menşur olan budur böyle biluruz deyu ve böyle şahâdet ideriz 

deyu ibrâ-i şahâdet-i şer‘i eylediklerinde evvelen ba varaka-i mesture sırran ba‘dehu 

alenen lede’t-tezkiye ve makbûlü’ş-şahâde eyledikleri ihbâr olundu lede’l-kabûlu 

mucibince efendi müddeî-i mumaileyh Mehmed efendi ve neseben hanesinde bulunan 

diğer dokuz neferin min ciheti’l usûlü (?) nesebiyye müteveffâ-yı mezbûre varis 

oldukları hükm-i şer‘i (…) mâ hüve’l-vâki‘ bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. 

El-emrü li men lehü’l emr. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi min Ramazâni’l-mübârek li sene 

tis’în ve mieteyn ve elf. H. 1 Ramazan 1290 (M. 28.10.1873)   Vekil naibi: Abdullah  

 

Sayfa 63 Belge No:178 

Çakır Osib oğlu Bayram oğlunun bağçe mübâyaası 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası mahallâtından Katolik Mahallesinde 

mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı Devlet-i Âliyenin Katolik Milletinden Baraşa oğlu 

Serkiz veled-i Simon kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz 

lâzımü’t-tevkîrde yine milleti mersûmeden Çakır Osib oğlu işbu hamili’l-kitab Artin 

veled-i Avanis muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub 

Şuğul nâm mahallede vâki‘ bir tarafdan müşterâ-yı merkûm Artin bağçesi bir tarafdan 

nehir bir tarafdan Çakır Osib bir tarafdan Topal oğlu bağçe ve menzilleri bir tarafdan 

tarîk-i âmm ile mahdûd tahtani ve fevkâni iki bab menzile şâmil ve eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmireye müştemil arzen on sekiz 159 numaralı bir kıt‘a mülk bağçemi cem‘i 

tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkıyla tarafından icâb ve kabûle hâvî ve 
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şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bin yedi yüz guruş 

kıymetinde on yedi aded yüzlük mecidiyye altunu ile min ciheti’l-keyfiyye ma‘lum ve 

min cihei’l-kemniye mechule meclise teslîm ve tesellümde â‘yânı muzia‘ ber kabza 

filuse merkûm Artin’e bey‘ ve temlîk ve teslîm ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr bin 

yedi yüz guruş ile filus-u mezkûru yedinden tamâmen ve kâmilen yedinden (…) filus-u 

mezkûru ol mecliste tazyi‘ itmemle bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve 

müştemilatında benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdahelem kalmayub merkûm 

Artin’in mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ 

yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga 

ketb olundu. H. 15 Ramazan 1290 (M. 06.11.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Taraf oğlu Makbul ağa, Topek oğlu Bederos ağa, Tercan oğlu Avanis, 

(…) oğlu Arakil, Taraf oğlu Avanis, Kirkor oğlu Toros 

 

Sayfa 63 Belge No:179 

Dehri Hatun’un kızlarına bey‘i 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Katolik milleti nisvasından olub zat-ı milleti mersumeden Bagos 

veledi Arut veledi Bagos ve Agob veledi Toros veledi Agob ta‘rifleriyle ma‘rufe olan 

Kara Veli oğlu Gazi dimekle ma‘rufe Dehri binti Arut veledi Toros kasaba-i mezbure 

mahkemesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde sulbiye-i kebire kızları 

olub zatları kezalik ma‘rife merkume Bagos ve Agob ta‘rifleriyle ma‘rifeü’z-zat-ı işbu 

sahibü’l-kitab Maryam ve Susim ve Artukiye ve benat-ı ma‘nevisi Kirkor 

müddeîlerinde bi’t-tav‘iha ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i 

âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub fi 5 Rebiü’l-ahir 90 

tarihli varaka bir kıt‘acem‘i şer‘iyye (…) olduğu minha nefs-i kasabada cürcü köpri nâm 

mahalde vaki‘ bir tarafdan tarik-i âmm bir tarafdan nehir bir tarafdan Artin bağçesi ile 

mahdud diğer iki kıt‘a ve saray dere nâm mahalde vaki‘ uğrunda Uncu (?) bağçesi 

dimekle arif bir tarafdan Said Efendi bir tarafdan (…) oğlu bağçeleri bir tarafdan nehir 

ile mahdud dahilde üç bab menzil ve bir aralığa şamil eşcar-ı müsmireyle müştemil bir 

kıt‘a diğer sümüklü nâm mahallede vak‘i Veli Samed bağçesi dimekle arif bir tarafdan 

Kahveci Ali bir tarafdan (…) bir tafradan Ferman oğlu bağçeleri bir tarafdan tarik-i 
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âmm ile mahdud dahilde altı bab menzil ve eşcar-ı müsmireye şamil diğer bir kıt‘a ki 

cem‘an bir kıt‘a eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmireli bağçelerle derunlarında mebni 

menazil ve çarşu başında boyacı dükkanları garbında vaki‘ bir tarafdan tarik-i âmm iki 

tarafdan tarik-i hâs bir tarafdan Hazan menzil arsası ile mahdud dahilinde üç bab beyte 

şamil bir bab kış menzili Karatepe nâm mahalde vaki‘ baş değirmen ve diğer Çorbacı 

(?) değirmen ve Cağşor nâm mahallede vaki‘ (…) bi’l-hüccet-i tevâbi‘ ve levâhık ve 

kâffe-i hukuk ve’l-merâfıka tarafından icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 5950 guruşa sıfaten vahide üzere ve 

bunlardan mâ-ada yirmi beş kıyye bakır ve on aded sim zarf veznen yüz dirhem ve beş 

aded yorgan ve vele ve yüz dirhemlü bir aded sim (…) ve beş aded döşek ve vele ve beş 

aded yasdık ve sekiz aded cedid ve atik kilim ve dört aded kebir ve sağir halı ve yirmi 

aded kazan ve üç aded sağir çay takımı ve kahve takımı ve bir aded garare ve sekiz aded 

manguş ve gayr-ı manguş çuval ve sekiz aded ufak hegbe (…) bir sofra ve hav olduğu 

yemek takımı ve bir aded balta ve kazma ve nacak ve bel ve tahra (…) iki aded sim 

kaşık ve iki aded mantar ve bir aded tabak ve iki aded kara (…) ve iki aded kehribar 

takım mea‘ çubuk ve bir aded sağan ve bir aded acemkâri şal ve iki aded şamdan ve beş 

cild kitab (…) ve iki keçe ve dört aded sicim ve dört aded (…) ve bir sandık ve bir 

çekmece ve dört aded nuhas tütün tabkası ve bir aded endam iğnesi ve iki aded şilte ve 

dört aded minder ve dört aded yün yasdık ve bir aded cam fanus ve bir aded kehribar 

tesbih ve iki aded çarşaf işbu emval ve eşyayı muharrerde dahi kezalik (…) sıfaten 

vahideten 6785,5 guruşa ve zikr-i cati icab ve kabulün suduruna değin müstakillen 

mülk-ü sahihimde temessük olan bir aded altun saat ve diğer bir saat ve iki aded altun 

küpe ve bir aded altun gerdan mea‘ salib ve bir aded altun tahmed  ve iki aded altun 

bilezik ve bir aded altun kutu ve yirmi bir aded sim kutu ve veznen on miskal incu  ve 

bir aded sim çantası ve iki aded (….) ve dört aded ufak altun küpe ve iki aded elmas 

küpe ve altı aded altun yüzük ve bir aded elmas salib ve bir yaka simlü kadife (…) ve üç 

yaka simlu çuha …. ve bir simlı atlas şilte ve bir aded simlu şal fisdan ve dört aded 

simlu semiz  caneflu  fisdan ve bir aded hakî fisdan ve iki kotni fisdan ve bir aded  (…) 

fisdan (…) ala sıfaten vahide 8090,5 guruşa ve altmış aded yaldız altunu 3000 guruşa ve 

elli sekiz aded yaldız altun-u nısfıyye 1800 guruşa ve altı aded mahmudiye altunu 2500 

guruşa ve yedi aded İstanbul altunu 510,5 guruşa ve üç aded ….. altunu 750 guruşa ve 

seksen aded ârî altun-u nısfiye 800 guruşa ve seksen aded …. 760 guruşa ve yetmiş beş 

aded adlî altunu 1215 guruşa ve üç aded Macar altunu üçyüz guruşa ki cem‘an 12695 
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guruşa ki cem‘an yekûn 29530 tarafeynin icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfside ve 

muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile kızlarım mezburetan Maryam ve Susim ve 

Artukiye bey‘ ve temlik ve teslim eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve 

temlik ve teslim ve kabz ve kabul eylediklerinden sonra esman olunan meblağ-ı 

mezbure yirmi dokuz bin beş yüz otuz guruşu meclis-i bey‘de yedlerinden tamamen ve 

kamilen ahz ve kabz itmemle (…) emlak ve akar ve emval ve eşya-i muharrere olan 

(…) ve emval ve eşya ve meskukan ve gayr-ı meskukan müstalikilimde vechen mine’l-

vucuh alaka ve müdahalem kalmayub kızlarım mezburetan Maryam ve Susim ve 

Artukiye bi’l-iştiraki’ş-şer‘imülkü müştera-yı sahihi ve hakk-ı sarihleri olmuşdur 

ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i 

mâ-vaka‘a bi’l-ibtiga ketb olundu cera zalike hurrire fi’l-yevmi’l-hamis min 

Ramazâni’l-mübârek li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 5 Ramazan 1290 ( M. 

27.10.1873 )  

Şuhûdü’l-hâl: Sarraf oğlu Bagos, Kirkor oğlu Toros, Tercan oğlu Kiyuruk, Nuhas oğlu 

Agob, Nuhas oğlu Gabar, Corcu oğlu Avanis, Sarraf oğlu Avanis ve gayr-i hüm. 

 

Sayfa 64 Belge No:180 

Dehri Hâtunun kızlarına hibesi 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında mütemekkin Hıristiyan Tebea-ı 

Devlet-i Âliyenin Katolik Milleti nisvanından olub zâtı millet-i mersûmeden Bağos 

veledi Avet veledi Bağos ve Agob veledi Toros veledi Agob ta‘rifleriyle ma‘ruf zatı 

Kara Deli oğlu Kara dimekle ma‘rufe Dehri binti Avet veled-i Toros kasaba-i 

mezbûrede mahallesinde ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde sulbiye-i kebîre 

kızları olub zatları kezâlik ma‘rufan merkûmân Bağos ve Agob ta‘rifleriyle ma‘rifet 

işbu hamilü’l-kitab Mayram ve Susim ve Kara ve Artuk benat-ı ma‘nevisi Kirkor veled-

i Bağos muvâcehelerinde bi’t-tav‘iha ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

meram idüb zikri câtî icâb ve kabûl ve hibe ve temlik ve temlikin sudûruna değin 

yedimde müstekillen nakd-i mevcudum olan otuz bin guruşdan yirmi beş bin guruşunu 

ikrâr ve kendi nefsîm içün tevkîf idüb miktarın beş bin guruşunu kızlarım mezbûranın 

yedlerine ba‘de fi 5 Ramazan 290 târihli (…) bir kıt‘a mübâyaa hücceti muharrer emlak 

ve akâr ve emval ve eşya ve meskun ve gayr-i meskun (…) esmani yirmi dokuz bin beş 

yüz otuz guruş ki cem‘an 34530 guruşun nakd-i mevcûdemi kendi hakk rıza ve taleb-i 
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ihtiyarımla tarfımdan icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî hibe-i 

sahîh-i şer‘i ile kızlarım mezbûretan Maryam ve Susim ve Artuka (…) hibe ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde anlar dahi meclis-i hibede her biri ithab (?) ve temlîk ve teslîm ve 

kabz ve kabûl eyledikleriyle meblağ-ı nakd-i mezkûr otuz dört bin beş yüz otuz guruşda 

benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub mezbûratan Maryam ve 

Susim ve Artuk’un sevaban (?) malı mezbureleri olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ’ 

ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde mezbûrat Maryam ve Susim ve Artuk dahi 

vechetan tasdîk eylediklerinden sonra mezbûre Dehri (…) mezbûrat muvâcehelerinde 

bi’t-tav‘ihima ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb işbu lâbis 

olduğum bir yaka kürk ve bir çuha fisdan ve bir şal kuşak ve diğer bir çuha fisdan ve iki 

gabare (?) fistan ve diğer iki yaka kürk ve diğer bir yaka kebir kürk ve diğer bir şal ve 

bir aded saat ve iki nuhas tabak ve yirmi beş bin guruş nukûd akçeden mâ-adâ yedimde 

bulunan bağçe ve emlak ve akâr ve emval ve eşya kızlarım mezbûrat Maryam ve Susim 

ve Artukiye’nin mülkleriyle benim asla ve kat’â alâka ve müdâhalem yokdur didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu cerâ zalike ve hurrire fi’l-

yevmi’t-tis‘a min Ramazân-il-mübârek li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 9 Ramazan 

1290 ( M. 31. Ekim 1873 ) 

Şuhûd-ü ma tekaddüm (…) vekil-i naib Şükri 

 

Sayfa 64 Belge No:181 

Müteveffâ Abdullah ağanın keşf i‘lamı 

Ma‘ruz-u dâi‘ (…) ki: Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Sümüklü 

Mahallesi ahâlîsinden olub (…)  olan Peşkir ağası zâde Abdullah ağa bin Mahmud 

müddeî üzerine varılub mani ve kazâyı fekahetlü Hacı İsmail Efendi ve meclis-i deâvî 

azaları fütüvvetlu Abdullah ve Mahmud ağalar ve saire hazır bi’l-meclisi’l-müslimin ve 

Tabib Bağos ile müteveffâ-yı merkûmun a‘zâsı keşf ve nazar olundukta sol kaşı üzerine 

darb olunmuş cerh eseri olunduğu ba‘de’l-muayene ve’l-müşahâde meclis-i keşfde ve 

tahrir olunduğu huzûr-ı âlilerine i‘lam olundu. El-emrü li men lehü’l-emr hürrire fi’l-

yevmi’t-tis‘a ve’l-İşrine min şehr-i Receb li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 29 Recep 

1290 (M. 21.09.1873) 
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Sayfa 64 Belge No:182 

Müteveffâ Abdullah ağanın zevcelerinin vekâlet-i hücceti 

Gürün kasabası mahallâtından Sümüklü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

eden Peşkir ağası zâde Abdullah bin Mehmed bin Mehmed nâm kimesne zevcat-ı 

menkûha-i metrûkeleri olub ve mahalle-i mezbûre sâkinatlarından olub ve zatları 

mahalle-i mezbûr ahâlîlerinden komşu ve akrabalarından Mehmed ağa bin Mehmed ibni 

Mehmed ibni Ebubekir ve Mülâzım İbrahim ibni Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle 

ma‘rifetan Şerîf binti Ebubekir ile ve Fatıma binti İsmail hâtunlar ma‘kud-u meclis-i 

şer’i’l-enverde yine mahalle-i mezbûre ahâlileriden işbu hamilü’l-kitab Topal oğlu Ali 

ibni Ömer huzûrunda ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mûrislerimiz müteveffâ 

Abdullah’ın hanımları olub Gürün karyelerinden ve Sivas mapushânesinde bulunan 

Süleyman bin Mehmed ve Bedri ve Hüseyin bin Selim ve Ali bin Süleyman ve Yusuf 

bin (…) ve Hasan ibni Mehmed ve Molla İbrahim ibni Abdullah ve Süleyman bin 

İbrahim nâmlu kimesneler ile Kanlu veled-i (…) da‘vâsına ve lede’l-iktiza sulh ve 

ibrâya ve müteveffâ olduğu umûrun küllisine herbirimiz tarafından vekâlet-i mutlaka 

sahîh-i şer‘i ile mezbûr Amr vekîl-i naib-i menabb tağyir eyledim ol-dahi vekâlet-i 

mezbûr Nassa (?) kabûl ve hizmeti lazımesi kemâ yenbağı (…) ve iltizam itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’t-tis‘a aşer min şehr-i Şa’bâni’l-

mükerrem li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 19 Şaban 1290 (M. 11.10.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: (…) Mustafa, Veliyyiddin Mehmed ve Ömer ibni Hasan ve gayr-i hüm 

mine’el-hazır. 

 

Sayfa 64 Belge No:183 

Gürün kasabası mahallâtından Şuğul Mahallesi mütemekkinlerinden ve Ermeni 

Milletinden Darakçı oğlu Uhan veled-i nâm kimesne kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘î şerîfi’l-enverde işbu bâ‘isü’l-kitab Fazlı ağa mahallesi 

ahâlîlerinden Bibidede oğlu Nehabet veled-i Kiyuruk muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin 

şer‘an yedimde mülk ve hakkım olub Emin bey mahallesinde vâki‘ Kaburluk civarında 

Şuğul caddesi kâin ve etrafı erbaası tarîk-i âmm ve cebel ve Atçı oğlu Hacer menzili ve 

Cemcem oğlu Harap arsasıyla mahdûd fevkâni ve tahtani beş göz oda bir sofaya 
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müştemil cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla mülk menzilimi 

tarafından icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfsideden ârî ve tağyir-i gabn-ı fahişeden beru 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i dört yüz guruş merkûm Nehabet hırıstiyana bey‘ ve temlîk ve 

teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz kabûl 

eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr dört yüz guruşu dahi müşterâ-yı 

merkûm yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz eyledim bundan sonra yüz yetmiş 

numaralı menzil-i mahdûd-ı mezkûrda vechen mine’l-vücûh benim asla ve kat’â alâka 

ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülkü sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur. 

Ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i 

mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi min şehr-i Şevvâl’il 

mükerrem li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 1 Şevvâl 1290 ( M. 22 Kasım 1873 ) 

Şuhûdü’l-hâl: Miran oğlu Arakil ağa ve Zarek oğlu Makdis Bazdik ve Vasık ve Miran 

oğlu Osib ve gayr-i hüm. 

 

Sayfa 65 Belge No:184 

Emin Bey zâde Necâti Bey’in İbrahim kimeseneye mübayaa‘ hücceti kaydıdır. 

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabası Saray dere Mahallesi ahâlîsinden Emin 

Bey zâde Mir İbrahim bin Mir Mehmed Emin kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘-imiz lâzımü’t-tevkîrde işbu sahibü’l-kitab Mir Ebubekir Necâti 

bin mezbûr Mir Emin müvacehesinde bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 

‘ani’l-meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin şer‘an yedimde mülk ve hakkım 

olub mahalle-i mezbûrede bir taraftan mezkûr Mir Necâti bir taraftan Mustafa ve Bekir 

Beyler bir tarafdan Süleyman Bey bağçeleri bir tarafdan nehir ile mahdûd dâhili beş bab 

oda bir aşhane fevkâni ve tahtani iki eyvana müştemil cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-

i hukuk ve merâfıkla on beş numaralı mülk menzilim ile bir kıt‘a bağçemi eşcâr-ı 

müsmire ve gayr-i müsmiresiyle tarafından icâb ve kabûle hâvî ve şurût-ı müfsideden 

ârî ve tağyiri gabn-ı fahişeden beru bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile sekiz bin guruşa merkûm 

Necâti beye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr sekiz 

bin guruşu dahi müşterâ-yı merkûm yedinden tamâmen ve kâmilen ve ahz ve kabz 

eyledim bundan sonra bağçe ve menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l-

vücûh asla ve kat’â alâkam ve müdâhalem kalmayub müşterâ-yı merkûmun mülk-i 
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sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ ve ihtiyar-ı mutasarrıf 

olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu. Hurrire fi’l-

yevmi’l-isneyn aşer min şehr-i Şevvâl-il-mükerrem li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 

12 Şevvâl 1290 (M. 03.12.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Kemal Efendi ve Bekir bey ve Raşid bey ve Said ağa ve Şişman Çerkin. 

 

Sayfa 65 Belge No:185 

Badî-i defter-i kassam oldur ki: Gürün kasabasında Murahhasa mahallesi 

mütemekkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Toros oğlu Artin veled-i Arakil’in 

verâseti zevcesi Menan veledi Artin ile sulb-i kebîr oğulları Karabet ve Kalos ve 

sulbiye-i kebîre kızları Terfende ve Şah Melek’e munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-enver 

zahir ve nümâyân oldukdan sonra varis-i merkûmun taleb ve iltimasları ma‘rifet-i şer‘ile 

tahrir ve beyne’l verese ve bi’l-fârizati’ş-şer‘i taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech-i âti’z-zikr ve beyân olunur fi 19 Rebî‘ü’l-evvel 1290 (M. 

27.05.1872) 

Mülk bağçe kıta‘ 8000 guruş Mülk menzil 4 bab 1350 guruş 
Merkûm Karabet’in vâzi‘ yed eylediği 
tecemmülat-ı hâne 1500 guruş 

Merkûm Kalos’un vazi‘ yed eylediği 
tecemmülat-ı hâne 1000 guruş 

Cem‘an yekûn tereke 11850 guruş.  

296 guruş 10 para resm-i kısmet-i minhâ.  

(Kalan) 11533 guruş 30 para 

Taksîm-i beyne’l-verese: Hisse-i zevce-i mezbûre Menan1444 guruş 9 para, hisse-i ibn-i 

kebir mezbur Karabet 3369 guruş 7 para, hisse-i ibn-i kebir mezbur Kalos 3369 guruş 7 

para, hisse-i bint-i kebire mezbure Terfende 1689 guruş 3,5 para, hisse-i bint-i kebire 

mezbure Şah Melek 1689 guruş 3,5 para. 

 

Sayfa 65 Belge No:186 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Gürün kasabası mahallâtından Mir Mehmed Emin 

Mahallesi ahâlîsinden Mustafa ve Haşim bin Abdulkadir kasaba-i mezbûrenin deâvî 

odasında ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre ahâlîlerinden 
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ve Ermeni Milletinden işbu bâ‘isü’l-kitab Hacı Agob ve biraderi Tercan veledi Abarküs 

muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-i 

âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimizde mülk ve haklarımız olub nefs-i kasabada 

meydanlık nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan zikr olunan meydan ve bir tarafdan tarîk-i 

âmm ve bir tarafdan Kara İsmail menzili ve bir tarafdan Gürcü oğulları menzili ile 

mahdûd ve dâhilde iki bab menzil ve bir bab ahur ve bir aralık ve bir miktar havluya 

şâmil yetmiş iki numreli bir bab kış menzili mülkü cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i 

hukuk ve merâfıkıyla tarafeynden icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûmân Hacı Agob ve biraderi Tercan ağalara iki bin 

dört yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimden onlar dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ’ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediklerinden sonra ve semeni olan 

meblağ-ı mezbûr iki bin dört yüz guruşu yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 

itmemle menzil-i mahdûd-ı mezkûr ve müştemilatında benim vechen mine’l-vücûh 

alâka ve müdâhalem kalmayub merkûmân Hacı Agob ve biraderi Tercan ağaların bi’l-

iştirâk mülkü müşterâ-yı sahîhleri ve hakkı sarihleri olmuşdur ba‘de’l-yevm keyfe mâ 

yeşâ (…) ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-

ibtiğa ketb olundu. Cerâ zalike. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Şevvâl-il-

mükerrem li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 5 Şevvâl 1290 (M. 26.11.1873) 

 

Sayfa 66 Belge No:187 

Şakir ağa zâde Ali’nin hemşerisi Ümmü Gülsüm’ün Mevlüd Çavuş’a nasb bir kıt‘a 

i‘lamı kaydı. 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki: Fettah ağa mahallesinde sâkin ve zatı Hacı Hasan bin Hüseyin 

ve Mehmed İzzet ta‘rifleriyle ma‘rufe Ümmü Gülsüm binti Mehmed Şakir hâtun ile    

li-ebeveyn biraderi Ali tarafından vekîl olduğu ma‘rufan merkûmân şahâdetleri sâbit ve 

subût vekâletlerine hükm-i şer‘i lâ hakk olan işbu bâ‘isü’l-i‘lam Mevlüd Çavuş bin 

Mehmed Sadık meclis-i şer‘i de Hacı Sadık ağa mahallesinden Emin hafidi Emin bin 

Mustafa huzurlarında bi’l-vekâle şu vecihle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l meram idüb 

müvekkillerim mezbûre Ümmü Gülsüm ve mezbûre Ali’nin babalarından müntakil ve 

Kebüne yeri nâm mahalde kâin etrafları Mülazım Mehmed ağa ve Eşki Ali ve Kebuneli 

Toros oğlu Hacı ve merkûm Emin tarlalarıyla mahdûd tahminen bir tas tohum istia‘b 

ider bir kıt‘a arazi hukuka tarla üç sehim itibariyle iki sehim hisselerine Hasan 
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rızalarıyla merkûm Emin bin Mustafaya yedi lira-i Osmani mukabilinde merkûm Emin 

bin Mustafa’ya küsûr yedleriyle bundan sonra müvekkillerim mezbûre ve mezbûrun 

asla ve kat‘â alâka ve müdâhaleleri kalmayub merkûm Emin’in zabt-ı ve tasarrufu olsun 

didik de gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a ketb bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam 

olundu. H. 12 Recep 1290 (M. 04.09.1873) 

 

Sayfa 66 Belge No:188 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki:  Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Gürün kasabasına tâbi‘ 

Göbekviran karyesinin yirminci hanesinin ikinci nümresinde mukayyıd olub Anadolu 

Ordu Humayunun dördüncü ordusunun beşinci tebea taburunun altıncı bölüğünün 

altıncı onbaşının neferâtinden iken bundan akdem ordu canibinde vefât iden Kürt 

Mehmed oğlu Mehmed bin Musa’nın velayeti tarafından varisi olduğu halinde iktiza 

iden bir kıt‘a i‘lam-ı şer‘inin tanzim ve tesbiti hususuna dair ma‘ruf olan emirnâme 

âliyelerine intisâlen karye-i mezbûrun imamı ve muhtarı ve müteveffâ-yı mezbûrun el-

ma‘rifetii’z-zatı validesi Sultan binti Mehmed hâtun ve li-ebeveyn kebîr karındaşı 

Haydar’a celb olunarak tahkik ve tecessüs olundukda müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in 

verâseti ancak validesi mezbûre Sultan Hâtun ile li-ebeveyn kebîr karındaşı merkûm 

Haydar’a munhasıra olduğu inde’ş-şer‘i’l-enver ve lede’l-tahakkuk-u zâhir ve nümâyân 

olub ve mezbûre Sultan Hâtuna ve merkûm Haydar ber-hayat olmuş oldukları evvelki 

vâki‘ü’l-hâl bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i‘lam olundu el-emrü li men lehü’l-emr. 

Hürrire fi’l-yevmi’l-evvel min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li sene tis’în ve mieteyn ve 

elf. H. 1 Şevvâl 1290 ( M. 22 Kasım 1873) 

 

Sayfa 66 Belge No:189 

Kebune karyesinden Fatıma binti Mehmed’in hal‘ hücceti kaydı 

Sahib-i arz-ı-hâl ma‘ruf zât: Gürün kasabası karyelerinden Kebun karyesinde sâkin 

Fatıma binti Mehmed meclis-i şer‘imiz mezbûrenin üç muhalaa‘ karye-i mezbûrede 

Mustafa bin Süleyman muvâcehesinde mezbûr Mustafa ağa yüz elli guruş mehr-i 

müeccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olub lâkin beynimizde Hasan imtizacımız olmakla 

zimmetinde ve mütekarrir ve ma‘kud-u âliyye olan yüz elli guruş mehr-i müeccel 

mezkûr hakkım ile nafaka-i iddet ma‘niye ma‘lumum ve müennes-i sakinem kendu 
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üzerine olmak üzere zevcem mezbûr Mustafa ağa ile muhâlaa‘ sahîh-i şer‘i ile işbu 

meclis-i şer‘ide hal‘ olduğumuzda ol-dahi ber-vech-i muharrer hal‘ merkûmu ba‘de’l-

kabûl hukuk-u zevcetiyye ve bi’l-hal‘ medfu‘ merkûma ve ibtida-i zevciyyetimizde işbu 

târih-i hüccete gelinceye değin on iki aded gâri (?) altınlarım ile dört çift çorab ve dört 

aded yazma ve yarım sim kuşak ve iki arşın çuhadan mâ-adâ sair cem‘i hukuk-u 

şer‘iyyeye müteallik âmme-i deâvi ve metalibât ve kâffe-i iman ve muhasematdan 

mezbûr Mustafa ile ibrâ-i âmme-i sahîh-i şer‘i ile ibrâ ve iskat eylediğimde ol-dahi 

kezâlik hukuk-u zevciyyete ve cem‘i hukuk-u şer‘iyye müteallik âmme-i da‘vâdan 

benimle ibrâ ve iskat ve her birimiz ber-vech-i muharrer âhirin ibrâsını kabûl eyledik 

tarafeynin ikrârı ve tasdikleriyle gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb 

olundu. Hürrire fi’l-yevmi’l-evvel min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li sene tis’în ve 

mieteyn ve elf. H. 1 Şevvâl 1290  ( M. 22 Kasım 1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Sâbık müfti Abdullah Efendi, İmam Mehmed bin Hüseyin ve Mülazım 

Mehmed bin Bekir ve gayr-i hüm mine’l-hazır. 

 

Sayfa 67 Belge No:190 

Fettah ağa zâde Hürşid ağanın İbrahim’den aldığı mübâyaa hüccetidir.  

Sivas vilâyet-i celîlesine tâbi‘ Gürün kasabasında Abdulfettah ağa mahallesi ahâlîsinden 

Serdar zâde İbrahim bin Ali ağa kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında ma‘kud-u meclis-i 

şer‘-miz lâzımü’t-tevkîrde ammu zâdesi işbu sahibü’l-kitab Ahmed Hurşid Efendi bin 

Abdulfettah ağa muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-

meram idüb akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub 

mahalle-i mezbûrede Abdulfettah ağa bağçesi derûnunda vâki‘ iki tarafdan mumaileyh 

Hurşid Efendi bağçesi ve menzili bir tarafdan Sare bağçesi bir tarafdan kendu mülküm 

ile mahdûd tahtani bir mağara ve bir odaya şâmil ve eşcâr-ı müsmireye müştemil ve 

tarîk kapu-yı kadîminden olub mezkûr kuyu meyanımızda sıfaten (?) müşterek olmak 

üzere arzen yirmi dört ve tûlen yüz kırk dört kadem ve yüz yirmi beş numreli bir kıt‘a 

mülk bağçemi cem‘i tevâbi‘ ve levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla tarafeynden icâb 

ve kabûle hâvî şurût-ı müfside ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ile mumaileyh 

Hurşid Efendiye bin beş yüz guruşa bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-

vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm ve kabz ve kabûl eyledikten sonra semeni olan 

meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruşu yedimden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz 
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itmemle bağçe-i menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim vechen mine’l-vücûh alâka ve 

müdâhalem kalmayub mumaileyh Hurşid Efendinin mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı 

sarihi olmuştur ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu cerâ zalike ve hurrire fi’l-

yevmi’t-tis‘a aşer min Ramazâni’l-mübârek li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H. 19 

Ramazan 1290 (M. 10.11.1873) 

Şuhûdü’l-hâl: Hançerli zâde Haydar ağa ve biraderi Ahmed ağa ve Saraç Paşa oğlu 

Bekir ağa ve Cennet oğlu Hacı ve gayr-i hüm mine’l-hazâr. 

 

Sayfa 67 Belge No:191 

Çağsor bâlâ mahallesinden Kuşcu oğlu Mevlüd bin İsmailin Çilingir oğlu Makdis Artin 

veledi Makar’a bağçe ve mülk-i menzil mübâyaa hücceti kaydıdır. 

Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde Gürün kasabası mahallâtından Çağşor bâlâ mahallesi 

ahâlîsinden Kuşcu oğlu Mevlüd bin İsmail kasaba-i mezbûrenin deâvî odasında 

ma‘kud-u meclis-i şer‘imiz lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i mezbûre ahâlîlerinden ve 

Ermeni Milletinden işbu sahibü’l-kitab Çilingir oğlu Makdisi Artin veled-i Makir 

muvâcehesinde bi’t-tav‘i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb akd-

i âti’z-zikrin sudûruna değin irsen yedimde mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede 

vâki‘ bir tarafdan Salih ağa bağçesi ve tarafeyn müşterâ-yı merkûm bağçeleri bir 

tarafdan merkûm Salih ağa bağçesi ve tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağçem ile 

derûnunda vâki‘ tahtani iki göz mülk menzilim eşcâr-ı müsmire ile mahdûd ve tûlen yüz 

on kadem ve arzen elli kadem nümreli mülk menzilim bir kıt‘a bağçesi cem‘i tevâbi‘ ve 

levâhık ve kâffe-i hukuk ve merâfıkla tarafeynden icâb ve kabûle hâvî şurût-ı müfside 

ve muvâzaadan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile merkûm Artin ağaya dört bin iki yüz elli 

guruşa bey’ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vech-i muharrer iştirâ’ ve 

temlîk ve teslîm kabz ve kabûl eyledikden sonra ve semeni olan meblağ-ı mezbûr dört 

bin iki yüz elli guruşu yedinden tamâmen ve kâmilen ahz ve kabz itmemle bağçem ve 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrede benim vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem 

kalmayub merkûm Artin ağanın mülk-i müşterâ-yı sahîhi ve hakk-ı sarihi olmuştur 

ba‘de’l-yevm keyfe mâ yeşâ ve ihtiyar-ı mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i 

mâ-vaka‘a bi’l-ibtiğa ketb olundu. Hürrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Şevvâli’l-

mükerrem li sene tis’în ve mieteyn ve elf. H.  4 Şevvâl 1290 (M. 25.11.1873) 
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Şuhûdü’l-hâl: Cemal zâde Mustafa ağa ve Hacı İbrahim oğlu Göcek ve Hacı oğlu 

Mustafa Çavuş ve gayr-i hüm mine’l-hazâr. 
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IV. BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME 

 

4.1. GÜRÜN’ÜN İDARİ STATÜSÜ 

4.1.1.İdare ve İdari Görevliler 

Osmanlı Devleti’nde taşra idaresi, aşağıdan yukarıya köy ( karye ), nahiye, kaza, sancak 

( livâ ) ve eyalet şeklinde teşkilatlanmıştı. Kendisine bağlı köylerle birlikte nahiyelerin 

birleşmesiyle kazalar meydana gelmişti. Kazaların birleşmesinden sancaklar, 

sancakların birleşmesinden ise eyaletler ortaya çıkmıştı. Ancak şurası belirtilmeli ki, 

Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında eyalet, vilayet, liva, kaza ve nahiye tabirlerinin 

birbirinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. İdari teşkilatta en fazla yere sahip 

birimler kaza ve sancaklardı. Kazalarda yönetici sınıf olarak kadı, alaybeyi ve subaşılar 

bulunurdu. Bunlardan kadılar askeri olmayan şer’i ve hukuki hususlardan sorumluydu. 

Bunlar ayrıca kazanın iaşesinin temini, belediye, adliye işleri, hükümet tarafından 

merkezden istenilen şeylerin temin ve tedariki ile de vazifeliydiler. Subaşılar ise kazanın 

asayişini sağlamakla yükümlüydü; askerî meseleler de alaybeyinin yetkisinde idi.20 

Kazaların birleşmesiyle teşekkül eden sancaklar, sancakbeyi ismi verilen bir kişi 

tarafından kanun ve nizamlar çerçevesinde idare edilirdi. Sancakbeyinin sancağının en 

büyük idarecisi olması dolayısıyla geniş yetkileri ve sorumlulukları vardı. Bunlar: a ) 

Askeri b ) İdari olarak başlıca iki kısımda ele almak mümkündür. Mesela, bir savaş 

esnasında sancağında bulunan tımarlı sipahilerle birlikte bağlı bulunduğu beylerbeyinin 

komutası altında savaşa iştirak etmek, özel görev için gelen devlet memurlarına 

yardımcı olmak ve görevlerinde kolaylık sağlamak gibi vazifeler yaparlardı. Sancakta 

suçluların cezalandırılması işi de sancakbeylerine verilmişti. 

                                                
20 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK 
Yayınları, Ankara 1998, s.83 
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Osmanlı idari teşkilatında sancakların birleşmesiyle Eyaletler ( Beylerbeyilik ) teşekkül 

ederdi. Eyaletler Beylerbeyi veya buna eşit değerde mîr-i mîranlar tarafından idare 

edilirdi. İlk başlarda iki tane olan Beylerbeyilik daha sonra dörde çıkarıldı. Böylece 

Anadolu, Rumeli, Rum ve Karaman beylerbeylikleri oldu. 

Beylerbeyiler kendi bölgesinde bütün “umur-ı siyasette” hükümdarın temsilcisi olmak, 

beylerbeyi divanında askeri hususlara dair meseleleri halletmek, bölgesinde güvenliği 

sağlamak, tımar tevcihi ve terakkilerini yürütmek gibi vazifelerle mükellefti. 

XVI. yüzyıl ortalarına doğru istikrarlı bir şekil alan Osmanlı eyaletleri Has ile idare 

edilenler, yani sâlyânesiz ( yıllıksız ) ve sâlyâneli ( yıllıklı ) olmak üzere iki kısma 

ayrılmıştır. Has ile idare edilen eyaletler daha çok olup, Rumeli, Budin, Anadolu, 

Karaman, Dulkadir, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Halep, Şam, Trablusşam eyaletleri bu 

kabildendi. Bunların mahsulâtı has, zeamet ve tımara ayrılmış olup, hazineden ve 

defterhaneden idare edilmekteydiler. Sâlyâneli eyaletler ise Mısır, Habeş, Bağdat, 

Basra, Yemen ve Kaptan paşa eyaletlerindeki bazı sancaklar ile Trablusgarp, Tunus ve 

Cezayir eyaletleri idi. Bunların mahsulâtı has, zeamet ve tımara ayrılmayarak doğrudan 

hazine tarafından yıllık olarak beylerbeyi, sancakbeyi, asker vesairesin maaşları 

ayrıldıktan sonra tahsil edilirdi. 

Yıldırım Beyazıt- Timur arasındaki mücadelede Yıldırım Beyazıt, Ankara savaşında 

(1402) Timur’a yenilince, Sivas ve Gürün bir süre Timur hâkimiyetinde kalmış fakat bu 

dönem kısa sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tekrar toparlanınca Anadolu Hâkimiyeti 

tamamen Osmanlı yönetimine geçmiş, Gürün’de Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya 

kadar, Osmanlı sancağı olarak kalmıştır. Gürün nahiyesi 16. yüzyılda 2 gayrimüslim 

mahallesi ile beraber 16 yerleşim birimine sahiptir. İlk tahrirlerde yerleşim birimi sayısı 

14 iken 1548 yılı tahririnde Çukur ve Kavak köyleri eklenerek 16 ya çıkmıştır. 

Gürün nahiyesi daha sonra yeni teşkil edilen il kazasına bağlanmıştır. 1583 tarihli yeni 

il defterinde Gürün nahiyesi köyleri ile birlikte yeni il kazası içerisinde yer alıyordu. 

1583 tarihli yeni il kanunnamesinin başlarında bulunan bir kayıtta Darende kazasına 

bağlı bazı köylerin yeni il’e ilhak edildiği zikredilmektedir. 17. yüzyılda bu konum 

aynen devam etmiştir.21 

                                                
21 Ahmet Akgündüz, Darende Tarihi, Somuncu Baba Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul 
2002, s. 115 
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Gürün, 1830 yılında Subaşılık olmuş ve idari bakımdan Yozgat’a tabi Pınarbaşı'na 

bağlanmıştır.  1845 yılında Bucak, 1869 yılında ise ilçe olarak tekrar Sivas’a 

bağlanmıştır. 

İncelemiş olduğumuz defterdeki verilere göre Gürün, Osmanlı idare sistemi içerisinde 

kaza olup Sivas vilayetine bağlıdır.22 Birçok belgeye Sivas vilayeti celilesine tabi Gürün 

kazası denilerek başlanmıştır.23  

İncelediğimiz belgelere göre kazanın yönetiminden kaymakam sorumludur.24 Bazı 

belgelerin sonunda huzuru kaymakamda ilam olundu veya tescil olundu cümleleri 

geçmektedir. 1288 tarihli Sivas vilayet salnamesine göre kaymakamın ismi 

Abdurrahman Efendi’dir. Adli görevli olarak ise kadı bulunmaktadır. Yardımcıları 

hakkında bilgi yoktur. Sadece bir kısım belgelerin son kısmında mahkeme kâtiplerinin 

isimleri geçmektedir. Kadının adı Hacı Ali Rıza Efendi’dir.25 Ali Rıza Efendi’den 

önceki kadılarından birisinin ismi ise Seyid Hasan Osman Efendi’dir26. Meclis idare 

amiri olarak Emin Bey’in ismi ve meclis azalarının isimleri şahitler kısmında 

zikredilmektedir.27 Ayrıca belgelerde zaptiye çavuşları da geçmektedir.28 

 

4.1.2. Gürün’e Bağlı Yerleşim Birimleri 

4.1.2.1. Karyeler 

Gübül Eskihamal Sarıca Karaviran 

Karaören Yave Kebune Kuruköprü 

Küçük Yorgi Derme Bey Tekirahma Gürüncü Yurdu 

Gırçık Cilşanlı Şakşakpınar Karatarik 

Küpküp Nis Ebülü Alaca Mezar 

Şeref Dayakpınar Otlukilise Böğrüdelik 

Maraşlı Sazcağız  İncesu  Kavak 

Osman dede Koyunlu  Camiliyurd   

                                                
22 Belge No: 1 
23 Belge No: 2, 12, 86 
24 Belge No: 32, 48, 98 
25 Belge No: 1 
26 Belge No: 89 
27 Belge No: 4 
28 Belge No: 5 
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4.1.2.2. Mahalleler 

Abdulfettah Ağa Emin Bey Dabir Hasbağ 

Tercan Saray dere Fazlı Ağa Karatepe 

Yassıca tepe Hacı Sadık Cimcim Viran 

Murahhasa Şuğul Katolik Silahşör 

Gazi Ağa Sümüklü Şakül Cağşor 

 

4.1.2.3. Diğer Kazalar, Nahiyeler ve Vilayetler 

Elbistan Kazası Elmalı Köyü Maraş Vilayeti Çiçekli Köyü 

Elbistan Kazası Kafanlı Köyü Ebul Nahiyesi Tabanlı Aşireti 

Elbistan Kazası Küçük Beydan Köyü Darende Kazası Yeni Mahalle 

Elbistan Kazası Mamaroz Köyü Tokat Vilayeti Ebat Kazası 

Kangal Nahiyesi Taban Özü Köyü Kayseri 

Samsun  Malatya 

 

4.2. SOSYAL YAPI 

4.2.1. Müslim-Gayri Müslim İlişkileri 

İncelemiş olduğumuz 103 numaralı Gürün Şer’iyye sicilinde bulunan belgelerin Müslim 

ve Gayrimüslim olarak dağılımı şöyledir. Belgelerin 82’si Müslimlerle ilgili, 67’si 

Gayrimüslimlerle ilgili, 41’i ise Müslimler ile Gayrimüslimler arasında meydana gelen 
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ilişkiler hakkındaki belgelerdir. Belgelerin yüzdelik dağılımı ise şöyledir: %43’ü 

Müslim, % 35’i Gayrimüslim ve %22’si Müslim-Gayrimüslimler hakkındadır. 

 

Konular Belge Adedi Yüzde  

Müslimlerle İlgili 82 43 

Gayrimüslimlerle İlgili 67 35 

Müslim-Gayrimüslim 41 22 

Toplam 190 100 

 

Belgelerin Müslim ve Gayrimüslimlere Göre 

Dağılımı

43%

35%

22%

Müslimlerle İlgili Gayrimüslimlerle İlgili Müslim-Gayrimüslim

 

 

Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki ilişkiler, daha ziyade ticaret ve gayrimenkul 

alış-verişi şeklinde kendini göstermektedir.29 Kayıtlarda sadece iki belge Müslümanlar 

ile gayrimüslimler arasında meydana gelen darp olayından bahsedilmektedir. Bu davalar 

                                                
29 Belge No: 3 
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da tarafların sulh etmesiyle sonuçlanmıştır.30 Şunu diyebiliriz ki, iki din mensupları 

arasında bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır.  

Gürün’de ki gayrimüslimler Ermeni Milletine mensupturlar. Ermenilerle ilgili birçok 

sicil kaydına başlanırken “Hıristiyan Tebe‘a-ı Devlet-i Âliyenin Ermeni Milletinden” 

ifadesi kullanılmaktadır.31 Ayrıca Gürün’de yaşayan Ermenilerin Hıristiyan dinine 

mensup olduklarını ve mezhep olarak ta Protestanlık32 ve Katolikliği33 kabul ettiklerini 

görmekteyiz. Ermenilerin kendilerine ait mekteplerinin ve kiliselerinin olduğuna dair 

belgelere de rastlanmıştır.34 

Gayrimüslimleri, isimleri ve lakapları ile Müslümanlardan ayırmak mümkündür. 

Kullanılan bazı gayrimüslim isimleri; Agop35, Artin36, Aleksin37, Kirkor38, Zerrek 39, 

Kikoruk40, Avanis41, Serkiz42 gibi isimlerdir. 

 

4.2.2. Evlenme ve Boşanma 

İncelediğimiz belgelerde evlenme akdi43 ve boşanma44 ile ilgili belgelerden birer tane 

bulunmaktadır. Bazı belgelerde ise, kocanın ölümü sonucu doğan mihri müeccelin45 

alınması ve nafaka46 verilmesi ile ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Ayrıca kocası ölen bir 

kadının yeniden evlenebilmek için izin almasına dair belgeyede rastlamaktayız.47 

 

4.2.3. Vasi ve Vekil Tayini 

Müslim ve gayrimüslimlerden ölen kişilerin mal, eşya ve mülklerinin şer’i mahkemece 

tespiti yapılmakta ve varisler arasında taksim edilerek, varisleri küçük yaşta ise ona bir 

                                                
30 Belge No: 37, 119 
31 Belge No: 16 
32 Belge No: 51 
33 Belge No: 36 
34 Belge No: 51, 144 
35 Belge No: 2 
36 Belge No: 3 
37 Belge No: 9 
38 Belge No:27 
39 Belge No: 28 
40 Belge No: 113 
41 Belge No: 183 
42 Belge No: 20 
43 Belge No: 138 
44 Belge No: 189 
45 Belge No: 112, 138 
46 Belge No: 123 
47 Belge No:8 
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vasi tayin edilmektedir. Reşid yaşta olmayan varisin hissesine düşen mallar vasiye 

emanet edilmektedir. İncelediğimiz belgelerde de vasi tayini bulunmaktadır.48  

Vekil tayinine gelince; mahkemedeki davaları bizzat şahsın kendisinin göreceği gibi 

veya bir şahsı beraberinde getirerek onu kendisine vekil tayin edip mahkemeye 

vekâletini tescil ettirirdi. Eğer mahkemeye yalnız vekil gelmişse iki şahitle vekâletini 

ispat emesi gerekirdi. Bir avukatlık müessesi olmadığından herkes dilediği şahsı, 

yargılamayı yürütmek üzere kendine vekil tayin edebilirdi. Kayıtlarda vekil tayini49 ile 

ilgili belgelerde bulunmaktadır. Genelde başka şehirlerde olanlar ile kadınlar vekalet 

vermektedir. 

 

4.2.4. Darp, Zabt, Kayıp Ve Arazi Anlaşmazlığı Gibi Konular  

İncelediğimiz belgelerde beş adet darp olayı görülmektedir. Darp olayları50 sulh yolu ile 

ve diyet51 verilmesiyle çözüme kavuşturulmuştur. Defterde ki zabt olayları, arazi 

zabtıdır.52 Kaybolan hayvanlarla ilgili altı adet dava bulunmaktadır.53 Arazi 

anlaşmazlığı ile ilgili on altı adet belge bulunmaktadır.54 

 

4.2.5. Alım-Satım ve Alacak-Verecek Davaları ile İlgili Konular 

103 numaralı Gürün şer’iyye sicili defterinde alım-satım ve alacak-verecek davaları 

önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Bunlar, arazi, dükkan ve ev alım satımı, sattığı 

malın ücretinin bir kısmını alıp, kalan kısmının da ödenmesi için açılan davalar55, 

borçlu olarak ölen kişinin terekesinden borcun ödenmesi için56, yük taşıma ücreti talep 

için açılan davalardır.57 Alacak-verecek davalarında diğer davalarda olduğu gibi vekil 

kullanılmıştır. Anlaşmazlıkların büyük çoğunluğu arazi satışları sonucunda oluşmuştur.  

 

                                                
48 Belge No: 4 
49 Belge No: 43, 117 
50 Belge No: 37, 119, 130, 144, 181 
51 Belge No: 11 
52 Belge No: 21,  
53 Belge No: 13, 44 
54 Belge No: 22, 28, 164 
55 Belge No: 27, 97, 111 
56 Belge No: 157 
57 Belge No: 139 
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4.3. İKTİSADİ DURUM 

 

İncelemiş olduğumuz defterde yer alan altmış üç adet belge, mubayaa ( alım-satım ) 

işleri ile ilgilidir. Bu sayı defterin %36 gibi büyük bir bölümünü içine almaktadır. Bu, 

sicil kayıtlarında en fazla alışveriş kayıtlarının bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca 

defterde tereke kayıtları da önemli bir yer tutmaktadır. 

Alım satımı yapılan mallar arasında ev, bağ, bahçe, tarla, oda, dükkân ve hayvan 

bulunmaktadır. Alış-veriş yapılırken satılacak olan arsanın tam olarak yeri 

belirtilmektedir. Kaç numaralı arazi veya dükkân olduğu, bulunduğu mahalle, 

çevresindeki arsalar ve dükkânlar ile birlikte anlatılmaktadır. Belgelerden arazilerin tapu 

kayıtları olduğunuda görmekteyiz.58 

Belgelerden anlaşıldığına göre Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında ticaret ve alım- 

satım yapılmaktadır. Genel olarak arazi alış verişi yapmışlardır. Belgelerde alım-satım 

olayının sıkça geçmiş olması şehirdeki ticari hayatın canlı olduğunu göstermektedir.  

Gürün’de yaşayan halkın geçim kaynağının daha ziyade tarım üzerine olduğu 

anlaşılmaktadır. Hatta ziraat alanında kullanılan tohumlardan da bahsedilmektedir.59 

Çünkü yapılan alışverişlerin büyük kısmı bahçe alışverişi üzerinedir. Bazı belgelerde 

dükkan satışı yapılmıştır. Ayrıca başka şehirlere ticaret için gidildiğini de 

görmekteyiz.60  

Borç alıp-verme konusunda ise, senet yapıldığını görmekteyiz.61  

Belgelerden şehirde bulunan esnaflar hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. 

Sadece isim olarak şu meslek dalları belgede bulunmaktadır: Terzi62, kasap63, dülger64 

ve sarraf’tır65.  

Defterden elde ettiğimiz bir diğer bilgi de kullanılan paralardır. 103 numaralı defterde 

kullanılan paralar olarak şunlar geçmektedir: Kuruş, Lira-i Osmanî66, Mecidiye altını67, 

Sim Mecidiye68, Mahmudiye altını69, İstanbul altını70 ve Macar altınıdır.71  

                                                
58 Belge No: 128 
59 Belge No: 29 
60 Belge No: 139 
61 Belge No: 159 
62 Belge No: 26 
63 Belge No: 7 
64 Belge No: 154 
65 Belge No: 2 
66 Belge No: 71 
67 Belge No: 92 
68 Belge No: 23 
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4.4. DİNİ VE SOSYAL NİTELİKTEKİ YAPILAR 

 

Defterde Gürün’de bulunan camii, vakıf, mederese ve kiliselere ait yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Sadece Gürün camii kebiri hakkında kısa bir bilgiye rastlamaktayız. 

Camii’nin mütevelli heyeti başkanın açtığı bir dava sayesinde bilgimiz olmuştur. 

Camiye ait vakıf, mekteb ve dükkân bulunduğunu anlamaktayız.72 Ermeni milletine ait 

kiliseler hakkında da bilgi yoktur. Protestanlara ait bir mekteb bulunmaktadır73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
69 Belge No:58 
70 Belge No: 179 
71 Belge No: 179 
72 Belge No: 153 
73 Belge No: 51 
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SONUÇ 

15. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, yaklaşık dört buçuk 

asırlık bir tarihi içine alan şer’iyye sicilleri, hem Osmanlı devlet teşkilatı hem de, 

toplumu hakkında değerli bilgiler vermektedir. 

Kadıların görev mahalli olan yerleşim biriminde tuttukları bu siciller, yazıldığı dönemin 

ve bölgenin ya da şehrin sosyal hayatını, iktisadi durumunu, hukuk anlayışını ve askeri 

yapısını gösteren resmi belgelerdir. 

Bu çalışma, Gürün’ün 103 Numaralı Şer’iyye Sicilinin metin transkribesi ve 

değerlendirmesinden oluşmaktadır.  

103 Numaralı Gürün Şer’iyye Sicili, (Gürün mahkeme kayıtları) milâdî 1872–1873 

tarihleri arasını kapsamakta olup, içerisinde; arazi anlaşmazlığı, veraset 

davaları(miras),vasi tayini (bir kişi adına vekil atanması), nafaka meselesi ve alım satım 

gibi çeşitli konular ile ilgili 67 sayfada 191 adet sicil kaydı bulunmaktadır. Bu sicil 

kayıtlarının transkribe edilmesi ve değerlendirilmesi sonucu, 1872–1873 tarihleri 

arasında Gürün hakkında bazı bilgilere ulaşmaya çalıştık. 

Miladi 1872–1873 tarihlerinde Gürün’de Müslümanlar ile birlikte Hıristiyanlık dinine 

mensup Ermeni Milletinin de olduğunu görmekteyiz. İki din mensupları arasında sorun 

olmadığı anlaşılmaktadır. Gürün kazasında, Müslümanlar ile Hıristiyanların bir arada 

huzurlu ve sakin yaşadıkları, aralarındaki münasebetlerin normal olduğu 

anlaşılmaktadır. Türkler ile Ermeniler iç içe yaşamaktadırlar. Dini hayatla ilgili olarak 

hoşgörü ortamının oluşturulmuş olduğunu görmekteyiz. 

Gürün de yaşamakta olan Ermenilerin Protestan ve Katolik mezhebine bağlı oldukları 

görülmektedir. Ermenilerin kendilerine ait kiliseleri ve mekteplerinin olduğunu da 

belgelerden anlamaktayız. Sicilde isimleri geçen Ermeni ailelerine Ermeni 

kaynaklarında da rastlamaktayız.  Daha sonra 1915 yılındaki tehcir yasası ile Gürün 

Ermenileri de göç etmişlerdir. 
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Sicilde geçen bazı köy ve mahalle isimleri günümüzde de aynen kullanılmaktadır. 

Sicilden tespit ettiğimiz köy ve mahalle isimlerini tablo halinde verdik. 

Belgelerde Gürün’ün ekonomik hayatı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Daha çok arsa satışı 

ile ilgili belgeler mevcuttur. Dükkan satışlarından bahsedilmekte ancak hangi meslek 

dallarının olduğu hakkında fazla bilgi edinemedik. Belgelerde terzi, kasap, dülger ve 

sarraf isimleri geçmektedir ancak başka bir bilgi yoktur. 

Sosyal ve siyasi hayat hakkında da fazla bilgiye ulaşamadık. Çünkü belgelerin büyük 

çoğunluğunu tereke ve arazi satışları oluşturmaktadır. İ’lamların büyük çoğunluğunu da 

arazi meseleleri oluşturmaktadır. Ancak nüfusun yoğun olduğu mahalle sayısının 

çokluğundan anlaşılmaktadır. Belgeleri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Türk 

nüfusu ile Ermeni nüfusu birbirine yakındır.  

Ayrıca tez çalışmamızın sonuna, çalışma konumuz olan sicil defterindeki belgelerin 

Osmanlıca orijinal kayıtlarının fotokopisi de eklenmiştir.   

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Gürün hakkında daha geniş bir bilgiye ulaşabilmek için 

Gürün’le ilgili diğer şer’iyye sicillerinin de incelenmesi gerekmektedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 242 

BİBLİYOĞRAFYA 
 
 
ABDÜLAZİZ BEY, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul 2000. 
 
AKGÜNDÜZ, Ahmet,  Şer’iyye Sicilleri, TDAV, Cilt I, İstanbul 1988. 
 
………………….., Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Fey Vakfı, 

Cilt I, İstanbul 1990. 
 

………………….., Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt X, 
Ankara 2002. 

 
………………….., Darende Tarihi, Somuncu Baba Araştırma ve Kültür 

Merkezi Yayınlar, İstanbul 2002. 
 

AKTAN, Ali,  Osmanlı Paleoğrafyası ve Siyasi Yazışmalar, Osmanlılar 
İlim ve İrfan Vakfı Yayınları, İstanbul 1995. 

 
ATAR, Fahrettin,   İslam Adliye Teşkilatı, DİV Yayınları, Ankara 1981. 
 
DEVELİOĞLU, Ferit,  Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi 

Yayınları, İstanbul 1992. 
 
ERSOY, Osman,  Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloguna Doğru, DTCFD, 

C.XXI, 1963. 
 
GÖKBİLGİN, Tayyib,  Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, Enderun 

Yayınları, İstanbul 1992. 
 
İNALCIK, Halil, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, 

İstanbul 2000. 
 
KAZICI, Ziya, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Kayıhan 

Yayınevi, İstanbul 2002. 
 
KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, Ecdad Yayınevi, Ankara, 1993.  
 
KÜTÜKOĞLU, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 

1995. 
 
MUALLİM NACİ,   Lügat-i Naci, Çağrı Yayınları, İstanbul 1987. 
 
ORTAYLI, İlber, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Cilt XXIV, 

İstanbul 2001. 
 
ÖZKAYA, Yücel,  XVIII yy.da Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum 

Yaşantısı, Aslımlar Matbaası, Ankara 1985. 



 243 

 
ÖZTÜRK, Said, İstanbul Tereke Defterleri, OSAV, İstanbul 1995. 
 
PAKALIN, M.Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli 

Eğitim Basımevi, İstanbul 1985. 
 
SERTOĞLU, Mithad,          Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1986. 
 
ŞEMSEDDİN, Sâmi,  Kâmûs-i Türkî, , Enderun Kitabevi, İstanbul 1989. 
 
UĞUR, Ahmet,                      Epigrafi ve Paleografi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 

Kayseri 1999. 
 
UNAT, Faik Reşit,                 Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, TTK 

Yayınları, Ankara 1988. 
 
UZUNÇARŞILI,  İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, TTK 

Basımevi, Ankara 1988. 
 
YAZIR, Mahmut,                   Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İ.E.F. Matbaası, 1974. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 244 

İNDEKS 
 

1 

1. Osman · 12 

A 

Abdulfettah Ağa Mahallesi · 24, 55, 75, 81, 
145, 161 

âdet hukuku · 5 
Afşin · 18, 19 
Agop · 26, 27, 28, 29, 32, 34, 40, 41, 45, 

47, 49, 50, 51, 52, 68, 69, 72, 75, 80, 84, 
91, 98, 100, 103, 118, 119, 134, 135, 
141, 146, 147, 152, 154, 158, 159, 163, 
169, 170, 172, 177, 187, 192, 194, 199, 
203, 205, 207, 208, 211, 213, 214, 216, 
221, 226, 236 

ahlaki hükümler · 4 
aile hukuku · 5 
Aile Hukuku · 17 
Akabet · 34, 116 
Alacamük oğlu · 46, 194 
Aleksin · 25, 61, 236 
Ali Rıza Efendi · 24, 54, 233 
âmme maslahatı · 6 
Arakil · 39, 40, 44, 138, 150, 153, 164, 179 
Arapça · 7, 20 
Artin · 27, 39, 43, 44, 52, 53, 73, 116, 134, 

143, 150, 157, 158, 164, 169, 170, 179, 
180, 193, 204, 207, 210, 213, 214, 218, 
225, 229, 236 

Avadik · 39, 42, 45, 98, 103, 148, 168, 187, 
193, 208 

Avanos · 36, 43, 132, 133, 170, 202 

B 

Basra kadılığı · 12 
Batvakan · 27, 72 
berat · 13, 208 
Besaroğlu · 27, 73 
Beşiroğlu · 30, 90 
beylerbeyi · 13, 18, 232 
beylerbeyine · 13, 16 
beyyinât · 8 
Bolatoğlu · 27 
böcekbaşı, · 8 
Börzek oğlu · 30, 91, 92 
buyrultular · 14, 16, 17 

C 

Cağşor mahallesi · 35 
Camii · 21, 47, 239 
celp · 11, 205 
Cemcem oğlu · 39, 147, 194 
ceza hukuku · 5 
Ceza hukuku · 17 
Cimcim mahallesi · 26 
Cündü oğlu · 27 

Ç 

Çavuşlar · 10 
çavuşluk · 10, 18 
Çevger oğlu · 29, 80 
Çiçekli mahallesi · 26 

D 

Darende · 18, 187, 232, 234, 242 
darp · 29, 42, 44, 51, 62, 85, 164, 177, 190, 

222, 235, 237 
dava · 8, 9, 15, 25, 27, 28, 29, 49, 54, 60, 

62, 65, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 
86, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 
130, 137, 145, 150, 153, 156, 162, 177, 
181, 188, 190, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
216, 217, 218, 223, 224, 225, 228, 229, 
237, 239 

Dehri Hatun · 29 
Dere Mahallesi · 36 
diyet · 17, 25, 237 
Dündar zade · 35 

E 

Ebat karyesi · 213 
Elbistan · 18, 38, 51, 140, 142, 188, 194, 

216, 234 
Elbistanlı oğlu · 27, 72 
Elmalı köyü · 38 
Emin bey mahallesi · 24 
Emin Bey Mahallesi · 56, 61, 93, 104, 117, 

134, 144, 182, 197, 198 
Ermeni · 24, 33, 35, 37, 38, 40, 98, 99, 100, 

101, 109, 114, 115, 128, 133, 139, 140, 



 245 

143, 147, 150, 152, 153, 154, 157, 158, 
159, 161, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 
175, 178, 179, 182, 187, 189, 194, 195, 
196, 199, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 
210, 213, 223, 236, 239, 240, 241 

F 

Fazlı ağa mahallesi · 27, 32, 104, 117, 129, 
143, 148, 156, 170, 200, 202, 213, 214, 
223 

Fazlı Ağa Mahallesi · 25, 60, 75 
ferman · 2, 13, 15, 16, 56 
fermanlar · 14, 16, 17 
Futuz oğlu · 34 

G 

Geziroğlu · 30, 88 
Gırçık köyü · 37 
Gübül köyü · 25 
Gürcü oğulları · 29 
Gürün · 18, 19, 24, 25, 26, 29, 47, 49, 51, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 
66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 
94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 114, 115, 116, 117, 119, 126, 128, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 
165, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 
241 

Gürün Tarihi · 18 
Gürüncü yurtlu · 29, 85 

H 

Hademeler · 11 
hâkim · 8, 9, 168 
Hanefi mezhebi · 8 
Hankek · 116 
Hasbağ mahallesi · 38 

Herdemoğlu · 37 
Hicri · 20 
hukuki hüküm · 5 
hüccet · 11, 14, 15, 116 
hüccetler · 13, 14, 17 
Hüccetler · 14 
hüküm · 5, 9, 13, 14, 15, 72, 79, 82, 84, 86, 

98, 103, 105, 146, 153, 188 
Hz. Peygamber · 6, 12 

I 

II. Mahmut · 9 
III. Mehmet · 18 

İ 

i’lamlar · 14 
icma · 4, 5, 6 
ihtisab ağası · 8 
ikrar · 8, 14, 17, 61, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 

80, 84, 85, 93, 102, 105, 106, 108, 118, 
139, 141, 142, 145, 149, 151, 153, 155, 
185, 190, 197, 202, 203, 205, 206, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 
221, 222, 223, 224, 226, 228, 229 

İktisat Tarihi · 17 
ilam · 9, 11, 60, 63, 65, 71, 72, 74, 76, 77, 

78, 80, 85, 86, 92, 97, 100, 101, 107, 
108, 117, 135, 139, 140, 142, 145, 148, 
152, 153, 155, 156, 162, 176, 177, 178, 
185, 186, 187, 188, 190, 194, 197, 200, 
202, 205, 206, 208, 212, 216, 217, 222, 
226, 227, 233 

İ'lâm · 14 
İ'lamlar · 14 
İsbiroğlu · 35, 126 
istıslah · 4 
istihkak · 47, 216 
istihsan · 4, 6 
istislah · 6 
itikadi hükümler · 4 

K 

Kadı · 7, 9, 15 
kadı defterleri · 11 
kâdılcemâa · 7 
kâdilkudat · 7 
Kadir ağa zade · 30, 41, 162 
Kahramanmaraş · 18 
Kancaroğlu · 25 



 246 

Kangal · 18, 30, 92, 234 
kanun-ı münif · 4 
Kanun-ı Münif · 6 
Kanun-ı Osmanî · 6 
Kapusuzoğlu · 31 
Kara Tarik köyü · 39 
Karabet · 26, 29, 35, 36, 40, 43, 48, 68, 69, 

70, 80, 92, 98, 112, 114, 115, 128, 129, 
131, 133, 147, 150, 153, 154, 162, 164, 
168, 170, 173, 178, 179, 180, 202, 225 

Karatepe mahallesi · 45 
kassam · 10 
Kassamlar · 10 
Katan oğlu · 42, 168 
Kâtipler · 11 
Katolik · 25, 33, 34, 36, 61, 109, 116, 134, 

146, 148, 214, 218, 221, 240 
Kayank oğlu Agop · 24 
kayseri · 186 
Kayseri · 18, 234, 243 
kaza · 8, 10, 12, 13, 54, 231, 233 
kazâ · 7 
kazaskerlik · 7 
Kebun köyü · 26 
Kerdenizoğlu · 36, 132 
kethüda · 15 
Kethüda · 25 
kethüdalık · 18 
Kırıkoğlu · 38, 142 
kıyas · 4, 5 
Kikoruk · 25, 31, 36, 37, 40, 43, 61, 72, 76, 

92, 99, 101, 134, 135, 157, 172, 173, 
209, 211, 223, 236 

Kikuruk · 27, 30, 57, 72 
Kirkor · 24, 28, 39, 42, 45, 48, 50, 55, 75, 

100, 103, 112, 114, 115, 116, 142, 143, 
148, 163, 168, 179, 186, 203, 207, 213, 
214, 219, 236 

Kocabey oğlu · 27, 37 
Korşin oğlu · 195 
Körükçü oğlu · 36 
Köse oğlu · 42, 164 
Kufe kadısı · 12 
kur’an · 4 
Kur’an · 4, 5, 6 
Küp küp köyü · 52 
Küpgören köyü · 27 

M 

ma’ruzlar · 14 
mahkeme defterleri · 11 
Malatya · 18, 190, 234 

Mamaroz karyesi · 38 
Manasoğlu · 27, 38, 74 
mansıb · 7 
Maraş kasabası · 26, 65 
Marta · 36, 132, 134 
Marusay kasabası · 27 
Marûz · 15 
Maruzlar · 15 
matlab · 7 
Mazaroğlu · 27, 73 
Mecelle · 8, 9 
mecidiye altını · 26, 69, 75, 85, 94, 108, 

116, 117, 138, 143, 144, 154, 162, 164, 
170, 189, 193, 196, 203, 219 

meclis-i şer’ · 8 
meclis-i şer-i Enver · 8 
mehâkim-i şer’iye · 8 
Mıhlicin · 27 
mihri müeccel · 40, 45 
Miladi · 20, 240 
Milli Kütüphane · 19 
mimarbaşı · 8 
Miras  Hukuku · 17 
miras hukuku · 5 
Muaviye · 12 
mubayaa · 27, 40, 41, 50, 52, 238 
muhzır · 10, 14 
Muhzırlar · 10 
Murahhas mahallesi · 27 
mutasarrıf · 13, 56, 59, 61, 77, 205 
Mübaşirler · 11 
mülâzım · 7 
müraseleler · 14 
Mürâseleler · 15 
mütesellim · 13 

N 

nâib · 7, 9, 10 
Nâibler · 10 
Neccaroğlu · 36 

O 

Ohnama oğlu · 27, 73 
Osep oğlu · 51, 214, 218 
Osmanlı Devleti · 2, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 

231, 243 
Osmanlı kanunnameleri · 4 



 247 

Ö 

örfi hukuk · 4, 5, 6, 17 

P 

pâye · 7 
Peşgirağazade · 30, 93 
Pınarbaşı · 18, 19, 233 
Protestan Mektebi Mahkemesi · 31 

S 

Sadık ağa Mahallesi · 26 
Sadık Ağa mahallesi · 31, 97 
sakk-ı şer’i · 11 
Samsun · 171, 234 
sancak · 10, 13, 18, 231 
sancak beyliği, · 18 
Saray dere mahallesi · 36 
Sazcağızlı · 28, 78 
Selçuklular · 12 
senedat-ı şer’iyye · 14 
Senedât-ı Şer'iyye · 14 
senet · 14, 98, 238 
Serkiz · 27, 28, 31, 33, 36, 46, 49, 71, 77, 

81, 85, 91, 98, 101, 109, 135, 157, 164, 
193, 194, 200, 236 

sicillât · 11 
sicillât defteri · 11 
sicillât-ı şer’iyye · 11 
Simon · 31, 36, 98, 133, 189, 213, 218 
Sivas · 18, 19, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 78, 81, 
84, 91, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 
107, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 
144, 146, 147, 148, 150, 158, 159, 163, 
167, 170, 178, 179, 180, 181, 192, 198, 
199, 206, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 
225, 227, 228, 229, 232, 233 

siyaset · 6, 17 
siyaset-i şer’iye · 6 
subaşı · 8 
Subaşılar · 10, 231 
sulh · 8, 37, 57, 62, 77, 84, 85, 92, 107, 116, 

137, 141, 149, 153, 156, 158, 163, 164, 
177, 182, 183, 210, 223, 236, 237 

Supkar · 29, 80 
suyolu · 98, 135, 138, 201 
Suyolu · 27 
Sümüklü mahallesi · 30, 51, 77, 217 
sünnet · 4, 5 

Ş 

Şahıs Hukuku · 17 
Şakşak Pınarı köyü · 44 
Şakul mahallesi · 33 
şehâdet · 8 
şehir tarihleri · 16 
şer’i deliller · 4 
şer’i evrak · 11 
şer’i hukuk · 4 
Şer’i Hukuk · 4 
Şer’i mahkemeler · 11 
şer’i şerif · 4 
şer’-i şerif · 16 
şer’i-şerif · 4 
Şer’iye mahkemeleri · 8 
ŞER’İYYE   SİCİLLERİ · 11 
Şer’iyye  Sicillerinin Önemi · 16 
şer’iyye sicilleri · 7, 11, 16, 18, 19, 240 
Şeref köyü · 45 
Şuğul mahallesi · 44, 50, 52 
şuhudü’l-hal · 14, 15 
şühudü’l- hal · 9 

T 

Taban özü köyü · 30 
Tabip Bagos · 51 
tayin beratları · 14, 16 
temlik · 55, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 

73, 79, 81, 94, 98, 99, 102, 103, 104, 
105, 109, 112, 113, 114, 117, 119, 133, 
134, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 147, 
148, 154, 157, 159, 162, 170, 183, 189, 
193, 195, 196, 198, 200, 203, 210, 211, 
213, 214, 219, 224, 226, 228, 229 

Tercan Mahallesi · 24, 36, 54 
Tercan oğlu · 25, 33, 112, 114, 115, 116, 

146, 148, 159, 219 
Tercanoğlu · 33 
tereke · 10, 13, 17, 63, 80, 111, 116, 127, 

130, 163, 182, 183, 186, 215, 238, 241 
Timur · 19, 232 
Tokat · 213, 234 
Topçuoğlu · 27 
Topek · 36, 39, 133, 148 
Toros · 27, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 

49, 50, 52, 71, 109, 150, 153, 157, 161, 
164, 177, 179, 180, 186, 189, 206, 214, 
221, 225 

tutanak defterleri · 13 
Türkmen oğlu · 26, 70, 199 



 248 

U 

Uhanus · 26, 49, 52, 69, 98, 100, 145, 147, 
157, 158, 162, 187, 189, 196, 205, 206, 
219, 223, 236 

Ü 

ülül-emr · 16 
ülül-emre · 6 
ülül-emri · 5 

V 

vakfiye · 7, 198 
Vali · 13 
Vartar · 36, 135 
Vartavar · 24 

vekâlet · 8, 30, 107, 193, 223 
Virane mahallesi · 26, 45 

Y 

Yargılama · 9 
yargılama yetkileri · 8 
Yava Köyü · 47 
yemin · 8, 14, 17 
Yıldırım Beyazıt · 19, 232 

Z 

zabt-ı vakâyi · 11 
Zatı Sakoloğlu · 28 
Zerrek oğlu · 28, 76, 196 
Zirinoğlu · 28, 76 

 



 249 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKLER 
 

 



 250 

 
EK-1  (Hicri 1288 (M.1871) ve Hicri 1306 (M.1888) tarihli Sivas Vilayet 

Salnamesinden Alınmıştır.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 251 

 
 

 
 

EK-2  ORJİNAL BELGELER 



 252 

 



 253 

 
 



 254 

 
 



 255 

 



 256 

 



 257 

 
 



 258 

 
 



 259 

 
 



 260 

 
 



 261 

 
 



 262 

 



 263 

 
 



 264 

 
 



 265 

 



 266 

 



 267 

 



 268 

 
 



 269 

 



 270 

 
 



 271 

 
 



 272 

 
 



 273 

 
 



 274 

 
 



 275 

 
 



 276 

 



 277 

 
 



 278 

 
 



 279 

 
 
 



 280 

 
 



 281 

 
 



 282 

 
 



 283 

 
 



 284 

 



 285 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

25.02.1979 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Elbistan Ambarcık 

Köyü İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra 1990 yılında başladığı İmam Hatip Lisesi’ni 

1996 yılında bitirdi. 1997 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı ve 

2002 yılında buradan mezun oldu.  

2002 yılı Eylül ayında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve 

Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Bu 

eğitimini 2010 yılında “103 Numaralı Gürün Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirmesi” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır.  
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