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Şer‘iye sicilleri, merkezden gelen belgeler yanı sıra kadıların tuttuğu hüccet ve 

ilamlar ile sosyal, kültürel, hukuki ve siyasi gibi çok geniş bir alanı aydınlatarak 

çalışmalara büyük bir katkı sağlayan birinci elden kaynaklardır. Bu sebeple siciller, bir 

döneme ait toplum hayatını anlayabilmemiz açısından son derece önemlidir. 

Çalışmanın ana kaynağı olan 12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili 1074-1075 yıllarına 

ait olup 1177 adet belgeden oluşmaktadır. Belgeler mülk satışı, mîrâs, nafaka takdiri, 

alacak da‘vâları, nikâh ve boşanmalar, vergiler, hırsızlık, darb, tayinler, ferman, berat, 

mektûb gibi çeşitlilik arz etmektedir. Çalışmada bu belgeler içeriklerine göre ayrı 

başlıklar altında tasnif edilmiştir. 
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Court records are first-hand sources that make a great contribution to studies by 

enlightening a wide area such as social, cultural, legal and political, as well as documents 

held by kadis as well as documents from the center. Fot this reason, registers are very 

important fot us to understand the social life of a period. Konya court records number 12, 

which is the main source of the study, belongs to 1074-1075 and consists of 1176 

documents. The documents Show diversity, such as the sale of property, inheritance, 

alimony, claims, marriage and divorces, taxes, theft, death, appointments, edicts, berat, 

letters. In the study, these documents were evaluated under seperate titles according to 

their content. 
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ÖNSÖZ 

Etnik ve dini yönden farklı birçok topluluğu bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti, 

adalet ve hoşgörü anlayışını devletin en önemli unsurlarından birisi saymıştır. Bu sayede 

teb’asını yüzyıllar boyunca adalet kavramı içerisinde yaşatarak meydana gelen hukukî sorunlar 

için ise şer‘î mahkemelerini oluşturmuştur. Şer‘î mahkemeler tarafından bakılan da‘vâların 

kayıtları ise şer‘iye sicillerine kaydedilmiştir.  

Osmanlı kadısının çeşitli işler ile görevli olması, defterlerdeki belgelerin de konu 

çeşitliliğini artırmıştır. Titizlikle tutulan bu kayıtlarla birlikte Osmanlı Devleti’nin sosyal 

mekanizmasının birçok farklı yönü açığa çıkmaktadır. Sosyal, siyasal, ekonomik, askerî, idarî 

gibi konuların incelenmesi için birinci elden kaynaklar olan siciller özellikle şehir ve sosyal 

tarih araştırmaları için vazgeçilmez nitelikte olmuş ve bu alanlarda çalışanlara önemli bir fayda 

sağlamıştır. Çalışmanın da esas amacını bu oluşturmakla birlikte, Konya’nın kültürel tarihine 

12 numaralı Konya Şer‘iye Sicili ile katkıda bulunmaya çalışılmıştır. 

Çalışma giriş ve dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında şer‘iye sicilinin ne 

olduğu ve önemi üzerinde durulmuş, ayrıca 12 numaralı Konya Şer‘iye Sicili hakında bilgi 

verilmiştir. Birinci bölümde sosyal hayatla ilgili konular ele alınmış, ikinci bölümde ekonomik 

hayatla ilgili konular, üçüncü bölümde siyasî hayatla ilgili konular ve son olarak da dördüncü 

bölümde hukukî hayatla ilgili konular incelenmiştir. Değerlendirmenin ardından 12 Numaralı 

Konya Şer‘iye Sicili’nin transkripsiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmayı hazırlarken benden desteğini eksik etmeyen ailem ve okuyamadığım 

kelimelerin okunmasında bilgi ve tecrübesinden yararlandığım saygıdeğer danışmanım Prof. 

Dr. İzzet Sak’a teşekkürü borç bilirim.  
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GİRİŞ 

I- ŞER‘İYE SİCİLLERİ VE ÖNEMİ 

Sicil, sözlükte okumak, kaydetmek ve karar vermek gibi anlamlara gelmekle birlikte 

terim olarak ise, insanlarla ilgili bütün hukuki olayları, kadıların verdikleri karar suretlerini, 

hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kayıtları içeren defterler olarak bilinmektedir.1 

Bu defterlere, yazıldıkları mekân esas alınarak “mahkeme defterleri”, mahkemelerin çeşidi esas 

alınarak “şer‘iye defterleri” veya şer‘î mahkeme defterleri ya da yazdıranlar esas alınarak “kadı 

defterleri” gibi isimler verilmektedir.2  

Osmanlı tarihinin kaynakları arasında şer‘iye sicil defterleri birinci derecede önemli bir 

yer tutmaktadır. Merkezle yapılan yazışmaların, halk dileklerinin, fermanların, kanunnamelerin 

ve şer‘î hüccetlerin geçirildiği bu sicil defterleri incelenmeden imparatorluğun idarî ve içtimaî 

tarihi açığa çıkarılamaz denilebilmektedir.3 Özellikle şehir tarihçiliği ve mahalli hayata dair 

araştırmalar şer‘iye sicilleri incelenmeden yazıldığında eksik kalmaktadır. Osmanlı 

şehirlerindeki sosyal hayatla ilgili bakılacak ilk kaynak şer‘iye sicilleri olmaktadır. Bunlardan 

şehirdeki aile yapısını, nişanlanma, evlenme vb. müesseselerin ne şekilde işlediğini, adet ve 

geleneklerin ne olduğunu tespit etmek mümkün olmuştur. İnsanların yaşamı, kültürleri, giyimi 

kuşamı, yiyecekleri bu defterler sayesinde öğrenilmektedir.4 Özel hukukun dallarından olan 

şahsın hukuku ile alakalı olan sicil örneklerinden de şahsın hakları, ehliyet, gâiblik ve 

uygulanan cezalar hakkında da bilgi edinebilmekteyiz.5 Ayrıca siciller devlet adamlarının 

nereye, kaç yılında, hangi görevle tayin edildiklerini de kayıt altına almaktadır.6 Bu bakımdan 

siciller yer isimleri bakımından da önemli bir kaynaktır. Görüldüğü üzere kadıların Osmanlı 

hukuk sistemindeki etkin rolleri sebebiyle şer‘iye sicilleri sosyal ve yerel tarih çalışmalarında 

en önemli kaynak olmuşlardır.  

Şer‘iye sicilleri içerisinde yazılı birçok kayıt türü vardır. Bunlardan birincisi kadılar 

tarafından inşa edilerek yazılan kayıtlardır. Bunlar kendi aralarında hüccetler, ilamlar, 

ma’ruzlar, müraseleler olarak ayrılmaktadır. İkinci kısım ise kadılara hitaben gönderilen 

                                                 
1 Ahmet Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, C.I, İstanbul 1988, s.17. 
2 Salih Pay, “Bursa Kadı Defterleri ve Önemi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, Bursa 

2001, s.88. 
3 Halil İnalcık, “Tarih Hakkında Mühim Bir Kaynak”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya FakültesiDergisi, 

C.1, S.2, Ankara 1948, s.89. 
4 Özer Küpeli, “Şer‘iye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyonkarahisar Tarihi İçin Önemi”,  Taşpınar Dergisi, S. 

3, Afyon 2001, s. 55.  
5 Ahmet Akgündüz, “İslam Hukukunun Osmanlı Devletinde Tatbiki: Şer‘iye Mahkemeleri ve Şer‘iye Sicilleri”, 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S.14, Konya 2009, s.19. 
6 Akgündüz, “Siciller” s.13. 
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fermanlar, beratlar ve diğer buyruldu çeşitleridir. Şer‘iye sicilindeki yazılı kaynakların 

çoğunluğunu hüccetler oluşturmaktadır. Hüccetlerin de konularına veya bazı farklı özelliklerine 

göre çeşitleri mevcuttur. Bazı önemli hüccet çeşitleri ise; nikâh hüccetleri, küçüğün anası, 

babası veya kadı tarafından velayeten evlendirilmesi, karının vekil tarafından evlenme akdinin 

icrası, evlenme akdinin sübutu ile ilgili hüccetler gibi; boşama ile ilgili hüccetler, mehir 

hüccetleri, nafaka hüccetleri, vasi tayinleri, köle azadı ile ilgili hüccetler, alım-satım akdi, rehin, 

ikrar, havale, şehâdet, şirket, kısas, diyet, sulh, subaşı, kethüda tayinleri gibi hüccetler 

mevcuttur.7  

Osmanlı Devleti’nde şer‘iye sicillerinin en erken tarihli örneklerine Bursa’da 

rastlanmaktadır. 1455 tarihli bu defterler, XIX. yüzyılın ikinci yarısında yeni mahkemelerin 

kurulması sebebiyle içerdiği konular açısından bir daralmaya uğramışsa da XX. yüzyıl 

başlarına kadar düzenli biçimde tutulmuştur. Kadılık müessesesinin Osmanlıların ilk devrinden 

itibaren mevcudiyeti dikkate alındığında bu tür defterlerin daha erken dönemlerde de var 

olduğu, ancak bunların günümüze ulaşmadığı ileri sürülebilir.8 

  

II- 12 NUMARALI KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ 

Çalışmanın ana kaynağı olan 12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili, 1074-1075 (1663-1664) 

yıllarına ait olup 295 sayfadır. Sicil, toplam 1177 adet belgeden oluşmaktadır. Defterin her 

sayfasında genellikle 4-5 adet belge bulunurken, tek bir belgenin bulunduğu sayfa da mevcuttur. 

Sayfa numaralandırmaları günümüz rakamlarıyla yazılmış ve defterin 83 ve 84. Sayfaları 

atlanarak 85 ve 86. sayfaya geçilmiştir. Belge sıralamasında kronoloji genel olarak takip 

edilmemiştir.  

Defterin bazı sayfalarındaki mürekkep dağılmaları sebebiyle yazıların okunmasında 

güçlük çekilmiştir. Mürekkep dağılması yanı sıra bazı belgelerin yazılarının silindiği 

görülmüştür. Hatta büyük bir kısmının tahrîb olup silinmesi sebebiyle okunamayan belgeler 

bulunmaktadır. Transkribe edilirken okunamayan yerler (silik), (bozuk) veya (okunmuyor) 

şeklinde; okunuşunda tereddüt edilen kelimeler ise (?) şeklinde gösterilmiştir.  

Defterin birinci sayfasının ilk belgesinde seferdeyken vefat eden ve ismi silinmiş olması 

nedeniyle okunamayan kimsenin muhallefatı bulunmaktadır. İkinci belgede ise Konya 

gayrimüslim cizyeleri hakkında tezkere yer almaktadır. 2. sayfada üç adet belge olmakla birlikte 

ilk belgesi çoğunluğu silinmiş ve tahrip olması nedeniyle okunamamıştır. İkinci belge Karaman 

                                                 
7 Ahmet Akgündüz, “Şer‘iye Mahkemeleri ve Şer‘iye Sicilleri”,  s.27-32. 
8 Yunus Uğur, “Şer‘iye Sicilleri”, DİA, C.39, İstanbul 2010, s.9. 
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Eyaleti’ne vali tayini hakkında ferman olup üçüncü belge ise hacdan gelirken vefat eden ve ismi 

yazılmayan kişinin muhallefatıdır. 3. sayfada üç adet belge vardır ve ilki Konya Kazası’na kadı 

tayini hakkında ferman olup diğer ikisi kassam tayini hakkında belgelerdir. 4. Sayfanın ilk 

belgesi yine büyük bir çoğunluğu tahrip olduğu için okunamamıştır. İkinci belgesi Konya 

Menzili’nin iltizama verilmesi hakkında olup diğer iki belge ise Karaman’a vali tayini 

hakkındaki fermanlardır. İlk dört sayfada yer alan fermanların yerini beşinci sayfada vasî tayini, 

azâdlı olduğuna isbât, mülk satışları ve nafaka takdiri gibi belgeler almıştır. Kadılara gönderilen 

resmî nitelikli belgeler 253-295. sayfalar arasında tekrar görülmüştür.  

6. sayfada beş adet belge bulunmaktadır. Bunların iki tanesi mülk satışı, diğer üçü ise 

Müslüman olduğu iddiasının reddi, mülkiyet da’vâsı ve alacak hesaplaşmasıdır.7 ve 8. sayfada 

dokuz tane belge vardır. Bunlar vasi tayini, şirket malında anlaşmazlık da’vâsı, miras da’vâsı, 

Konya güherçile hücceti, mülk satışları ve mülkiyet da‘vâlarıdır. 9 ve 10. sayfadaki dokuz 

belgenin çoğunluğu mülk satışları ile ilgilidir.  

11. sayfada üç tane belge vardır. Bunlar miras, bulunan hayvanların teslim alınması ve 

salyane da‘vâsıdır. 12. Sayfadaki beş belgenin üçü mülk satışı olup diğer ikisi vakıf arsayı tefviz 

ve miras da‘vâsıdır. 13. Sayfadaki beş belgede iftira, mülk satışı, mülkiyet da‘vâsı, mütevelli 

ve vasî tayinleri bulunmaktadır. 14. ve 15. sayfalarda genellikle mülk satışları ve alacak 

da‘vâları yer almaktadır. Ayrıca 14. sayfada 13. sayfadaki mütevelli tayini belgesinin aynısı bir 

kez daha bulunmaktadır.16. sayfanın birinci metninde Şeyh İbrahim’in taraf-ı saltanât-ı 

‘alîyeden ceddi olan Şeyh Ali veled-i Salihiddîn’in evladından olduğuna dair isbâtı içeren belge 

bulunmaktadır. Bu sayfadaki diğer ilginç belge ise hile eden terzilerin teftişine aittir. 

Kayseri’den Konya’ya gelip terzilik yapmaya başlayan bu zımmîler, diktikleri kaftanları 

muhkem dikmemekle birlikte kesiminde ve dikiminde hile etmektedirler dolayısıyla bu 

kişilerden şikâyetçi olunmuş ve teftiş edilmesi istenmiştir. 16. sayfanın diğer bir belgesi ise 

kethüda tayinidir. 17. sayfada iki tane belge olup ilki vakıf arazi sınırı da’vâsıdır. Bu sayfanın 

diğer belgesi ise mülk satışıdır. 18. sayfada iki adet talak-ı baîn ile ilgili belge bulunmaktadır. 

İlkinde Osman isimli kişi zevcesi Ümmü’yü talak-ı baîn ile tatlîk etmiş, zimmetinde Ümmü’ye 

ait bin beş yüz akçe mihri müecceli ve nafaka-i iddeti bulunduğunu ve bunu zevcesi Ümmü’ye 

teslim ettiğini belirtir. İkinci belgede ise Ümmü talak-ı baînden sonra bu bahsi geçen meblağı 

zevci Osman’dan aldığını tescîl ettirmiştir. Sayfadaki diğer belgeler ise köle azâdı, mütevelli 

tayini ve mülk satışıyla ilgilidir.  

19, 20, 21. sayfalardaki belgeler mülk satışı, miras, nafaka takdiri, vasi tayini ve muhâla‘a 

ile ilgilidir. 21’in dördüncü belgesinde vakıf alacak da‘vâsı bulunmaktadır. 22. sayfada diğer 
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konulardan farklı olarak salyane talebi da‘vâsı ve ölen kimsenin terekesinin teslim alındığı 

isbatı bulunmaktadır. 23. sayfada mülk satışları ve alacak da‘vâlarından farklı olarak ölen 

çocuğun ölümünde ahalinin dahli olmadığının tescili bulunmaktadır. 24. sayfanın ilk belgesinde 

‘Alî isimli kişinin kendisini odun ile darb eden Mehmed’i da‘vâ ettiği görülmektedir. İkinci 

belge kefaletten ihraç ve üçüncü belgede ise isimleri sayılan birçok tarlanın tasarrufu için sipahi 

talebi görülmektedir.  

25, 26, 27 ve 28. belgelerde genel olarak görülen konular mülk satışları, miras ve nafaka 

takdiridir. 29. sayfada ölen kişinin mallarının iadesinin istenmesi ve içki içildiğinin tesbît 

edildiği belgeler bulmak mümkündür. 30. sayfada tek bir tane belge olup uzuncadır. Bu belge 

Şeyh Hocenti Vakfı ile sipahiler arasındaki sınır anlaşmazlığını konu almaktadır. 31. sayfada 

darp da‘vâsı, küfür da‘vâsı, eve fahişe alındığının tesbîti ve mülkiyet da‘vâsı bulunmaktadır. 

32. sayfada başkasıyla evlenmek isteyen Fâtıma Hatun, sefere giden ve sekiz aydır dönmeyen 

kocasının öldüğünü haber alarak şahitlerle ispatlamaktadır. 33. sayfanın dördüncü belgesinde 

İslam’a gelen Turfanda isimli zimmînin Müslüman olduğunun isbatı bulunmaktadır. Şahitler 

bu durumu “kelimât-ı şehâdeti lisânından icra eyledi ve şimdiden sonra yine Müslüman oldum 

ve Müslümanım deyüb İslâmından bize haber virdi ve bizi işhâd eyledi bu hususa biz şahitleriz 

şehadet dahi ideriz” şeklinde onaylamaktadırlar. Bu sayfadaki diğer belgeler mülk satışları ile 

ilgilidir. Diğeri ise Aynıdar Mahallesi sakinelerinden olan Ayşe bikr-i baliga, yirmi bin akçe 

mihr-i mü‘eccel ile nefsini Kâsım Beşe’ye tezvîc eylediği bir nikâh belgesidir.  

34. sayfada Sadırlar Mahallesi ahalilerinden birkaç kişi mahkemeye gelerek aynı 

mahallede Bedel isimli kimsenin aklında hiffet olduğunu ve küçük kızıyla birlikte yaşadığını 

belirterek Bedel’in küçük kıza zarar verebileceğini söylemektedirler. Belge Bedel’in aklî 

dengesinin yerinde olmadığını tescîl etmektedir. 

35, 36 ve 37. belgeler genellikle mülk satışı ile ilgili olup küfür ve mülkiyet da‘vâları da 

vardır. 37. sayfanın dördüncü belgesinde ise subaşı olan ‘Abdurrahman Ağa, Râziye isimli 

hatunu kendisine nâ-mahrem olan İbrahim’i evine alması sebebiyle mahkemeye şikâyet ederek 

mahalleden ihrâcını istemiştir. Bunun üzerine mahkeme tarafından Mevlana Hasan Efendi tayin 

edilip Râziye’nin evine gidildiğinde Râziye ile İbrahim’in birlikte oturduğu görülmüştür. 

Mahkeme bu kişilerin mahalleden ihrâcını subaşıya tenbih etmiştir. 38 ve 39. sayfada nafaka 

takdiri, vasî tayini, mülk satışı ve talak için şart etme da‘vâları bulunmaktadır. 40. sayfada dört 

tane belge olup ikinci belge Sultân ‘Alâeddin Cami‘sinin tamir keşfi ile ilgilidir. Kayıtta 

caminin imamı mahkemeye gelerek caminin tamire muhtaç yerlerinin onarılmasını talep 

etmektedir. 41. sayfadaki dördüncü belge ticari dürüstlükle ilgilidir. Eksik gelen sabun ağırlığı 
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hakkında muhtesib teftişini konu edinmektedir. 42. sayfadaki beş belgenin ikisi alacak 

da‘vâsıyla ilgilidir. Vasî tayini, Dilâver isimli kölenin azâdlı olduğunu isbat ettirmesi ve 

muhtesibin değirmenleri teftiş ettiği belge de bulunmaktadır. 43. sayfanın üçüncü belgesi 

kaybolan bazı eşyaların da‘vâsından sulh edildiğini içermektedir. Dördüncü belgede evlerine 

fahişe alıp içki içen kişilerin tesbiti yer almaktadır. Beşinci belgede ise mübaşir tayin olunan 

Mehmed Ağa mahkemeye gelerek Bâb-ı Aksaray Mahallesi’nde sâkin el-Hâc Veli menzilinde 

bazı eşyasının çalınmış olduğunu belirterek ‘Abdî isimli kişinin iyi hal soruşturmasını 

istemektedir. 44. sayfada talâk sonrası mehir da‘vâsı, alacak vereceğinin olmadığına dair isbat 

belgeleri bulunmaktadır. 45. sayfada yine muhtesib teftişi belgesi bulunmakta ve Şeyh 

Sadreddîn Vakfı gelirleri da‘vâsı yer almaktadır. 46, 47 ve 48. sayfalarda mülk satışları, nafaka 

takdiri, vasî tayini, içki içenlerin tesbiti gibi da‘vâlar bulunmaktadır. 49. sayfanın ikinci belgesi 

ticarette hesaplaşma belgesidir. 50. sayfada ise üç adet belge bulunup bunun ikisi miras ile 

ilgilidir. Diğer belge kervanbaşına ödenen hüccettir.  

109. sayfanın birinci belgesi yeni kadının göreve başlamasıyla devam etmekte ve diğer 

belgeler de yukarıdakilere benzer kayıtlardır. Defter sefer-i hümâyûna giden veya gitmeyen 

‘askerlerin teftiş edilip isimleri ve mahalle bilgileriyle kaydedilmesine ait belge ile son 

bulmaktadır.  

Defterdeki belgeler çok farklı konuları ihtiva etmektedir. Sosyal hayatla ilgili konular; 

nâmzed, nikâh akdi, talâk ve muhâla‘a, küfür, darb ve içki içildiğinin tesbiti, iyi hâl 

soruşturmaları gibi konuları içermektedir. Ekonomik hayatla ilgili konular; mülk satışları, ticarî 

dürüstlük, vakıf sınırları ve alacak da’vâlarıdır. Siyasî ve idarî hayatla ilgili konular; fermanlar, 

beratlar, tezkireler, buyuruldular ve mektûblardır. Son olarak hukuki hayatla ilgili konular ise; 

nafaka takdiri, köle azadı, vasî tayini, mülkiyet da‘vâları, hibe, ölüm keşifleri ve hayvan 

da‘vâlarına aittir. Belgelerdeki konular sosyal, siyasi, ekonomik ve hukukî hayatla bağlantıları 

açısından ayrı bölümler olarak ele alınmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL HAYATA DAİR KAYITLAR 

I- NÂMZED 

Günümüzdeki nişanlanma kavramı, İslâm hukûkunda, Arapça “hıtbe”, Osmanlı 

toplumunda “nâmzed” kelimesiyle ifâde edilmekte ve bir erkeğin belirli bir kadınla evlenme 

isteğini açıklayarak bunu, kadına veya âilesine bildirmesi anlamına gelmektedir. Yani hıtbe, bir 

erkeğin bir kadının nikâhına talib olmasıdır. Bu bildirme, doğrudan doğruya evlenmek isteyen 

kişi tarafından yapılabileceği gibi, bu kişinin âilesi tarafından da yapılabilmektedir. Kızın veya 

âilenin kabul etmesi halinde de taraflar nişanlanmış olmaktadır.9  

Hıtbenin yani nişanlanmanın bazı şartları vardır. Evlenme teklifi yapılacak kadın 

başkasıyla evli olmamalı ve iddet süresi içinde bulunmaması gerekmektedir. Ancak kocasının 

ölümü sonucu iddet bekleyen kadına üstü kapalı bir şekilde evlenme teklifi edilebilir. Ayrıca 

bu kişiye önceden bir başkası tarafından evlenme teklifi edilmiş olmaması lazımdır. Bu şartlar 

bulunduğu takdirde evlenme teklifi yapılabilir.10 

Nişanlanmayla birlikte erkeğe nişanlısını görme hakkı tanınmıştır. Erkeğin, nişanlısının 

yüzüne ve ellerine bakması câizken, kadın, erkeği yolda, işinde veya umumi yerlerde uzaktan 

görebilme imkânına sahiptir. Ayrıca yakın hısımların yanında olmak şartıyla nişanlılar 

birbirleriyle konuşabilmektedir.11  

Nişanlanma, bir evlenme vaadidir, akid değildir. Aile birliğinin ilk adımını teşkil etmesi 

sebebiyle kız ve erkek taraflarının birbirlerini tanıması için önemli bir süreçtir. Bu süreç 

içerisinde taraflar birbirlerine aile, neseb, maddî varlık, fikir ve düşünce olarak uyum sağlayıp 

sağlayamayacaklarını test edip görürler. Bu sebeple nişanlanma, taraflara evlenme mecburiyeti 

yüklemez, taraflar her an nişanı bozabilirler.12  

Nişan; evlenme, vefât, tedâvisi mümkün olmayan bir hastalığın ortaya çıkması gibi 

sebeplerle sona erebileceği gibi tek taraflı bir irâde beyânı ile de bozulabilmektedir.13 Nişanın 

bozulması durumunda, erkek mehir olarak kıza bir şey vermişse bunu geri alabilir. Verilen şey 

                                                 
9 İzzet Sak, “Osmanlı Toplumunda Nâmzedin (Nişanın) Bozulması ve Sonuçları: Konya Örneği (18. Yüzyılın İlk 

Çeyreğine Âit Konya Şer‘iye Sicillerine Göre” SÜSBED, S.16, Konya 2006, s.494. 
10 Halil Cin-Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2017, s.496. 
11 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s,496. ; Sak, “Nâmzed”, s. 495. 
12 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.496. ; İzzet Sak, “Şer‘iye Sicilleri Işığında Gayrimüslim Osmanlı 

Vatandaşlarının Aile Hayatı: Konya Örneği (1700-1725), Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, S.7, Konya 2012, s. 120. 
13 Sak, “Nâmzed”, s.496. 
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dursa da, zayi olsa veya tüketilse de hüküm değişmez. Nişanı hangi taraf bozarsa bozsun ve 

bozulma sebebi ne olursa olsun, nişanlı kızın mehrin kıymetini veya mislini geri vermesi 

gerekmektedir.14 İncelenen sicillerde yalnız erkek tarafının değil, kız tarafının da karşı tarafa 

çeşitli eşya ve hediyeler gönderdiği görülmektedir. Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Beşağıl nâm karye 

sâkinlerinden el-Hâc Sevindik bin Sadır isimli kişinin oğlu Veli ile ‘Alî bin Pîr ‘Alî isimli 

kişinin kızı ‘Âyşe, kız tarafına bir re’s ervane deve, yirmi bir koyun ve beş bin akçe verilerek 

nâmzed ettirilmiştir. Buna karşılık kız tarafı da karşı tarafa hediye olarak on gömlek, bir sim 

bilezik, bir köşeli kuşak, dört sahan vermiştir. Fakat nâmzed ‘Âyşe’nin vefat etmesi ile 

bozulmuştur. ‘Âyşe ile birlikte babası ve abisinin de vefat etmesiyle birlikte karşılıklı 

gönderilen hediyeler geri talep edilmiştir.15  

Tek taraflı irâde beyânı ile nâmzedin sona erdirildiği kayıtlar da mevcuttur. Râbi‘a bint-i 

‘Ömer Beg isimli bikr-i bâliğa, nâmzedlisi Mustafâ bin Sefer ve teyzesi Râziye bint-i Sâtı 

mahzarında, akd-i nikâh gerçekleşmemesi sebebiyle verdiği yirmi makrame ve on gömleği geri 

talep etmiştir.16 Bir diğer kayıtta ise, İçkal‘a Mahallesi sâkinelerinden Bağdâd veled-i Kaplan 

isimli bikr, Bedrûs veled-i Simyân zimmî ile aralarında nikâh gerçekleşmediği için nâmzedden 

ayrılma talebinde bulunmuştur.17 Bu örnekle, gayrimüslimlerin de nâmzedden ayrılma 

hususunda şer‘îye mahkemelerine başvurduğu görülmüştür.  

 

II- NİKÂH AKDİ 

Nikâh, sözlükte “birleştirme, bir araya getirme, evlenme” gibi anlamlara gelmekte ve 

aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını birleştirmelerini 

sağlayan bir akittir. Âilenin temelini teşkil etmesi bakımından evlilik, insan soyunun devam 

etmesini sağladığı için bütün ilahi dinlerde meşru bir ilişki olarak kabul edilmiştir.18 

Evlenme akdi İslâm dininde önemli bir yere sahip olmasına ve farz, vacib, mekruh, haram 

gibi dini neticelere bağlanarak bu yönüyle bazı bakımlardan ibadet sayılmasına rağmen bu akid, 

İslam hukukunda dini bir akid değildir.19 Dolayısıyla evlilik din dışı sayılmayarak medeni bir 

akid olarak görülmüş; ancak ibadet dışı hukuki bir muamele olarak görülerek, mabetlerde 

                                                 
14 Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, (Çev: Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, H. Fehmi Ulus, Abdurrahim Ural, 

Yunus Vehbi Yavuz, Nurettin Yıldız), C.9, İstanbul 1994, s.25. 
15 KŞS 12 / 64-4 (17 Recebi’l-ferd 1074 / 14 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 65-2 (19 Receb 1074 / 16 Şubat 1664). ; KŞS 

12 / 65-3 (19 Receb 1074 / 16 Şubat 1664). 
16 KŞS 12 / 107-2 (25 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 23 Mart 1664). 
17 KŞS 12 / 75-4 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 
18 Fahrettin Atar, “Nikâh”, DİA, C.33, İstanbul 2007, s.112. 
19 M. Akif Aydın, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1985, s.12. 



- 8 - 

 

kıyılması ve bir din adamı ya da memurun bulunması şartı getirilmemiştir.20 Fakat nikâh 

akdinin önemi ve cemiyet hayatında oynadığı rol dolayısıyla akid gelişigüzel bir şekilde 

akdedilmemiş, onun hukukî yönünü bilen bir meslek adamının huzurunda yapılmasına önem 

verilmiştir. Bu kişi bazen bir hâkim veya naibi, bazen de hâkimin iznini alması şartıyla bir din 

adamı olmuştur. Nikâh akidlerinde bir hukukçuya ihtiyaç duyulmasının sebebi, İslam dininde 

hukuki hükümlerle dini hükümlerin iç içe olmasıdır. Örneğin, nikâhın sıhhat şartlarından 

birisini ihmal ederek evlenen kimsenin nikâhı hukuken geçersiz olduğu gibi, geçerli bir evlilik 

içinde bulunmadığı için dinen de günahkâr olmaktadır.21  

Osmanlı Devleti’nde nikâh genellikle kadı huzurunda, âilenin rızası ve iki adet şahidin 

olması koşuluyla kıyılmıştır. Velisi olmayan kişiler ise veliyy-i âmm olarak yine kadı tarafından 

evlendirilmiştir. Nikâhın mahkemede kadı tarafından kıyılmadığı durumlarda bu vazife, 

mahalle imamları tarafından yerine getirilmiştir.22 İmamlar her istediğinde hemen nikâhı 

kıyamamışlar ve ancak mahkemeden izinname alarak bu görevi yerine getirebilmişlerdir. 

Çünkü ne kadar okuryazar bir kimse olsa da, nikâh addedecek din adamı her durumda 

evlenmeye mani bir durumun var olup olmadığını kontrol ehliyetine sahip olamayacağı gibi, 

kazai bir karar da verememektedir. Bu sebeple bu kararın ileride tekrar dava ve ihtilaf konusu 

haline gelmemesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.23  

Nikâh merasiminde evlenecek kız umumiyetle bir vekille temsil edilmiştir. Bu esnada 

kızın bizzat kendisine ya evlilik anında veya daha sonra verilmek üzere bir mehir tespit 

edilmiştir.24 Örneğin, Aynedâr Mahallesi sakinelerinden şeref-i İslâm ile müşerrefe olan ‘Âyşe 

isimli bikr-i bâliğa, dayısı Mahmud’u vekil tayin ederek, Ahmed Beg ibn İbrahîm ve İbrahîm 

bin ‘Abdî Beşe isimli kişilerin de şahitlikleriyle nefsini Kâsım Beşe’ye tezvîc etmiştir. Kıza 

verilmek üzere belirlenen mehirin miktarı ise yirmi bin akçedir.25 Benzer şekilde bir diğer 

örnekte de Esenlü Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i ‘Alî Çelebi isimli bikr-i bâliğa, emmisi 

                                                 
20 Hayreddin Karaman, İslam’da Kadın ve Aile, Ensar Neşriyat, İstanbul 1994, s.200-207. ; Alaattin Aköz, Bir 

İmamın Nikâh Defteri (Beşiktaş Sinan-ı Cedid Mahallesi), Tablet Yay., Konya 2006, s.2. 
21 M. Âkif Aydın, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet, Klasik Yay., İstanbul 2011, s.205. 
22 Bazı durumlarda ise mahalle imamının, velisi mevcut bulunmayan kişilerin nikâhını kıydığını görmekteyiz. 

Bununla ilgili bir örnek sicillerimizde mevcuttur. Cedîd Mahallesi imamı, İbrahîm Beşe’nin üvey oğlu Seyyid 

Hüseyîn ile Fâtıma bint-i ‘Abdullah isimli sağirleri (bulûğa ermemiş kişi), bir yere götürerek Seyyid 

Hüseyîn’in vâsi-i velisi yokken akd-i nikâh etmiştir. Fakat ileride Fâtıma, “ben ol mahalde sagîr idim hıyn-ı 

bülûğda ‘akd-ı mezbûru kabûl eylemedim” diyerek ikrârını hüccet ettirerek nefsini âhara tezvîc etmiştir. 

İbrahîm Beşe’nin bu durumu dava etmesi sonucu hâkim, Fâtıma’nın tezvîcinin câiz olmadığını belirtmiş, 

İbrahîm Beşe’yi de davaya müstehak olmadığı için davadan men‘ etmiştir. KŞS 12 / 112-4 (4 Ramazânü’l-

mübârek 1074 / 31 Mart 1664).  
23 Aydın, “Hukuk ve Adalet”, s.207-210. 
24 Aydın, “Hukuk ve Adalet”, s.213. 
25 KŞS 12 / 33-2 (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 
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Mustafâ bin Hüseyîn’i vekîl tayin ederek, nefsini otuz bin akçe mehr-i müeccel ile Mehmed bin 

el-Hâc Mustafâ’ya tezvîc etmiştir.26 

Mehir İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, evlenme akdinin doğurduğu sonuçlardan 

biri olarak değerlendirilmiştir. Mehir akid esnasında belirtilmese bile kadın mehre hak 

kazanmaktadır ve kocasının talâk yetkisini kötüye kullanmasına karşı elde ettiği bir silah 

niteliğindedir. Ayrıca talâk veya kocasının ölümü gibi sebeplerle evliliğin sona ermesi 

durumunda kadının iktisâdi geleceği için para veya mal cinsinden bir güvencedir.27 Ödeme 

tarzına göre de mehir ikiye ayrılmıştır. Peşin ödenen mehre mehr-i muaccel, veresiye bırakılan 

mehre ise mehr-i müeccel denilmiştir. Mehrin tamamı peşin ödenebileceği gibi, bir kısmı da 

veresiye ödenebilmektedir.28  

Kayıtlarda mehir ile ilgili kayıtlar genellikle kocanın ölmesiyle mîrâsından talep edilmesi 

şeklinde görülmüştür. Örneğin Beghekim Mahallesi sâkinlerinden iken vefat eden ‘Alî 

Beşe’nin zevcesi Aynî, on altı bin akçe mehr-i müeccelini mîrâstan talep etmiş, sekiz bin akçe 

alarak diğer haklarından feragat etmiştir.29 Yine Öylebanladı Mahallesi’nden Sâime isimli 

kadın, vefat eden eşi Abdî Hoca’nın muhallefâtından iki bin akçe mehr-i müeccelini, bir çiçekli 

kaftan ve bir köşeli kuşağını talep etmiştir.30 Bir diğer kayıt ise Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

Sarâyini karyesindendir. Vefat eden Îsâ Beg’in karısı ‘Âyşe, Îsâ Beg zimmetinde olan otuz bin 

akçe mehr-i müeccelin altı bin akçesini hibe ederek geriye kalan yirmi dört bin akçesini 

muhallefâttan talep etmiştir. ‘Âyşe’ye, bin beşyüz elli akçeye on üç tane ayaklı sahan, yüz elli 

akçeye iki tas, bin akçeye bir kaliçe, bin akçeye bir orta kaliçesi, dokuz yüz akçeye yedi vakıyye 

bir leğen, yüz akçeye bir köhne kebe, ikiyüz akçeye bir kırmızı kilim, yüz akçeye bir kahve 

ıbrığı, iki bin akçeye dört vakıyye bezirhane, iki bin akçeye bir vakıyye değirmen, üç bin akçeye 

                                                 
26 KŞS 12 / 24-3 (21 Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). ; Mehr-i mü‘eccel para cinsinden verildiği gibi 

gayrimenkul olarak da verilebilirdi. Örneğin, Aksinle Mahallesi’nden Râziye bint-i Hüseyin nefsini es-Seyyid 

Yusuf Çelebi’ye tezvîc etmiş, es-Seyyid Yusuf Çelebi ise mehir olarak kendisine Kovanağzı nâm mevzî‘de 

bir tarafı Mevlûd mülkü, bir tarafı Mehmed mülkü, bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd 

bir kıt‘a bağını vermiştir. KŞS 12 / 48-3 (22 Cemâziye’l-âhir 1074 / 21 Ocak 1664). 
27 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.516; Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, S.Ü. Yay., Konya 

1998, s.231. 
28 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.518. ; Mehir kızın kendisine verilmesinden dolayı başlık parasından farklıdır. 

Başlık parası ise kızın ailesi tarafından istenmektedir. Örneğin, Felih veled-i Sâti nâm zimmî,  Bakdesir’in kızı 

Meryem’i oğlu Evhân’a tezvîc murad ettiğinde Bakdesir, kaftan bahası nâmıyla “bana kırk iki guruş 

virmeyince kızımı virmen” diyerek Felih’in kırk iki eseddi guruşunu kabz ettikten sonra kızını tezvîc etmiştir. 

KŞS 12 / 69-3 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 88-1 (9 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 7 Mart 1664). 
29 KŞS 12 / 86-4 (10 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 8 Mart 1664). 
30 KŞS 12 / 87-2 (10 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 8 Mart 1664). Benzerleri için bkz, KŞS 12 / 120-4 (12 Ramazânü’l-

mübârek 1074 / 8 Nisan 1664). ; KŞS 12 / 136-1 (3 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 29 Nisan 1664).     



- 10 - 

 

yirmi iki koyun, beşyüz akçeye bir sagîr kazgan ve bin beşyüz akçeye bir kürklü ‘abası verilerek 

toplam on dört bin akçe üzerine sulh yapılmıştır.31  

Bınârî Mahallesi’nden Gülistan isimli kadının kocası altı ay önce vefat etmiştir. Zevci 

Süleymân üzerinde kalan dört yüz akçe mehr-i müecceline Mehmed bin Mustafâ kefil olmuş, 

Gülistân da kendisinden mehrini dava ile talep etmiştir. Mehmed cevabında, dört yüz akçeye 

kefil olduğunu kabul etmiş fakat Süleymân’ın öldüğünü bilmediğini belirtmiştir. Şahitlerin de 

ikrarıyla Mehmed, Gülistân’a mehrini iade etmiştir.32  

Bazen de kadının vefat etmesi sonucu, mehrini kadının yakınları talep etmiştir. Vefat eden 

Akgül’ün kardeşi Mevlüd’ün, Akgül’ün kocası Şeyh İsmail’den sekiz bin akçe mehr-i müecceli 

talep etmesi buna örnektir.33 Bir diğer örnekte de İhtiyareddin Mahallesi sâkinelerinden Râbi‘a 

isimli kadın vefât etmiş, Râbi‘a’nın kocası Mustafâ Çelebi’den on dört bin akçe mehr-i müeccel 

Râbi‘a’nın annesi ve sadri sagir oğlunun vâsisi tarafından talep edilmiştir. Mustafâ Çelebi 

cevabında on dört bin akçenin on iki bin akçesini Râbi‘a’nın kendisine hibe ettiğini ve geriye 

iki bin akçe mehr-i müecceli kaldığını belirtmiştir. Şahitlerin de olayı doğrulaması üzerine 

davadan Râbi‘a’nın annesi ve vâsi men‘ edilmiştir.34 

Kocanın ölmesiyle birlikte, kocasından boşandıktan sonra da talep edilen mehr-i müeccel 

davaları ile karşılaşılmıştır. Örneğin, Fakihdede Mahallesi sâkinelerinden ‘Âlime isimli kadın, 

kocası Ahmed ile boşandıktan sonra iki yüz akçe mehr-i müeccelini talep etmiştir. Sulh ile 

Ahmed’den yüz elli akçe alarak kalan haklarından feragat etmiştir.35 Bir başka örnekte de 

benzer şekilde Neslîhân bint-i el-Hâc Hasan, kocası Hüseyîn bin Yusuf ile iki ay önce 

boşanmıştır. Altı bin akçe mehr-i müecceli, bir sim kuşak ve bir atlas kaftanını kocasından dava 

ile talep etmiştir. Sulh ile kendisine iki bin dokuz yüz akçe verilmiştir.36  

 

III- TALAK VE MUHÂLA‘A 

Sözlükte “elbiseyi çıkarmak, soyunmak; ayırmak” gibi anlamlara gelen hul, fıkıhta 

kadının belli bir bedel vermesi karşılığında kocanın ayrılmaya razı olması üzerine evlilik 

bağından kurtulmasını ifade eder. Karşılıklı anlaşmayla gerçekleşmesi sebebiyle bu işleme 

muhâla‘a adı verilmektedir.37 İslam aile hukukunda evlilik birliğini sona erdiren hukukî 

                                                 
31 KŞS 12 / 105-3 (17 Şa‘bân 1074 / 15 Mart 1664). 
32 KŞS 12 / 75-1 (25 Receb 1074 / 22 Şubat 1664). 
33 KŞS 12 / 12-4 (20 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 21 Kasım 1663).  
34 KŞS 12 / 111-4 (29 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 27 Mart 1664). 
35 KŞS 12 / 71-2 (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664).  
36 KŞS 12 / 57-5 (9 Receb 1074 / 6 Şubat 1664). 
37 Fahrettin Atar,  “Muhâlea”, DİA, C.30, İstanbul 2005, s. 399. 
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tasarruflar arasında ise “talak” ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Köken itibariyle İslam öncesi 

döneme (cahiliyye) ait bir kelime olan talak kelime anlamı olarak maddi bir bağ ya da engelden 

kurtulmayı ifade ederken, fıkıh terminolojisinde evlilik bağının sona erdirilmesi anlamında 

kullanılmaktadır. Talak tabiri Türkçemizde “boş olmak”, “boşamak”, “boşanmak” 

kelimeleriyle karşılanabilmektedir.38 Talâk dinen hoş görülmese de sebepsiz olarak 

kullanılabilmektedir. Talâkta karşı tarafın rızasını alma mecburiyeti yoktur ve hâkimin kararına 

da ihtiyaç duyulmamaktadır.39  

Sicildeki talâk kayıtlarında eşler mahkemeye gelerek, hâkim huzurunda boşandıklarını 

ifade etmişlerdir. Özellikle kadınların mehirlerine dair bilgiler ileride dava konusu olmaması 

bakımından kayıt altına alınmıştır. Vâdi-i Merâm Mahallesi’nden Hüsnâ, kocası Mahmûd’un 

kendisine iki yüz akçe mehr-i müeccelini vererek tatlîk ettiğini belirtmiş ve ifadesi hüccet 

edilmiştir.40 Diğer bir kayıtta da ‘Âyşe bint-i Hasan, kocası Bektâş bin Ömer tarafından tatlîk 

edildiğini ifade etmiş, kocasındaki iki bin akçe mehr-i müeccelini, altı yüz akçe ‘iddet-i 

nafakasını, me‘unet-i süknâsı mukâbelesinde ve kuşak bahasından seksân akçesini ve 

beynlerinde ma‘lûm eşyâ bahasından üç bin akçesini aldığını söylemiştir.41 Yine bir başka 

kayıtta da Mülâyime ve Molla Velî talâk ile boşanmış, Mülâyime mehr-i müeccelinden iki yüz 

akçe, nafaka-i ‘iddet ve me‘ûnet-i süknâ mukabelelerinden de iki buçuk keyl buğday almıştır.42 

Bir diğer örnek sagîr olan Emine bint-i fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ve kocası Mehmed Çelebi 

ibn el-merhûm Safer Efendi’ye aittir. Emine sagîr ve bulûğa erişmediği için mahkemeye babası 

Mustafâ Efendi iştirak etmiştir. Mehmed Çelebi’nin mahkemedeki ifadesi “..zevcem sagîre-i 

merkûmenin kendi zatında olan cümle mehr-i mü‘ecceli ve mehr-i mü‘acceline dâhl olan bir 

câriyesi kendinin olup zimmetimde üzerine nikâh ‘akd olunan elli bin akçe mehr-i mü‘eccelinin 

yirmi bin akçesini babası ve velîsi mûmâ-ileyhe def‘ ve teslîm ve bâkî otuz bin akçe mehrini 

ba‘de’l-bulûğ taleb ve da‘vâ iderse babası mûmâ-ileyh hitamına olmak üzere tatlîk eyledim..” 

şeklindedir.43  

Talâk beyânının bazen şarta veya zamana bağlandığı da görülmüştür. Örneğin, Arablar 

Mahallesi’nden ‘Alî, zevcesi Hadîce için “zevcemin evine dâhl olursam üç talâk boş olsun” 

demiş, Hadice ise evini ‘Alî’ye bin akçeye sattıktan sonra ‘Alî bu eve kendi mülkü olduğu için 

                                                 
38 Kâşif Hamdi Okur, “İslam Hukukunda Boşanma Yemini (Talaka Yemin) Meselesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, C.8, S.15, Çorum 2009, s.7. 
39 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s. 522. 
40 KŞS 12 / 232-5 (9 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 30 Eylül 1664). 
41 KŞS 12 / 240-4 (20 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 11 Ekim 1664). 
42 KŞS 12 / 246-2 (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim1664). 
43 KŞS 12 / 139-1 (7 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 3 Mayıs 1664).  
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dahîl olmuştur ve şartını bu evde yapmadığı için ihtiyaten kendisine yemîn teklif edilmiştir.44 

Bir diğer davada da bir kişiye sinirlendiği için karısı üzerinden söz söyleyen kişinin şartını 

yerine getirdiğini görüyoruz. Pirkulu bin ‘Osmân, Muharrem bin Sâlih mahzarında “mezbûr 

Muharrem sâbıkan husûmeti içün bana ba‘zı mükâleme eylemekle hâkime şikâyet eylemezsem 

zevcemi talâk-ı selase ile boş olsun dimişdim hâlâ şikâyet idüp şartıma zarar gelmediğine fetvâ-

yı şerîf aldım” diyerek davadan zimmetini ibrâ etmiştir.45 Şükrân Mahallesi’nden Mustafâ bin 

‘Abdullah, “Cane nâm hatun evime girivirse zevcem Şenhân nâm hatun talâk-ı selâse ile 

benden boş olsun dimişdim ben âhar diyârda iken merkûme Cane Hatun dâmdan aşub evime 

dâhl olmağla zevcem tatlîk oldu merkûme Cane fâhişe olup levendât ile mu‘âmele üzere 

olmağla be-her müslümânlara zarar olmuşdur” diyerek Cane Hatun’un keyfiyet-i hâlini 

mahallelilere sordurarak ikrârını tescîl ettirmek istemiştir.46  

Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden Yusuf bin ‘Abdullah, âhar diyara gitmek murâd eylemiş, 

bir sene sonra gelmezsem zevcem ‘Âyşe’yi tatlîk eylesin diyerek İbrahîm bin Mustafâ’yı vekîl 

tayin etmiştir.47 Vadeye bağlı talâk beyanına bir başka örnek de Beghekim Mahallesi’nden 

Boşnâk Mustafâ isimli kişiye aittir. Bir sene önce Erdel Seferi’ne giden Boşnak Mustafâ, 

karısını tatlîk ettiğini seferde mevcûd bulunan Hüseyîn Beg ve Mustafâ Beg isimli kişilere 

bildirmiş, bu kişiler mahkemede şahitlik yaparak talâk gerçekleştirilmiştir.48 

Talak, evlilik ilişkisini tamamen ortadan kaldırıp kaldırmamasına göre ric’i ve bain olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Ric’i talakta koca, hanımının iddet müddeti içinde yeni bir nikâha gerek 

kalmadan evlilik ilişkisine geri dönebilmektedir. Talak eğer geri dönme imkânı vermeyip 

evlilik bağına derhal son veriyorsa bain (ayırıcı) talaktır. Bu tip boşamada eşlerin yeniden bir 

araya gelebilmeleri için yeniden nikâh akdi yapmaları ve erkeğin tekrar mehir ödemesi 

gerekmektedir. Erkek bain talaktan sonra iddet süresi bitinceye kadar (3 ila 4 ay) boşadığı 

hanımının barınma, yiyecek, içecek ihtiyaçlarını da karşılamak ve varsa ödenmemiş mehir 

borcunu da ödemek zorundadır.49 Mesela, Karaüyük Mahallesi’nden Mü‘mine isimli kadın 

kocasının kendisini üç buçuk ay önce mehr-i müeccelini de vererek talâk-ı bâin ile boşadığını 

belirtmiş, şimdi ise nikâhlarının yenilenmesini talep etmişlerdir. Kadı, nikâhı yenilemeden önce 

                                                 
44 KŞS 12 / 38-4 (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664). ; Diğer bir benzeri için bkz KŞS 12 / 221-3 (12 Saferü’l-

hayr 1075 / 4 Eylül 1664). 
45 KŞS 12 / 185-2 (12 Zî’l-hiccetü’ş-şerîfe 1074 / 6 Temmuz 1664).  
46 KŞS 12 / 217-2 (10 Saferü’l-hayr 1075 / 2 Eylül 1664). 
47 KŞS 12 / 81-3 (3 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 1 Mart 1664). 
48 KŞS 12 / 121-3 (11 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 7 Nisan 1664). 
49 Saadet Maydaer, “Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma (Bursa Şer’iye Sicillerine Göre), Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1, Bursa 2007, s.303. 
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kocası İbrahîm’e talâkı üçlemediğine dair yemin teklif etmiştir.50 Bir diğer örnekte de Ahmed 

Fakih Mahallesi’nden ‘Osmân, karısı Ümmü’yü bin beşyüz akçe mehr-i müeccel ve nafakasını 

ödeyerek bâin talâk ile tatlîk etmiştir.51 

İslam hukuku, erkeğe ait olan talak hakkının yanında kadına da evlilik bağından 

kurtulmak için muhâla‘a hakkını vermiştir. Kadın, doğuştan gelen bedeni kusurlar, dini, ahlaki 

veya yaşlılık ya da zayıflıktan doğan çeşitli sebepler yüzünden kocasıyla birlikte yaşamak 

istemeyebilir. Böyle durumlarda kadın bizzat mahkemeye başvurarak mehr, iddet nafakası gibi 

avantajlarından da vazgeçerek kocasından boşanmak istediğini belirtebilmektedir.52 Kadın 

böylece sevmediği evlilikten kurtulmuş, erkek de bu yolla hem kazanç elde etmiş hem de tekrar 

evlenebilme imkânı bulmuştur.53  

Sicillerde en sık rastlanan boşanma şekli muhâla‘adır. Hul kayıtları benzer kalıplarda olup 

genellikle “zimmetinde mutakarrer olan mehr-i mü‘eccelimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve 

me‘ûnet-i süknâmdan ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup” ve  “nefsini 

dilediği kimesneye tezvîc eylesin” gibi ifadeler yer almaktadır. Taraflar mahkemeye bizzat 

gelebildiği gibi vekil tayin ettikleri kişileri de gönderebilmektedirler. Şeyh ‘Alîmân Mahallesi 

sâkinelerinden Sâtı bint-i Ramazân mahkemeye gelerek, kocası Receb zimmetinde olan altıyüz 

akçe mehr-i müeccelinden, nafakasından ve geriye kalan tüm haklarından feragat ettiğini 

belirterek boşanmıştır.54 Ferhûniye Mahallesi’nden Râbi‘a ise Mehmed Çelebi’yi hul için vekil 

tayin etmiştir. Mehmed Çelebi Râbi‘a’nın, zevci Memiş zimmetinde olan elli bin akçe mehr-i 

müeccelinden, üzerinde olan bin akçesinden ve Çıralu Mescid Mahallesi’ndeki Memiş’den 

satın aldığı evinden ve diğer tüm haklarından feragat ettiğini belirtmiştir.55 Bir diğer örnekte ise 

kocasının muhâla‘ayı kabul etmemesi üzerine hul ispatlanmaya çalışılmıştır. Emine bint-i 

Hüseyîn, mahkemeye gelerek önceden zevci olan Mahmûd bin Mustafâ’yla iki ay önce 

muhâla‘a ile boşandıklarını söylemiş, Mahmûd’un kabul etmemesiyle, Mustafâ bin Mehmed 

                                                 
50 KŞS 12 / 235-1 (13 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 4 Ekim 1664).     
51 KŞS 12 / 18-2 (2 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 3 Kasım 1663). ; KŞS 12 / 18-5 (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 
52İzzet Sak-Alaattin Aköz, “Osmanlı Toplumunda Evliliğin Karşılıklı Boşanma İle Sona Erdirilmesi: Muhâla‘a 

(18. Yüzyıl Konya Şer‘iye Sicillerine Göre)”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.15, Konya 2004, s.93. ; 

Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Ankara 2013, s.76. 
53 Kurt, s.76. 
54 KŞS 12 / 32-2 (29 Cemâziye’l-evvel 1074 / 29 Aralık 1663). 
55 KŞS 12 / 67-2 (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). ; Hacı Eymîr Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Abdullah, 

Mahmûd Çelebi’yi, karısı Râziye ise kardeşi el-Hâc Şa‘bân’ı muhâla‘a için vekil tayin etmişlerdir. Mahmûd 

Çelebi, “merkûme Râziye zevci müvekkilim mezbûr Mehmed zimmetinde mütekarrer olan mehr-i 

mü‘eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından fâriga olup zimmetini ibrâ eylemekle ben 

dahî vekâletim hasebiyle merkûme Râziye Hatun’u târih-i kitâbdan beş ay mukaddem muhâla‘a idüp kat‘-ı 

‘alâka eyledim ‘iddeti münkazıye olmağın nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün”  diyerek muhâla‘a ettiğini 

belirtmiştir. KŞS 12 / 14-1 (22 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 23 Kasım 1663). 
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Beg, Şa‘bân bin Velî ve Bâli bin Muslî isimli kişiler şahit olarak mahkemeye getirilmiştir. 

Şahitler Emine’nin ifadesini doğrulamışlardır.56 

 

IV- HIRSIZLIK, İYİ HÂL SORUŞTURMASI, MAHALLEDEN İHRAÇ VE 

KAPIYA KATRAN SÜRME DAVALARI 

Başkasına ait koruma altındaki belli bir değerde bir malı mülk edinme kastıyla gizlice 

almaya hırsızlık denilmektedir. İslam hukukçuları hırsızlığı ikiye ayırmaktadırlar: Birincisine 

adi veya basit hırsızlık, ikincisine büyük hırsızlık (soygun) adını vermektedirler. Adi veya basit 

hırsızlık had cezasını, büyük hırsızlık ise tâzir cezasını gerektirmektedir.57 Had cezasını 

gerektiren hırsızlık suçu, iki şahidin şahitliği ve suçlunun ikrarı ile sabit olmaktadır. Şer‘i usûlle 

ispat edilen hırsızlık suçunun iki cezası vardır: Birincisi, çalınan malın ödenmesidir. Çalınan 

mal aynen duruyorsa iadesi gerekmektedir. İkincisi ise, el kesmedir.58 İlk seferde sağ el, ikinci 

defa hırsızlık ederse bu defa sol ayağı kesilmektedir. İki elini de kesip hayati ihtiyaçlarını 

görmekten büsbütün mahrum bırakılmamaktadır. Yine hırsızlık ederse artık kesilecek bir şey 

yoktur. Tövbe edinceye kadar hapsedilmektedir.59  

El kesme hükmünün verildiği bir kayıtta olay Konya’nın Bâb-ı Aksaray Mahallesi’nde 

geçmektedir. Karaman muhafızı olan İbrahîm Pâşâ’nın mütesellimi ‘Abdulbâkî Ağa 

müzâheretiyle, Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden Sefer bin İbrahîm mahkemede, ‘Arablar 

Mahallesi sâkinlerinden Ramazân bin Mustafâ ve Piresed Mahallesi sâkinlerinden Pirlî bin ‘Alî 

isimli kişileri evinden bazı eşyalarını çaldıkları için dava etmiştir. Davacı Sefer’in iddiasına 

göre sanıklar yirmi dokuz gün önce gece vaktinde, evinin sokak ve oda kapısını kırarak içeri 

girmişlerdir. Odadan bir çatma yasduk, üç çatma döşek, bir al darayı zıbun, bir kadife kavuk, 

bir darayi yektâ, bir minkeş çarşubaşı, bir tor makrame, bir beyaz sâde, bir köhne pişkir, üç 

gömlek, iki yemeni, üç minkeş çizmelü makrame, iki beyaz makrame, bir minkeş yüz yasdığı, 

bir kırmızı içlik kaftan, bir sarı darayi kaftan, bir tafta boğası kaftan, bir minkeş boğca, bir alaca 

pişkir, bir döşeme, bir kevkir, bir darayi yüz yasdığı, bir alaca don, bir köhne kavuk, bir darayı 

centiyân, bir sarı atlas kaftan, bir alaca perde, bir sarı darayı zıbun, bir sarı kebe, bir siyah kebe, 

bir kaliçe, bir yan mak‘adı, bir çift altun bilezik, bir incilü sürmelü alınlık, bir incilü saçlık, bir 

altun mehr, bir çatma yasduk, bir sarık, bir cedîd kaliçe, bir cefşer, bir dolama, bir ‘arkıye, üç 

                                                 
56 KŞS 12 / 168-4 (10 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 4 Haziran 1664). 
57 İlhan Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, S.1, 

Ankara 2003, s.176. 
58 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.306. 
59 Akbulut, “Suçlar ve Cezalar”, s.176. 
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atlas ‘arkıye, bir dolanba, on yedi minkaş makrame, bir çarşab, bir buçuk vakıyye iblik, buçuk 

tob ketan bezi, buçuk tob astar, üç boğası yektâ ve on yedi guruşu çalarak kaçmışlardır. Sefer, 

bu eşyaların bir kısmını davalı Ramazân’ın evinde bularak bunları mahkeme huzurunda ele 

geçirmiştir. Boğça ile esbâbını ise Pirlî’nin ‘Arablar Mahallesi’ndeki akrabası Cemile’nin 

evinde bulmuştur. Anlaşılan o ki Pirlî kaçarken yakalanmamak için eşyanın bir kısmını emanet 

adı altında akrabasına bırakmıştır.60 Geriye kalan bir çift altun bilezik, bir alınlık sacbağı, saçlık, 

altun mehr, çatma yasduk, sarık, kâliçe, bir cefşir, bir dolama, bir ‘arkıye, üç kumaş ‘arkıye, bir 

dolanba, bir sürmelü makrameler, on yedi minkaş makrame, bir çarşab, bir buçuk vakıyye iblik, 

buçuk tob bez, üç yektâ ve on yedi eseddi guruşu sanıklardan talep etmiştir. Konuşma sırası 

davalılara geçince sanık Ramazân ve Pirlî, olayın geliş seyri ve iddiaları kabul ederek 

bahsedilen bu eşyaları kendilerinin çaldığını itiraf etmişlerdir. Sanıklar, Sefer’in bulamayıp 

talep ettiği sacbağı, alınlık ve bileziği ise Aksaray’da bir handa sâkin olan kâfire, yirmi guruşa 

sattıklarını belirtmişlerdir. Davanın sonunda kadı, Ramazân ve Pirlî’nin suçlarından ötürü sağ 

ellerinin kesilmesine karar vermiştir.61  

Sicilde hırsızlık suçunun her iki cinsiyet tarafından da işlendiği görülmüş, erkekler 

hırsızlık yapmak için geceyi beklerken62, kadınlar gündüz vakti ve özellikle komşularının 

evlerini soymayı tercih etmiştir.63 İnsanların toplu olarak bulunduğu mekânlar da hırsızlık için 

elverişli yerler olmuştur.64 Yaz ve kış aylarında da karşılaşılan bu vakalarda paradan ziyade 

genel olarak giyim ve ev eşyalarının çalındığı görülmüştür.65  

                                                 
60 KŞS 12 / 64-2 (16 Receb 1074 / 13 Şubat 1664). 
61 KŞS 12 / 66-1 (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 
62 Kayıtlarda erkeklerin genellikle dükkân soyduğu görülmekle birlikte fâiller Müslim ya da Gayrimüslim 

olabilmektedir. Derviş Mehmed’in Satı Beg Hamamı önündeki bakkalına Mustafâ isimli kişi gece vakti sarhoş 

bir şekilde girerek kantarı çalmıştır. KŞS 12 / 26-3 (21 Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). ; ‘Acem 

tüccarından Serkez, Safer Beşe’yi dükkânından üçyüz eseddi guruş, afyon, dört dülbend ve bir kalpak 

çalmakla suçlamaktadır. Taraflar yüz elli eseddi guruş üzerine sulh yapmıştır. KŞS 12 / 74-1 (25 Receb 1074 

/ 22 Şubat 1664). 
63 Sudirhemi Nahiyesi’nden Eşe, Ümmü isimli kadını evinin bahçesinden bir tuluk yağını çalmakla suçlamaktadır. 

KŞS 12 / 246-1 (4 Rebî‘ü’l-ahir 1075 / 25 Ekim 1664). ; Kemâlgarib Mahallesi’nden Saliha, Huri isimli kadını 

evine pencerisini kırmak suretiyle girdiğini ve içinden bazı eşyaları çaldığını belirterek dava etmiştir. Huri 

suçlamayı kabul etmeyerek yemin etmiştir. KŞS 12 / 180-5 (29 Zî’l-ka‘deti’ş-şerife 1074 / 23 Haziran 1664).  
64 Türbe Hamâmı’nın ‘avratlar hamâmında nâtır olan Kadriye bint-i ‘Osmân, Hüsniye bint-i Ahmed’i, hamama 

giren kadınların eşyalarını çalmakla suçlamıştır. Hüsniye Hatun hamamın bahçesinde yakalanmış, çaldığı 

eşyalar koynundan ve koltuğundan Müslümanlar huzurunda çıkarılmıştır. Olayın doğruluğu hakkında Ahmed 

bin Sâtılmış ve Şa‘bân bin Ramazân isimli kişiler de mahkemede şahitlik yapmıştır. KŞS 12 / 232-4 (2 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 23 Eylül 1664). 
65 Sâkâhâne Mahallesi’nden Havva’nın evine Turşucu Mahallesi sâkinelerinden Hâni Hatun ba‘de’l-zuhûrda 

girerek, sandıktan bir tob penbe bezi, dört buçuk arşun ketân bezi, bir gömlek ve bir kalup sâbun çalmıştır. 

Dava edilen Hâni mahkemede suçunu itiraf etmiştir. KŞS 12 / 216-2 (9 Saferü’l-hayr 1075 / 1 Eylül 1664). ; 

Pîr Hasanlu Mahallesi’nden Hasan da hırsızlıkla suçlanmaktadır. Es-Seyyid Receb’in iddiasına göre Hasan, 

gece vakti Receb’in evinden zıbun ve bir sade sini çalmıştır. KŞS 12 / 213-4 (3 Saferü’l-hayr 1075 / 26 Ağustos 

1664).   
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Herhangi bir suçtan ötürü (hırsızlık, fî’l-i şen‘î, içki içme, zinâ vs.) suçlanan kişinin 

toplum nezdindeki kimliğinin belirlenmesi davanın çözümlenmesinde önemli bir yere sahip 

olmuştur. Sicillerde “keyfiyet-i hâl” ve “sû-i hâl” olarak geçen bu durum sonucunda mahalle 

ahalisi, kişinin ya suçsuz olduğunu belirtebilir ya da kötü huylara sahip olduğunu belirterek 

mahalleden ihraç edilmesini dahi isteyebilmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti’nde mahalleliler 

birbirlerine karşı sorumlu olmuş, herhangi bir suçun cezalandırılması, mahalle için alınacak 

herhangi bir karar vb. gibi olayların sonuçlanmasında büyük bir role sahip olmuşlardır.66 

Örneğin, Pîrlî Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin Hasan, isminin hırsızlık olaylarına 

karıştırıldığını öğrenince zan altında kalmamak için mahkemeye başvurarak kendisine iftira 

edildiğini ve olayla ilişkisinin olmadığını belirtince mahalle ahalisine kendisinin nasıl biri 

olduğu sorulmuştur. Bu tür belgelerde kişinin keyfiyet-i hâlini ihbar edecek kişiler zanlı ile aynı 

mahalleden olabildiği gibi farklı mahallelerden de olabilmektedir. Ayrıca ihbarcılar arasında 

mahalle ve köylerde toplumun üzerinde önemli bir etkisi olan imamlara sıkça rastlanılmıştır. 

Kayıtta da ‘Abdurrahman’ın keyfiyet-i hali kendi mahallesinden ‘Abdurrahman Beg, İmâm 

Mahmûd Dede, Nasûh bin ‘Osmân, Mehmed bin Hoca, Sâtılmış bin İbrahîm ve Karaciğân 

Mahallesi’nden el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe, İmâm ‘Alî Çelebi ve İbn Habîb 

Mahallesi’nden Sefer Beg ibn Celâl Beg ve Pürçüklü Mahallesi’nden Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn Yusuf ve el-Hâc Mustafâ isimli kişilere sorulmuştur. Bu kişiler “mezbûr ‘Abdurrahman 

kendi halinde sâlih ve müstakimdir” diyerek kendisinden bir zarar görmediklerini belirterek 

hüsn-i hâlinini haber vermişlerdir.67 Dinkeş Mahallesi’nden Mehmed de buna benzer bir şekilde 

kendisini temize çıkarmak için mahkemeye başvurmuştur. Mehmed’in ifadesine göre, Kadı 

Mürsel Camisi’nden kaliçe ve kilim çalan Himmet isimli kişi kendisi hakkında “şerikimdir” 

(ortak) demiştir. Caminin açılıp içinden eşyaların çalındığı sırada kendisinin hasta olduğunu ve 

daha sonra da âhar diyara giderek dokuz aydır gelmediğini söyleyerek, keyfiyet-i hâlinin 

mahallelilere sordurulmasını talep etmiştir. Ahaliden Mehmed Çelebi ibn ‘Alî, Şa‘bân bin 

Ya‘kûb, Mahmûd bin ‘Abdullah, İmâm Hüseyîn Hoca, es-Seyyid Eymirşâh Çelebi ve ‘Alî 

mahkeme huzurunda kendisi için “fî’l-vâki‘ mukaddemâ Kâdı Mürsel Câmi‘ açılup kâliçe ve 

kilimi sirka olunduğu mahalde mezbûr Mehmed hasta ve sâhib-i firâş idi ba‘de âhar diyâra 

gidüp dokuz aydır âhar diyârdan gelmedi müstakimdir” diyerek hüsn-i halini haber 

vermişlerdir.68 Bu durumun tam tersi de olabilmektedir. Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden 

                                                 
66 Ömer Düzbakar, “Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, S.5, Bursa 2003, s.1.  
67 KŞS 12 / 61-2 (12 Receb 1074 / 9 Şubat 1664).  
68 KŞS 12 / 55-4 (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 
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İbrahîm bin Nebi, Fâtıma bint-i Hâcı isimli kadını, evinden kaftan, kuşak, iki yüz eseddi guruş, 

yüz akçe, bıçak, tas gibi eşyalarını çalmakla dava etmiştir. Fâtıma suçlamayı kabul etmeyince 

davacı İbrahim, Fâtıma’nın keyfiyet-i hâlinin mahallelilerden sordurulmasını istemiştir. 

Mahalle ahalisi cevabında “merkûme Fâtıma fâhişe ve hırsuzdur ve nâ-mahremden ictinâbı 

olmayup şarâb-ı hamrdır” diyerek kendisinin sû-i hâl üzere olduğunu belirtmişlerdir.69  

Mahallelilerin, davacı veya davalılar hakkındaki sû-i hâl (kötü hal) ya da hüsn-i hâl (iyi 

hâl) değerlendirmeleri, toplum içindeki namuslu ile namussuz insanı birbirinden ayırarak ahlaki 

değerlere ve kurallara uyan bir toplum arzu etmelerinden kaynaklanmaktadır. Toplumun 

gözünde hiçbir saygınlığı olmayan ‘ahlaksız insanlar’ uzak durulması gereken kişilerdir ve bu 

kişiler sosyal yapıya da zarar verebilmektedir.70 Bu sebeple bu insanlar, mahallelerde 

istenmeyen ve ihraç edilmesi istenen kişilerdir.  

Kayıtlarda mahallelilerin, mahalleden ihraç hususundaki talepleri genellikle “fahişe” 

olarak nitelenen kadınlara yöneliktir. Bu kişileri mahkemeye genellikle “sû-i hâl üzeredir deyü 

istimâ‘ eyledim” diyerek subaşılar ihbar etmiştir. Şâtır Mehmed Beg ‘Abîd Mahallesi 

sâkinelerinden Hûrî bint-i ‘Alî71 isimli kadını sû-i hâl üzere olması sebebiyle mahkemeye 

bildirerek Hûri’nin keyfiyet-i hâlinin sordurulmasını istemiştir. İmâm Molla Kara, Molla ‘Alî 

ve Mahmûd Çelebi ibn Mehmed ve Hüsâm Beg ibn Hasan isimli kişiler Hûri için “nâ-

mahremden ictinâbı olmayup levendât ile mu‘âmele üzere fâhişedir” diyerek mahalleden 

ihrâcını istemişlerdir. Talep doğrultusunda subaşıya, Hûri Hatun’u mahalleden ihrâc etmesi 

tembih edilmiştir.72 Aynı husus için Kemâlgarîb Mahallesi’nden Şa‘bân’ın zevcesi Sâliha bint-

i ‘Ömer isimli kadının mahalleden ihracı talep edilirken73, başka bir kayıtta Tavuk 

Mahallesi’nde sâkine olan Fâtıma ile birlikte zevci Mustafâ’nın da mahalleden gönderilmesi 

istenmiştir.74 Bazen bu kişiler sû-i hâl üzere yakalanmışlardır. Fakihdede Mahallesi’nden ‘Âyşe 

bint-i Mustafâ gece vakti ‘Alîme bint-i Ahmed75 isimli kadının evine gitmiş, sû-i hâl üzerinde 

                                                 
69 KŞS 12 / 217-3 (11 Saferü’l-hayr 1075 / 3 Eylül 1664).  
70 Cemal Çetin, “Erken Modern Dönem Osmanlı Toplumunda Namus Algısına Dair Bazı Gözlemler (Konya 

Örneği)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.45, Konya 2019, s.62-63. 
71 Kayıtlarda bu kadının sonradan tövbe ettiği görülmüştür. Konya sâkinelerinden Hûrî bint-i ‘Alî nâm hatun 

meclis-i şer‘â gelüp ba‘zı levendât beni kendi hâlime komayup sû-i hâl üzere deyü şâyi‘ olmam ile tevbe-i 

istiğfâr eyledim ba‘de’l-yevm bende hılâf-ı şer‘ vaz‘ ve hareket sâdır olursa şer‘an lâzım gelen icrâ oluna 

didikde gıbbe’t-taleb ketb olundu hurrire fî 22 min Receb li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 1074 / 19 

Şubat 1664). KŞS 12 / 63-6 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 
72 KŞS 12 / 61-5 (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664).  
73 KŞS 12 / 52-4 (3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 
74 KŞS 12 / 233-1 (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664). 
75 Mahalleden ihraç edilmek istemeyen ‘Alîme de mahkemeye gelerek kötü fiilleri için tövbe etmiştir. Mahmiye-i 

Konya sâkinelerinden râfî‘atü’l-kitâb ‘Âlime bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp 

ba‘zı levendât beni kendi hâlimde komayup sû-i hâl üzeresin dimelerine tevbe ve istiğfâr eyledim ba‘de’l-

yevm benden hilâf-ı şer‘ hareket vaz‘ sâdır olursa ve bir fî‘l-i kabîhde bulunursam şer‘an lâzım gelen icrâ 
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olmalarıyla Ebûbekir isimli kişi eve girerek “Alîme’nin yanıbaşını ve mezbûre ‘Âyşe’nin sağ 

dizi üzerini” bıçaklamıştır. Ahaliden ‘Abdulkerîm Çelebi, İmâm ‘Abdî Hoca, Sâtı bin ‘Abdî, 

el-Hâc ‘Îsâ ibn el-Hâc Sâtı, Ahmed bin ‘Îsâ ve Mehmed Çelebi ibn Mustafâ isimli kişiler 

“merkûmetân “‘Alîme ve ‘Âyşe dâimâ nâ-mahremden ictinâbları yokdur levendât ile 

mu‘âmeleleri vardır mahalle-i mezbûrdan ihraç olunması lâzımdır” şeklinde ifade 

vermişlerdir. Mahalleden ihraç talebinin yerine getirilmesi subaşıya tembih edilmiştir.76 Bu 

kişiler bazen nâ-mahrem ile basılmışsa da kayıtlarda erkeklere yönelik mahalleden ihraç 

kaydına çok fazla rastlanılmamıştır. 

Namus kavramının toplumdaki önemi bilinmesinden ötürü, birisine kötülük etmek 

isteyen kişi bunu, onun namusu üzerinden yapmak istemiştir. Çoğu zaman bu durum, iftira 

atılarak kişinin toplum içinde küçük düşürülmesi şeklinde görülmüştür. İftiraya maruz kalan 

kişiyi kurtaracak olan ise yine onun genel hal ve hareketlerinin toplumsal normlara uygun olup 

olmadığıdır. Ervâd Kazası’ndan İbrahîm, Mustafâ ve ‘Alî bu şekilde iftiraya maruz kalan 

kişilere örnektir. Bu kişiler, bir adamı bıçaklamak ve bir kadına fî’l-i şen‘î77 etmekle itham 

edilmişlerdir. Suçlamaları kabul etmemiş ve keyfiyet-i hâllerinin ahaliye sordurulmasını talep 

eden bu kişiler hakkında mahalleliler “mezbûrûn İbrahîm ve Mustafâ ve ‘Alî ve diğer ‘Alî kendi 

hallerindedir husûs-ı mezbûr iftirâ ve ashâb-ı ağrâz cevabıdır” diyerek kendilerinden böyle bir 

hareket beklenilmediğini belirtmişlerdir.78 Bir başka örnekte de Fâtıma bint-i ‘Alî79 ve Emine 

bint-i Halîl80 isimli bikr-i bâligalar, bekâretlerinin izâle olması hakkında iftiraya uğramışlar, 

kabile hatunların muayene etmesinin ardından bakire oldukları anlaşılmıştır. Diğer bir kayıtta 

Zülfikâr isimli kişi gece vakti, ‘Osmân’ın evine kötü bir amaçla girmiş fakat yakalanmıştır. 

Amacını gerçekleştiremeyen Zülfikâr mahkemede, “‘Osmân’ın evinin havlusu dâhline girüp 

zevcesi olan işbu ‘Âyşe’ye dahî zinâ eyledim” demiştir. Zina hususunu ‘Âyşe ve kocası ‘Osmân 

kesin bir şekilde kabul etmeyince ‘Âyşe’nin keyfiyet-i hâli mahallelilere sordurulmuş ve 

kendisinin “kendi hâlinde, sâliha ve müstakime” olduğu öğrenilmiştir. Eve kasıtlı girdiğini 

kabul etmek zorunda kalan Zülfikâr, anlaşılan ‘Âyşe’ye iftira atarak onun da küçük düşmesini 

amaçlamıştır.81  

                                                 
olunsun didikde mâ-vaka‘a  ketb olundu fi 22 min Receb 1074 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). KŞS 12 / 68-

4 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664).  
76 KŞS 12 / 56-1 (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664).  
77 Irza geçme. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2013, s.306. 
78 KŞS 12 / 67-1 (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 
79 KŞS 12 / 194-3 (26 Zî’l-hicce 1074 / 20 Temmuz 1664).  
80 KŞS 12 / 198-1 (4 Muharremü’l-haram 1075 / 28 Temmuz 1664). 
81 KŞS 12 / 126-2 (19 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 15 Nisan 1664). 
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Toplum içinde küçük düşürülmenin bir diğer yolu da kapıya katran sürmektir. Genel 

kabule göre Osmanlı’da kapıya katran, hanedeki kişilerin iffetsizliği (genellikle zina) sebebiyle 

sürülmekteydi. Zamanla bu durum art niyetli kişiler tarafından iftira atmak için kullanılır hale 

gelmiştir.82 Bu duruma en çok kadınlar maruz kalmış ve kapılarına katran sürüldüğünü görünce 

mahkemeye giderek kendilerinin keyfiyet-i hâllerinin soruşturulmasını talep etmişlerdir. ‘Âyşe 

bint-i İsma‘il83, Emine bint-i el-Hâc ‘Osmân84, ‘Alî bin Mahmûd ve zevcesi85 kapılarına katran 

sürülmesi sonucu mahkemeye gelerek iyi hal soruşturması isteyen kişilerdendir. Mahallelilerin 

kendileri hakkında cevabı ise salihâ ve müstakime olduklarına dairdir.  

 

V- DARB VE KÜFÜR DAVALARI  

Bir kimsenin öldürme kastı olmaksızın diğerine bedenen acı vermesi, sağlığını bozması 

ve akli melekelerinde karışıklık meydana getirmesi yani algılama yeteneğini bozmasına kasıtlı 

yaralamalar denilmiştir. Bu fiiller genellikle organlara karşı işlendiği için organlara karşı suç 

anlamında “el-cinaye ale’l-etrâf” kavramının yanı sıra kesr, cerh, darb gibi kavramlar da 

yaralamaları ifade etmek için kullanılmıştır.86  

Birlikte yaşayan her toplum gibi Konya’da da insanlar arasında tartışmalar yaşanmıştır. 

Tartışmaların meydana gelme sebepleri çok az kayıtta açıklanmış olmakla birlikte, bu olayların 

genel sebebinin ekonomik temelli olduğu görülmüştür. Dönemin ekonomik durumu insanları 

psikolojik olarak etkileyebildiği gibi, kişisel meseleler, intikam alma, alkol tüketimi, suç 

aletlerine kolay erişim, aile içi geçimsizlikler gibi konular da kişileri şiddete yöneltmiştir. 87 

Darb davalarında saldırıya uğrayan kişi mahkemeye gelerek; saldıranın kimliğini, suç 

aletlerini ve vücudunun yaralanan bölgesini açıklayarak o kişiden şikâyetçi olmuştur. Suçlanan 

kişi çoğu zaman bu iddiaları kabul etmemiş, mahkeme de davacıdan delil olarak şahit 

getirmesini istemiştir. Şahidin mevcut bulunmadığı davalarda ise davalıdan, davacıyı darb 

etmediğine dair yemin etmesi istenmiştir. Kozağaç isimli karye sâkinlerinden ‘Ömer bin 

Mehmed, üç gün önce kendisini ‘asa ile darb ettiği için ‘Alî bin Mustafâ’yı dava etmiştir. ‘Alî 

darb ettiğini kabul etmeyince ‘Ömer’den iddiasını kanıtlamak için şahit istenmiş, şahidin 

                                                 
82 Cemal Çetin, “Anadolu’da Kapıya Katran Sürme Vak’aları: Konya Şer’iye Sicilleri Işığında Hukukî, Kültürel 

ve Toplumsal Boyutları (1645-1750)”, Turkish Studies, S.9, Ankara 2014, s.133. 
83 KŞS 12 / 151-3 (15 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 11 Mayıs 1664).   
84 KŞS 12 / 152-1 (16 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 12 Mayıs 1664). 
85 KŞS 12 / 176-4 (24 Zî’l-ka‘detü’ş-şerife 1074 / 18 Haziran 1664).  
86 Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul 2004, s.122.  
87 İzzet Sak-Ayşe Güngören “Şer’iye Sicilleri Işığında Osmanlı Devleti’nde Adlî Olaylarda Keşif: Konya Örneği 

(1690-1740)” Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,S.23, Konya 2020, s.208. 
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olmaması sebebiyle de ‘Alî’den ‘Ömer’i ‘asa ile darb etmediğine dair yemin etmesi istenmiştir. 

‘Alî’nin yemin etmesi üzerine dava düşmüştür.88 Sebebini bilmediğimiz diğer darb 

örneklerinde ise kadınların erkekleri darb ettiğini görüyoruz. Türkmân Halîl, kızgın taş ile 

kulağını yaralamasından dolayı Karaüyük Mahallesi sâkinelerinden Ümmühânî’yi,89 ‘Alî bin 

Cum‘a ise kendisini değnek ve yumruk ile darb etmesi sebebiyle Eşme bint-i Mîrzâ’yı dava 

etmiştir.90  

Darb kayıtlarına bakıldığında vakaların genel olarak çiftçilik ya da hayvancılıkla uğraşan 

kişiler arasında meydana geldiği görülmüştür. İlk olay Bostâncıoğlu Mahallesi yakınlarında 

koyun otlatan Hüseyîn bin ‘Abdullah ve Receb bin Mehmed arasında geçmektedir. Koyunların 

karışabileceğinden korkup hiddetlenen Receb “bu koyunlarını benim koyunum üzerine niçün 

getürdün” diyerek Mehmed’i değnek ile darb etmiş, darbın etkisiyle Mehmed’in ağzı ve burnu 

kanamıştır.91 Diğer olay ise Akhân isimli bir handa geçmektedir. Karaciğân Mahallesi 

sâkinlerinden Koca, otlattığı koyunları geceleyin getirip hana koymak isterken aynı esnada 

Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ da hana arabasını koymak istemektedir. Koca, 

Mûsâ’ya “ben koyun vaz‘ eyledim ‘arabayı içerüye koma taşrada dursun” diyerek Mûsâ’nın 

sinirlenmesine sebep olmuştur. Mûsâ, küfür ederek Koca’nın ağzını taşla darb etmiştir.92 

Harmancık Mahallesi’nden Süleymân bin Mahmûd ise üvey oğlu Yusuf bin ‘Abdullah 

tarafından darba uğramıştır. Süleymân, Yusuf’a çift sürmeye gitmesini söylemiş, Yusuf kabul 

etmeyerek Süleymân’ın sol küreğini bıçak ile yaralamıştır. Olayın kendisine sorulmasıyla 

Yusuf, üvey babasını bıçakladığını itiraf etmiştir.93 Diğer bir dava ise Harf Irmağı yakınındaki 

bağına su salmak isteyen Velî ile ‘Abdullah arasında görülmektedir. Velî’nin sol kolunu bıçak 

ile yaralayan ‘Abdullah anlaşılan Velî’nin sudan tasarruf etmesine rıza göstermemiştir.94 

Kendisine ne gibi bir ceza verildiği hakkında bilgimiz yoktur fakat kısas hükmünün verildiği 

bir başka darb davasına rastlanılmıştır. Seksen iki gün önce Mehmed bin Ca‘fer, Mustafâ ibn 

el-Hâc ‘Alî’yi bıçak ile sol dalısı altından ve sağ bâzusundan yaralamıştır. Mustafâ’nın 

yakınlarının ifadelerine göre Mustafâ, bu darbın etkisiyle dokuz gün sonra vefat etmiştir. 

                                                 
88 KŞS 12 / 179-2 (25 Zî’l-ka‘detü’ş-şerife 1074 / 19 Haziran 1664). Benzer örnekler için bkz: KŞS 12 / 24-4 (21 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). ; KŞS 12 / 122-1 (14 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 10 Nisan 1664). 

; KŞS 12 / 153-4 (16 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 12 Mayıs 1664). ; KŞS 12 / 169-1 (10 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 

1074 / 4 Haziran 1664). ; KŞS 12 / 169-2 (10 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 4 Haziran 1664). ; KŞS 12 / 178-2 (25 

Zî’l-ka‘detü’ş-şerife 1074 / 19 Haziran 1664). ; KŞS 12 / 221-1 (20 Saferü’l-hayr 1075 / 12 Eylül 1664). ; KŞS 

12 / 196-3 22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).   
89 KŞS 12 / 172-2 (11 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 5 Haziran 1664). 
90 KŞS 12 /197-1 (29 Zî’l-hicce 1074 / 23 Temmuz 1664).   
91 KŞS 12 / 220-3 (12 Saferü’l-hayr 1075 / 4 Eylül 1664). 
92 KŞS 12 / 117-3 (10 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 6 Nisan 1664). 
93 KŞS 12 / 138-4 (5 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 1 Mayıs 1664). 
94 KŞS 12 / 31-2 (29 Cemâziye’l-evvel 1074 / 29 Aralık 1663). 
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Mehmed, “fî’l-vâki‘ târih-i mezbûrda ve vakt-i merkûmda ben koyun ra‘y iderken mezbûr 

Mustafâ yanıma gelüp mezbûr Mustafâ’yı bıçak ile darb ve mecrûh eyledim” diyerek suçunu 

itiraf etmiş, itiraftan sonra Mustafâ’nın yakınları Mehmed’in kısasını talep etmişlerdir.95 

Hallaç olduğu belirtilen Ahmed’in darb davası ise alacak-verecek meselesine 

dayanmaktadır. Ahmed, es-Seyyid Velî isimli kişiye borçludur ve kendi ifadesine göre, 

dükkânına gelen Velî’ye dört guruş vermiş, Velî eksiktir diyerek almamış ve kendisini kaldırıp 

yere atmıştır. Velî iddiaları kabul etmeyerek darb etmediğine dair yemin etmiştir.96   

Hasan bin Hasan, kendisine fî’l-i şen‘î kastıyla saldıran Şa‘bân bin Mehmed ve es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn ‘Alî isimli kişileri dava etmiştir. Kayıtta sekiz gün önce geceleyin bu 

kişilerin birlikte Murâd Beşe’nin odasında oturmakta olduğu belirtilmiş ve bu esnada Hasan 

yumruk ve künk ile saldırıya uğramıştır. Bu kişilerin daha önceden birbirlerini tanıyıp 

tanımamaları hakkında fikir sahibi değiliz.97 Bir diğer kayıtta da davacı, Sultan Alaaddin Camii 

mütevellisi es-Seyyid İbrahim Çelebi’dir. Hüdâvirdi, Dursun ve Kara isimli zimmilerin içki içip 

alkolün de etkisiyle kavga edip birbirlerini dövdüklerini belirtmiştir. Zimmiler cevaplarında 

alkol aldıklarını kabul etmiş fakat kavga etmediklerini, birbirlerinden dahi şikâyetçi 

olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu cevap üzerine İbrahim Çelebi davadan men‘ edilmiştir.98 

Aile içi şiddetin örneklerine de kayıtlarda rastlamaktayız. Bu kayıtlarda mahkemeye 

gelerek kocasını şikâyet eden kadınları görmekteyiz. Sadırlar Mahallesi’nden ‘Âyşe, kocası 

İbrahîm’in kendisini tabanca ve yumruk ile darb ettiğini söylemiş, İbrahîm ise sadece yumruk 

ile darb ettiğini itiraf etmiştir.99 ‘Âyşe bint-i Ebûbekir isimli kadın ise kocasından sürekli şiddet 

görmektedir. Ahâlinin de şahit olduğu bu durum sebebiyle ‘Ayşe, “ba‘de’l-yevm beni darb ve 

mecrûh idüp emvâl ve eşyâsını alup firâr ider” düşüncesiyle kocası Hüseyin’den kefil talep 

etmiştir.100 Buna benzer bir şekilde kocasından sürekli şiddet gördüğünü ve daha önce de kadıya 

bu konuda şikâyette bulunduğunu anladığımız Poladlar Mahallesi’nden Cennet, bu 

şikâyetinden sonra“sen beni kâdı huzûruna ihzâr idüp şikâyet eyledin” sebebiyle tekrar 

kocasından şiddet görmüştür. Yusuf ise kadıya şikâyet edildiği için darb etmediğini, karısını 

döşeğine davet ettiğini ve teklifinin kabul edilmemesi üzerine darb ettiğini belirtmiştir.101  

                                                 
95 KŞS 12 / 90-2 (13 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 11 Mart 1664). 
96 KŞS 12 / 74-2 (26 Receb 1074 / 23 Şubat 1664). 
97 KŞS 12 / 81-2 (2 Şa‘banü’l-mu‘azzam 1074 / 29 Şubat 1664). 
98 KŞS 12 / 221-2 (20 Saferü’l-hayr 1075 / 12 Eylül 1664). 
99 KŞS 12 / 247-3 (9 Rebî‘ü’l-ahir 1075 / 30 Ekim1664). 
100 KŞS 12 / 135-2 (4 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 30 Nisan 1664). 
101 KŞS 12 / 228-4 (29 Saferü’l-hayr 1075 / 21 Eylül 1664). 
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İnsuyu Kazası’ndan Teslîme bint-i Himmet koca şiddetine maruz kalan bir diğer kadındır. 

Kocası Sefer, kendisini ve kızı Râziye’yi altı gün önce yumruk ve tencere ile darb etmiştir.102  

Darbın yanı sıra kişinin kendisi veya ailesi hakkında söylenen küfürler de mahkemeye 

intikal ettirilen davalar arasındadır. Kelimeler çeşitlilik göstermekle birlikte bazen hırsız 

kelimesi103 bile küfür olarak algılanmaktadır. Sille’den Bostân veled-i Köle, Bostân veled-i 

Virgi’yi bu sebeple dava etmiştir. İki gün önce Bostân veled-i Virgi kendisine, “babasının 

ağzını yef ‘allediğim” sözleriyle küfür etmiştir.104 Çağlak Karyesi’nden Emine, kendisine 

“kahbe ve kırıklarının önünde oturur” demesi sebebiyle Mehmed’i105, ‘Alî, alkollü olup 

‘avradına şetm etmesi sebebiyle İbrahîm’i106, Kadı‘asker Mahallesi’nden el-Hâc Mustafâ 

Efendi, çeşme ayağından evine su götürmek isterken kendisine “senin kanını içerin” demesi 

sebebiyle Sefer’i107, Sakahane Mahallesi’nden İbrahim, salyane talep etmesiyle kendisine “gidi 

ve püzevenk” demesi sebebiyle Arslan’ı dava etmişlerdir.108  

 

  

                                                 
102 KŞS 12 / 210-3(22 Muharremü’l-haram 1075 / 15 Ağustos 1664).   
103 “..Sille nâm karye sâkinlerinden Bostân veled-i Per‘ane nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karye-i merkûme sâkinlerinden Bostân veled-i Köli nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târih-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr Bostân bana hırsûz didi kabûl eylemem su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s- su’âl mezbûr Bostân cevâbında merkûma târih-i kitâbdan iki gün mukaddem hırsûz didim deyü bi’t-

tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin..” KŞS 12 / 29-4 (28 Cemâziye’l-evvel 1074 / 28 Aralık 1663). 
104 KŞS 12 / 31-1 (22 Cemâziye’l-evvel 1074 / 22 Aralık 1663). 
105 KŞS 12 / 36-2 (7 Cemâziye’l-âhir 1074 / 6 Ocak 1664). 
106 KŞS 12 / 44-1 (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 
107 KŞS 12 / 243-2 (26 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 17 Ekim 1664). 
108 KŞS 12 / 251-3 (15 Rebî‘ü’l-ahir 1075 / 5 Kasım 1664).    



- 23 - 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK HAYATA DAİR KAYITLAR 

I- MÜLK SATIŞLARI 

Şer‘i mahkemelerde davalar ve anlaşmazlıkların yanı sıra günümüzdeki noter, tapu 

idaresi, belediye gibi kurumların yerine getirdiği vazifeler de görülmekteydi. Bu sebeple alım-

satım işlemlerinin kayda alındığı birçok belge sicillerde mevcuttur. Bu belgeler, meclis-i şer‘ 

olarak ifade edilen mahkemelerde alıcı, satıcı veya vekiller aracılığıyla, hâkim ve şahitler 

karşısında, belirli kurallar çerçevesinde tahakkuk etmektedir.109 

Mülk satışları ile ilgili kayıtlar belirli bir kalıba göre yazılarak, satıcı ve alıcının isimleri 

ve oturdukları mahalleler, satılan gayrimenkulün konumu, çevresi ve özellikleri, kaç paraya 

satıldığı gibi bilgiler teferruatlı bir şekilde belirtilerek tescil edilmiş böylece ileride olası bir 

problem çıkmasının önüne geçilmiştir. Satılan gayrimenkulün etrafında olan mülkler ve kime 

ait oldukları bazen ; “bir tarafı..bir tarafı..” şeklinde tarif edilirken bazen de yön belirtilerek 

(şarken, garben, şimalen, kıbleten) yazılmıştır. Kayıtlarda satış ifadesi bey‘ kelimesi ile 

kullanılmakta ve “bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ ile bey‘ idüp” şeklinde formüle edilmiştir.  Örneğin, 

“Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin Nasûh nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Harmancık nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir 

tarafı İbrahîm Beşe mülkü ve bir tarafı nehr-i câri ve bir tarafı Yusuf mülkü ile mahdûd bir 

ceviz ağacı ve bir kıt‘a  tarlamı mezbûr Ahmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt iki bin akçeye bey‘-i 

bât-ı sâhîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûrun bin yediyüz seksen akçesini mezbûr Ahmed Çelebi yedinden ‘avârız mâlından alup 

deynim olan bin yediyüz seksen akçeyi takas idüp bâkî kalan ikiyüz yirmi akçeyi merkûm Ahmed 

Çelebi yedinden alup kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm zikr olunan ceviz 

ağacıyla bir kıt‘a  tarla merkûm Ahmed Çelebi’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a  li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu..” İki tarafın alışverişi onaylaması ve şuhûdü’l-hâl’in de kaydedilmesiyle satış 

gerçekleştirilmiştir.110 

Satışa konu olan mülkler ev, bağ, bahçe, arsa, tarla, değirmen, dükkân gibi çeşitlilik arz 

edebilmekteydi. Bunların içinden en fazla satılanlar ev ve bağlardır. Bu tür satışlarda mevkii ve 

                                                 
109 Ramazan Günay, “Şer’iye Sicillerinde Mülk Alışverişleri: Kullanılan Usul ve Dil”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.27, Isparta 2012, s.16-18. 
110 KŞS 12 / 88-2 (10 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 8 Mart 1664). 
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fiziki yapı önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle de müştemilatın durumu ve sayısı fiyatı 

artırmaktadır. Örneğin Hocahasan Mahallesi’nde birer oda, sofa, tabhane, örtme ve bir miktar 

holü olan ev otuz yedi bin akçeye111; ‘Abdul‘azîz Mahallesi’nde hâriciye fevkâni iki oda, bir 

yazlık, tahtani iki ahur, birer örtme ve kiler havluyla birlikte yirmi bir bin akçeye112; Türbe-i 

Celâliye Mahallesi’nde birer sofa, tabhane ve fevkani odası olan ev havlusuyla birlikte on sekiz 

bin akçeye113 satılırken; Çavuş Mahallesi’ndeki harabe ev, havlusuyla birlikte dokuz yüz elli 

akçeye114; İçhisar’daki iki odalı ev altı yüz akçeye115; Fakihdede Mahallesi’nde bahçesinde 

birer ahur ve samanlığı olan ev üç yüz akçeye116 satılmıştır. Aynı şekilde bağ satışı kayıtlarına 

bakıldığında; Pürçüklü Mahallesi’nde bir oda ve üç tahta bağ on altı bin akçeye117; Bâb-ı 

Aksaray Mahallesi’nde örtme, oda ve havlusuyla birlikte iki tahta bağ dokuz bin akçeye118; 

Zevle Mahallesi’nde üç tahta bağ eşcârıyla birlikte sekiz bin akçeye119; Debbağhane 

Mahallesi’nde bir kıt‘a bağ iki yüz akçeye satılmıştır.120 Ev satışlarının en fazla görüldüğü yer 

Türbe-i Celâliye Mahallesi’dir ve satılan en pahalı evler de ‘Abdul‘azîz Mahallesi’ndedir.  

Satışı yapılan diğer bir mülk olan dükkânlar üzerinden dönemin uğraşıları hakkında fikir 

sahibi olmaktayız. Atbazarı Kapusu dâhilinde Alacahan yakınlarındaki helva dükkânı121; Eski 

Bazar Sûku’ndaki kahvehane dükkânı122; Şekerfirûş Mahallesi’ndeki taş dükkânı123; 

Debbâğhânedeki debbâğ dükkânları124; Atbazarı Kapusu taşrasındaki bakkâl dükkânı125; 

Karaciğan Mahallesi’ndeki bezirhâne126; Hocahasan Mahallesi’ndeki börek dükkânı127 bunlara 

örnektir. 

                                                 
111 KŞS 12 / 5-3 (tarih silik). 
112 KŞS 12 / 51-4 (25 Cemâziye’l-âhir 1074 / 24 Ocak 1664). 
113 KŞS 12 / 27-4 (24 Cemâziye’l-evvel 1074 / 24 Aralık 1663). 
114 KŞS 12 / 19-3 (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 
115 KŞS 12 / 69-4 (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 
116 KŞS 12 / 70-2 (tarih yok). ; Evin bölümlerinden olan “tabhane” başoda ya da misafir odası olarak kullanılmıştır 

bazen de burası aile fertlerinin yattığı yerdir. Sofa, evin diğer odalarına geçişi sağlayan yerdir. Evin 

oturulmayan diğer bölümleri mutfak, hamam, kiler, örtme, samanlık, izbedir ve evi tamamlayan öğelerdir. 

Eğer ev iki katlıysa “tahtânî veya fevkânî oda” ifâdeleri kullanılarak odanın alt katta mı yoksa üst katta mı 

olduğu belirtilmiştir. Ruhi Özcan, 17. Yüzyılda Konya’da Mülk Satışları ve Fiyatlar, (SÜ. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya 1993, s.16. 
117 KŞS 12 / 85-2 (7 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 5 Mart 1664). 
118 KŞS 12 / 36-4 (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 
119 KŞS 12 / 37-3 (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664). 
120 KŞS 12 / 21-1 (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 
121 300 eseddi guruşa satılmıştır. KŞS 12 / 18-3 (3 Cemâziye’l-evvel 1074 / 3 Aralık 1663).  
122 6800 akçe ve bir miktar buğdaya satılmıştır. KŞS 12 / 41-2 (3 Cemâziye’l-âhir 1074 / 2 Ocak 1664). 
123 2200 akçeye satılmıştır. KŞS 12 / 46-4 (24 Cemâziye’l-âhir 1074 / 23 Ocak 1664). 
124 27000 akçeye satılmıştır. KŞS 12 / 116-4 (7 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 3 Nisan 1664). 
125 30000 akçeye satılmıştır. KŞS 12 / 120-1 (10 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 6 Nisan 1664). 
126 4000 akçeye satılmıştır. KŞS 12 / 134-1 (29 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 25 Nisan 1664).    
127 3350 akçeye satılmıştır. KŞS 12 / 247-4 (9 Rebî‘ü’l-ahir 1075 / 30 Ekim1664). 
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Tarlalar ise dönüm, kıt‘a, adım gibi ölçülerle satılmaktadır. Tarlaların verimli olması ve 

su kaynaklarına yakınlığı fiyatı önemli ölçüde etkilemektedir. Çirkâb Mahallesi’nden Hatice, 

el-Hâc İsma‘îl  Halîfe’ye Selîfâr’daki şarken imâm mülkü, şimalen Dülger oğlu ‘Osmân Beg 

mülkü, garben Mehmed mülkü ve kıbleten nehir ile mahdûd olan sekiz dönüm tarlasını üç bin 

altı yüz akçeye satmıştır.128 Tarlalar bu örnekte görüldüğü üzere mülk olarak satılabildiği gibi 

bazen de tefvizle129 satılmıştır. Örneğin; “Bâ‘is-i tahrîr-i hurûf budur ki hâlâ voyvodası 

olduğum merhûm Murâd Pâşâ oğlu Mehmed Beg’in ze‘âmeti karyelerinden Sudirhemi 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Dilgömü nâm karyede vâki‘ Köyönü’nde vâki‘ bir kıt‘a ve Ağılönü’nde vâki‘ 

bir kıt‘a ve Bendbaşı’nda vâki‘ iki kıt‘a ve Yolaltı’nda vâki‘ bir kıt‘a ve Gökyer dimekle ma‘rûf 

bir kıt‘a ve Kemerçayı dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve Çayağzı’nda vâki‘ bir kıt‘a ve 

Çubukbükü’nde vâki‘ bir kıt‘a ve Kızılcayar dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve Akpara dimekle ma‘rûf 

bir kıt‘a ve Budakbegyeri dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve Çölüntarla dimekle ma‘rûf bir kıt‘a 

tarlalarımın hakk-ı tasarrufunu bâ‘isü’l-hurûf fazîletlü Mûsâ Efendi Hazretlerine tefvîz idüp 

mukâbele-i tefvîzde mûmâ-ileyh yedinden kırkbin akçe alup kabz eyledim lâkin hâlâ voyvoda 

olmam ile zikr olunan tarlaların tasarrufuna izn-i sipâhi lâzım gelmeğle ba‘de’l-yevm 

masrafları içün mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi Hazretlerine dahî izn virilüp li-ecli’t-temessük bu 

hurûf yedlerine vaz‘ olundu..”130 Görüldüğü üzere devlete ait olan tarlalar kişiden kişiye 

satılamamış ancak sipahi, vakıf idarecisi ya da hak sahibinin izniyle tasarruf hakkı 

devredilebilmiştir.131 

Mülklerin satılma sebepleri bazı kayıtlarda “zaruret-i deyn”, “zaruret-i nafaka”, “borca 

karşılık takas” şeklinde açıklanmaktadır. Zaruret-i deyn ve zaruret-i nafaka, vasi tarafından 

yapılan satışlardır. Vasi, bir çocuğun hakkını satmak istediğinde, şeriatın keyfi satışlara izin 

vermediğini bildiği için satışını bu yollarla gerekçelendirmiştir.132 Pîresedsultân Mahallesi 

sâkinelerinden ‘Atiye bint-i Muharrem, kızları Râbi‘a ve Fâtıma’nın vasîsidir. Debbâğhâne’de 

bir tarafı el-Hâc Halîl mülkü, bir tarafı Mehmed mülkü, bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı tarîk-

i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkân harâbesi, bir mikdâr havluyu ve bir tabhânelerini zarûret-i 

nafaka sebebiyle el-Hâc Halîl ibn el-Hâc Mehmed’e yedi bin akçeye satmıştır.133 Bir başka 

kayıtta Karaarslan Mahallesi sâkini iken vefat eden el-Hâc Mehmed’in borcu vardır. Oğlunun 

                                                 
128 KŞS 12 / 34-4 (5 Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 
129 Bir gayrimenkulün tasarruf hakkını bilinen bedel karşılığında bir kimsenin üzerine bırakmaktır. Abdussamet 

Bakkaloğlu, “Tefviz”, DİA, C.40, İstanbul 2011, s.310.  
130 KŞS 12 / 25-1 (17 Cemâziye’l-evvel 1074 / 17 Aralık 1663). 
131 Özcan, “Mülk Satışları ve Fiyatları”, s.85. 
132 Özcan, “Mülk Satışları ve Fiyatları”, s.15. 
133 KŞS 12 / 140-3 (7 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 3 Mayıs 1664).       
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üvey annesi ve vasisi olan Kerime bint-i Süleymân, ölen el-Hâc Mehmed’in bir tarafı el-Hâc 

Ahmed mülkü, bir tarafı tarîk-i ‘âmm, bir tarafı kabucu Mehmed oğlu Mûsâ mülkü, bir tarafı 

kendisinin mülkü ile mahdûd evini borcunu ödemek için Safer Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdulkerîm’e 

on bir bin dört yüz akçeye satmıştır.134 Takas kayıtlarında ise borcunu nakit olarak ödeyemeyen 

kişilerin, borca denk gelecek bir mülkünü satarak borcunu kapattığını görmekteyiz. Ahmed 

Fakih Mahallesi’nden Mehmed, mahalle evkâfı mütevellisi Mahmûd’a on beş eseddi guruş 

borcu vardır. Borcu karşılığında mahalledeki bir tarafı Celeb mülkü, bir tarafı İbrahîm mülkü, 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Hüseyîn mülkü ile mahdûd iki bâb evini havlusuyla birlikte 

mütevelliye satarak borcunu kapatmıştır.135 Görüldüğü üzere satışlarda para olarak akçe ve 

eseddi kuruşlar kullanılmıştır. Yıllara göre bu paraların değerleri artmış ya da azalmıştır. 

İncelediğimiz dönemdeki eseddi kuruşun kur değeri ise 70 akçedir.136   

Kayıtlarda satışların fesh edilmesini talep eden kişilere de rastlanılmıştır. Karaüyük 

Mahallesi’nden Nasuh Dede mahkemeye gelerek “mukaddemâ mahalle-i merkûmede vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cirân ma‘lûmü’l-hudûd bir bâb evimi mezbûr Hasan’a bin akçeye bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eyledmişdim hâlâ bey‘-i mezbûru fesh ve ikâle murâd iderim” demiş, 

Hasan ise buna karşılık olarak “bey‘-i mezbûru fesh ve ikâle eylemem” diyerek talebi 

reddetmiştir. Mahkemenin kararı ise “mâdamki rızâsı olmadıkça fesh ve ikâleye müsâ-i şer‘iye 

olmamağla” şeklindedir ve Nasuh Dede davadan men‘ edilmiştir.137 Bir başka kayıtta da köle 

satışının fesh edilmesi istenmiştir. Bu sefer fesh talep eden alıcı taraftır. Seydişehri’nden Emine 

isimli kadın, iki ay önce Hasan’dan Yusuf isimli köleyi on bir bin akçeye satın almış şimdi ise 

satışın feshini talep etmiştir. Fakat Hasan’ın kabul etmemesiyle Emine de davadan men‘ 

edilmiştir.138 

 

II- ALACAK DAVALARI  

Sicilde borç konusuyla ilgili oldukça fazla belge bulunmaktadır. Bu belgelerde kişiler 

borç olarak verdikleri paraların veya eşyaların geri iadesini istemektedirler. Borçlular ise 

genellikle borçlarını kabul etmemişlerdir. Bu durumda borcu talep eden kişiden ifadelerini 

kanıtlaması için delil istenmiş, delil olarak mahkemeye şahitler getirilmiştir.139 Şahidin mevcut 

                                                 
134 KŞS 12 / 59-4 (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 
135 KŞS 12 / 162-1 (29 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 25 Mayıs 1664). 
136 Şevket Pamuk, “Kuruş”, DİA, C.26, Ankara 2002, s.458.  
137 KŞS 12 / 165-3 (6 Zi’l-ka‘detü’ş-şerîfe 1074 / 31 Mayıs 1664). 
138 KŞS 12 / 163-4 (2 Zi’l-ka‘detü’ş-şerîfe 1074 / 27 Mayıs 1664). 
139 “Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin (boş) meclis-i şer‘-i  hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Köstendîl nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Köstendîl 
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olmadığı durumda ise borç ispatlanamadığı için kişinin alacağı üzerinde hiçbir hakkı 

kalmamaktadır. Bu sebeple bazı belgelerde borç veren taraf sonradan mağduriyet yaşamamak 

için, borcu alacak kişinin ismini, varsa lakabı ve mesleğini, borç olarak vereceği para veya 

eşyayı miktarıyla birlikte mahkeme huzurunda tescil ettirmiştir. Örneğin, Kürkçü Bâli ve babası 

Aslan, çukadar (ayak hizmetinde bulunan hademe) el-Hâc ‘Alî Beşe’den, Mihaîl veled-i Bostân 

isimli zimmi eliyle üç bin yedi yüz akçe borç aldıklarını ikrâr etmişlerdir.140 Borçlar bazen vade 

ile verilmiştir. Hama sâkinlerinden el-Hâc ‘Alî bin Mûsâ, Şâm-ı şerif sâkinlerinden Mehmed’e 

altıyüz eseddi guruşu iki yüz otuz gün vade ile vermiştir. Mehmed’in de “fi’l-hakîka mezbûr 

el-Hâc ‘Alî’ye altıyüz eseddi guruş vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynim vardır va‘de 

temâmında edâ ve teslîm ideyim”şeklindeki ikrârı tescil edilmiştir.141 Borç alan taraf da borcunu 

ödedikten sonra bunu mahkemede tescil ettirmiştir. Aksinle Mahallesi’nden ‘Âyşe, ‘Ayni isimli 

kadından beş yüz akçe borç almıştır. ‘Ayni, verdiği borç karşılığında ‘Âyşe’nin sarı darayı 

kaftanını rehin almıştır. ‘Âyşe, borcunu ödeyerek rehin olan kaftanını kurtardığını (fekk-i rehin) 

tescil ettirmiştir.142 Bir başka kayıtta da borcunu ödeyen Hasan Çelebi, bunu borç aldığı 

‘Abdullah bin ‘Ömer’in ifadeleriyle tescil ettirmiştir. ‘Abdullah bin ‘Ömer, “mezbûr Hasan 

Çelebi’de olan yedi bin akçenin iki bin akçesini mukaddemâ alup kabz eylemiş idim hâlâ bâkî 

kalan beş bin akçemi dahî yedinden ahz ve kabz eyledim” diyerek alacağının kalmadığını 

belirtmiştir.143  

Kayıtlarda genel olarak ölen kişilerin borçlarının alacak davalarına konu olduğunu 

görmekteyiz. Şa‘bân Beg ibn Mehmed, hayatta iken el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî’den iki 

yüz kırk dokuz zolta (para) ve on vakıyye kahve borç almış geri iade edemeden vefat etmiştir. 

Şa‘bân’ın oğlu olan Mahmûd’un vasîsisinden bu borç talep edilmiş, vasînin borcu inkâr 

etmesiyle el-Hâc Nurullah’dan şahit istenmiştir. Mustafâ bin Sâtılmış ve Süleymân bin İbrahîm 

isimli kişilerin şahitliğiyle borç kesinleşmiş ve borcu ödemesi için vasî tembihlenmiştir.144 Bir 

gün sonra yine el-Hâc Nûrullah’ın, Şa‘bân Beg’de kalan alacağı için mahkemeye geldiğini 

                                                 
zimmîye on bin akçe virüp meblağ-ı mezbûrun altı bin ikiyüz akçesini aldım bâkî on bin sekizyüz akçem kaldı 

hâlâ taleb iderim  su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akıbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

el-Hâc Nasûh bin Sinân ve ‘Abdî bin ‘Abdurrahman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde  meclis-i şer‘a hâzırân 

olup gıbbe’l-istişhâd fi’l-vâki‘  mezbûr el-Hâc Mehmed mezkûr Köstendîl zimmîye bizim huzûrumuzda on bin 

akçe virüp ba‘dehu altı bin ikiyüz akçe aldı bâkî üç bin sekizyüz akçesi kaldı meblağ-ı bâkî üç bin sekizyüz 

akçe mezbûr Köstendîl zimmînin deynidir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘  olmağın meblağ-ı bâkî üç bin sekizyüz akçeyi mezbûr el-Hâc 

Mehmed’e edâya merkûm Köstendîl zimmîye tenbih bir le..” KŞS 12 / 9-1 (13 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 14 Kasım 

1663). 
140 KŞS 12 / 215-5 (10 Muharremü’l-haram 1075 / 3 Ağustos 1664). 
141 KŞS 12 / 53-5 (6 Receb 1074 / 3 Şubat 1664). 
142 KŞS 12 / 127-4 (10 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 6 Nisan 1664). 
143 KŞS 12 / 183-2 (5 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîfe 1074 / 29 Haziran 1664). 
144 KŞS 12 / 71-1 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 
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görmekteyiz. Bu sefer de on zolta ve bin iki yüz akçelik afyon talep edilmektedir. Vasi bu borcu 

da kabul etmemiş, el-Hâc Nûrullah da on zolta borç hususunda Hüseyîn Çelebi ibn İbrahîm ve 

Mustafâ bin Hasan isimli kişileri; iki yüz akçelik afyon borcu için ise Süleymân Beşe ibn Satı 

ve Seyyid Mehmed Çelebi ibn Seyyid Yusuf isimli kişileri şahit göstermiştir.145Suarık nâm 

karye sâkinlerinden ‘Abdulvahâb Beg, Mehmed isimli kişiye borç olarak nakit yüz eseddi guruş 

ve yirmi üç eseddi guruşluk bir kılıç vermiştir. Mehmed’in vefat etmesiyle borç, mirasından 

talep edilmiştir. Bu kayıtlarda borç vasîler tarafından inkâr edilince delil olarak şahitlerin 

ikrarları yeterli görülmemiş, borcu talep eden kişiden de borcunu kişi hayattayken almadığına 

dair yemin etmesi istenmiştir. ‘Abdulvahâb Beg de zikr edilen yüz eseddi guruşu ve kılıç 

parasını vefat eden Mehmed’den almadığına, âhara havâle eylemediğine ve taraf-ı şer‘den bir 

tarîk ile zimmetini ibrâ eylemediğine dair yemîn-i billâhi’l-‘azîm etmiştir. 146 

Bazen de alacaklı kişilerin ölmesiyle borç vasîler tarafından istenmiştir. Fakat davalılar, 

borç aldıkları kişiler hayattayken borçlarını ödediklerini ispat etmiş dolayısıyla dava geçersiz 

olmuştur. Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden iken vefat eden Ahmed bin Süleymân’ın 

oğullarının vasîsi olan Mehmed, bu konu hakkında ‘Alî bin Karaman’ı dava etmiştir. Vasî, 

Ahmed’in sekiz sene önce Şeyhahmed Mahallesi’ndeki şarken tarîk-i ‘âmm, şimâlen Mehmed 

Beşe mülkü, ‘garben Sefer Beşe mülkü, kıbleten mezbûr ‘Alî mülkü ile mahdûd evini 

bahçesiyle birlikte ‘Alî’ye sekiz yüz vakiyye yağ karşılığında sattığını ve ‘Alî’nin yağı hala 

vermediğini iddia ederek dava etmiştir. ‘Alî cevâbında yağı Ahmed hayatta iken teslim ettiğini 

belirterek ifadesini şahitlerle ispat etmiştir. Vasî davadan men‘ edilmiştir.147 Bir başka örnekte 

de vefat eden menzilci Ahmed’in kızlarının vasîsi, Mehmed isimli kişinin Ahmed’den on altı 

bin akçe borç aldığını, bu borcun bir kısmını ödediğini söyleyerek geri kalanını talep etmiştir. 

Mehmed ise cevabında, Ahmed’den on altı bin akçe borç aldığını kabul etmiş fakat bunun altı 

bin akçesini hayattayken kendisine nakit olarak ödediğini, geri kalan on bin akçe borç 

karşılığında da kendisine bir kıt‘a bağını verdiğini söyleyerek borcunu kapattığını belirtmiştir. 

Vasî alacak davasından men‘ edilmiştir.148  

Bazı alacak hesaplaşmalarının selem (peşin paraya veresiye alışveriş) ile yapıldığı 

görülmektedir. Hacı isimli kişi Ali’ye dört kuzu ve oğlak ile iki keyl buğday vermiş ve geri 

talep etmektedir. Ali cevabında iki keyl buğday aldığını kabul etmiş ama buğdayın seleminin 

                                                 
145 KŞS 12 / 72-2 (24 Receb 1074 / 21 Şubat 1664). 
146 KŞS 12 / 89-3 (12 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 10 Mart 1664). 
147 KŞS 12 / 70-1 (19 Receb 1074 / 16 Şubat 1664). 
148 KŞS 12 / 41-1 (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 
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câiz olmadığına dair fetva aldığını belirtmiştir. Fetva gereğince Hacı selem davasından men‘ 

edilmiş, iki keyl buğdayı da Ali’nin Hacı’ya geri vermesi tenbih edilmiştir.149  

Alacak davalarında bazen de satılan mülk parasının talep edildiği görülmektedir. Takuli 

veled-i Yâsef ve Baryâm veled-i Kaplan isimli zimmiler, ‘İvaz bin Mustafâ’ya yedi gün önce 

sekiz bin akçeye bağlarını satmışlardır. Borcun yüz kırk akçesini ‘İvaz’dan aldıklarını geri 

kalanını talep ettiklerini belirtmişler, ‘İvaz da geriye yedi bin sekiz yüz altmış akçe borcu 

kaldığını kabul etmiştir.150 Mehmed bin İshâk, Mustafâ bin ‘Îsâ’ya üç bin dört yüz akçeye bargir 

satmış, iki bin üç yüz akçesini alarak geri kalan parasını talep etmiştir.151 Receb bin Muslî, 

kardeşi el-Hâc Yusuf’a yedi bin akçeye bağ hissesini152; ‘Alî Beşe ibn Hüseyin de Mehmed’e 

on beş bin akçe ve üç bin akçeye dükkân alanı153 satarak bir miktarı alınan paranın geri kalanını 

talep etmişlerdir.   

Alacak davalarında kadınları da görmekteyiz. Bu kadınlar, kendilerine ait mal veya 

paralarının kocaları tarafından alınmasıyla geri ödenmesini talep etmektedirler. Kendi bint-i 

Ya‘kûb, eski eşi es-Seyyid Ebûbekir Çelebi ibn Hasan’ı bu sebeple dava ederek “mukaddemâ 

menzilimi ve bir bağımı ve bir kilimimi ve bir tas ve bir döşek ve bir valence ve bir sanduk ve 

bir kâliçemi bey‘ idüp akçelerin harç ve sarf eylemişdi” diyerek parasını istemiştir. Bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh (Müslümanların ara bulmasıyla yapılan sulh) ile eski 

kocası elinden altı yüz akçe alarak davadan feragat etmiştir.154 Asiye bint-i Mehmed Efendi de 

eşi ‘Abdurrahman Çelebi ibn Nûrullah’a teslim ettiği on bin akçe ev, dört bin akçe bağ ve iki 

bin akçe kuşak parasını talep etmiştir. ‘Abdurrahman Çelebi cevabında Asiye’den on dört bin 

iki yüz akçe aldığını fakat sonra yetmiş eseddi guruşa bir köle alarak kendi evi ile birlikte 

Asiye’ye verdiğini daha önceden ispat ettiğini söylemiştir. Asiye’nin köleyi alıp Trablus’a 

gittiğini ve kölenin orada öldüğünü de ifadelerine eklemiştir.155  

Kayıtlardaki hapisten kurtarma parası, ticari ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, rızayla 

verilen paranın tekrar talep edilmesi gibi örnekler de dikkat çekmektedir. Hapis cezasının para 

cezasına çevrildiğini gördüğümüz örnekte davacı Mehmed Çelebi ibn ‘Alî’dir ve ‘Abdüllâtîf 

bin ‘İvaz’ı dava etmektedir. Bir husus için hapsedildiği söylenen ‘Abdüllâtîf, Mehmed’e “ne 

mikdâr akçe harç ve sarf eylersen hepsini hapisten ihrâc eyledikten sonra sana edâ ve teslîm 

                                                 
149 KŞS 12 / 12-5 (19 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 20 Kasım 1663). 
150 KŞS 12 / 190-4 (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).   
151 KŞS 12 / 194-2 (20 Zîl-hicce 1074 / 14 Temmuz 1664). 
152 KŞS 12 / 243-1 (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 
153 KŞS 12 / 24-2 (11-20 Cemâziye’l-evvel 1074 / 11-20 Aralık 1663). 
154 KŞS 12 / 60-3 (13 Receb 1074 /10 Şubat 1664). 
155 KŞS 12 / 210-4 (27 Muharremü’l-haram 1075 / 20 Ağustos 1664). 
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ideyim” diyerek kendisini vekil yapmıştır. Mehmed de bin beş yüz yirmi iki akçe karşılığında 

‘Abdüllâtîf’i hapisten çıkartmış ve bu parayı geri talep etmiştir.156 Diğer örnekte es-Seyyid Pirlî 

ile ‘Alî isimli kişiler bakkal dükkânına ortakken ayrılmışlardır. ‘Alî’nin üzerine dokuz bin akçe 

geçtiğini söyleyen ve kendisine geri vermesini talep eden es-Seyyid Pirlî delili olmadığı ve 

yemin de etmediği için davadan bir sonuç alamamıştır.157 Gödene Karyesi’nden İbrahîm ise, 

sekiz sene önce Mehmed isimli kişiden beş sene vade ile dört bin akçe borç almıştır. Vade 

sonunda borcunu ödeyen İbrahîm ilave olarak kendi rızasıyla bin dokuz yüz akçe de fayda 

parası vermiştir. Mehmed bu süreç içinde vefat etmiş, İbrahîm de fayda adına verdiği parayı 

mirastan talep etmiştir. Mahkemede İbrahîm’e kendi rızası ile verdiği için parada hakkı 

olmadığı bildirilmiş ve davadan men‘ edilmiştir.158 

Borç talebi olarak görülen bu davaların yanı sıra bir de devlet görevlilerinin kişilerden 

haksız olarak (bi-gayrı hak) aldıkları paraların da geri talep edildiği görülmektedir. Paraların 

alınma sebepleri “karyenüzde bir oğlan katl olmuş”159, “senin oğlun bir kimesnenin kapusunu 

zebh eylemiş”160, “ben medropolid vekili oldum”161, “Karaman beglerbegisi Çatâlbaş Mustafâ 

Pâşâ’ya gamz iderin”162, “beni mübâşir gönderdi”163, “sen hıdmetkârın Himmet bin ‘Osmân’ı 

darb ve katl eylemişsin”164 şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Yağlıüyük’den ‘Alî Çelebi ise 

kaymakam vekili Yusuf Çelebi’yi “mukaddemâ mezbûr es-Seyyid Yûsuf Çelebi karye-i 

mezbûreye gelüp nakîbü’l-eşrâfdan mektûb-ı şerîf gelüp senin siyâdet hüccetiyün aslı yok imiş” 

                                                 
156 KŞS 12 / 81-5 (2 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 29 Şubat 1664). 
157 KŞS 12 / 204-2 (14 Muharremü’l-haram 1075 / 7 Ağustos 1664). 
158 KŞS 12 / 117-5 (9 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 5 Nisan 1664). 
159 Halîl bin Mehmed, Hüseyîn bin Mahmûd ve İshâk bin Nâzım isimli kişiler subaşı olan Yusuf Beg ibn Mehmed’i 

“karyenüzde bir oğlan katl olmuş” diyerek altı guruşa iki kilim, altı guruşa iki sarık, dört guruşa bir şilke, beş 

guruşa bir tüfenk ve yüz yetmiş guruş nakd cem‘an yüz doksan guruşlarını bi-gayri hak alması sebebiyle dava 

etmişlerdir.  KŞS 12 / 115-3 ( 2 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 29 Mart 1664).   
160 Halîl bin ‘Alî, subaşı Hüsey’in Beg’i dağda koyun ra‘y iderken bir koyun bulup tutmak murâd iderken kayadan 

uçup helâk olan oğluna “senin oğlun bir kimesnenin kapusunu zebh eylemiş” diyerek bî-gayr-i vech-i şer‘î 

beş yüz akçesini aldığı için dava etmiştir. KŞS 12 / 117-2 (2 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 29 Mart 1664).   
161 “..Kablân Keşiş veled-i Sâvâ ve Menâ‘il Keşiş veled-i Kuta ve Yorkî Keşiş veled-i Eneşdaş ve Bâli Keşiş veled-

i Zânibe ve Sedânhoş Keşiş veled-i Mihâyîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Dâniyel 

veled-i Nikor nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târih-i kitâbdan dört sene 

mukaddem mezbûr Dâniyel zimmî ben medropolid vekili oldum deyü bizden bilâ emr-i şerîf ve bilâ temessük 

sekiz bin akçemizi almışdı hâlâ taleb eylediğimizde..” KŞS 12 / 109-2 (27 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 25 Mart 

1664).   
162 el-Hâc Hüsâm Beg, ‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed ‘i “Karaman beglerbegisi Çatâlbaş Mustafâ Pâşâ’ya 

gamz iderin” diyerek kendisinden yirmi guruşluk zolata aldığı için dava etmiş ve parayı geri talep etmiştir. 

KŞS 12 / 56-4 (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 
163 Sefer bin Yusuf, Mehmed Beg ibn Murâd’ı “‘ammin oğlu Mustafâ’nın tekye husûsuna müte‘allik senin ile 

da‘vâsı olup beni mübâşir gönderdi” diyerek cebren yetmiş esedi guruşu ile doksan keyl arpasını almasından 

dolayı dava etmiş bunları geri talep etmiştir. KŞS 12 / 158-2 (23 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 19 Mayıs 1664). 
164 İlyâs bin Durmuş, mütesellim tarafından gönderilen ‘İvaz Ağa’yı, “sen hıdmetkârın Himmet bin ‘Osmân’ı darb 

ve katl eylemişsin” diyerek yüz elli esedi guruşunu alması sebebiyle dava etmiş ve sulh ile kendisinden beş 

bin akçe almıştır. KŞS 12 / 177-1 (22 Zî’l-ka‘detü’ş-şerife 1074 / 16 Haziran 1664). 
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diyerek başındaki yeşil imamesini ve beş bin akçesini zorla aldığı için dava etmiştir. Yan 

kaliçesi, tülü gibi eşyalar karşılığında davadan sulh edilmiştir.165 

 

III- VERGİLER İLE İLGİLİ KAYITLAR  

Devlet ve milletin korunması, varlığını devam ettirmesi ve ilerlemesinin sağlanması, 

kısaca kamu hizmetlerinin ifası için bir kısım masraflar yapmak gerekmektedir. Bunları 

karşılamak Müslümanların dini görevleri arasındadır. Bu mali göreve teklif veya çoğulu olarak 

tekâlif adı verilmektedir.166  

Osmanlı Devleti’nde vergiler çeşitlilik göstermekle birlikte genel anlamda şer‘î ve örfî 

olarak iki kısımda incelenmektedir. Kur’an ve sünnet hükümlerine göre alınan şer‘î vergiler 

zekât, öşür, cizye167, haraç, gümrük vergisi iken; örfî vergiler ise avârız ve rüsum-ı örfiyyedir.168  

Defterde salyane, raiyyet resmi, tekâlif-i şakka, avarız ve nüzul gibi çeşitli vergi 

kayıtlarına rastlanılmıştır. Bunlar bazen mahalle ahalilerinin, bazen de devlet görevlilerin talep 

etmesi sonucu mahkemeye intikal ettirilmiştir. Şükrân Mahallesi ahâlisinden ‘Alî ve İmâm Velî 

Halîfe isimli kişiler, Şerîfe Fâtıma bint-i es-Seyyid İmâm Çelebi’yi “merkûme Şerîfe 

Fâtıma’nın mülk menzili olmağla vâki‘ olan tekâlif içün sâlyâne taleb ideriz” diyerek dava 

etmişlerdir. Şerife’nin vekili olan kocası ise salyane talebine karşılık “zevcem merkûmenin 

menzili hâneye kayd olunmayup sâdâtdan olmağla tekâlif viregelmişdi” cevabını vermiş ve 

böylece Şerîfe Fâtıma’nın babası Seyyid İmâm Çelebi’nin ismi mahallenin sûret-i defterinde 

kayıtlı olmadığı kararlaştırılarak mahalleliler tekâlif talebinden men‘ edilmişlerdir.169 Bir başka 

kayıtta da benzer şekilde Polatlar Mahallesi’nden Mehmed bin Durmuş, Dede bin Kademli, 

İbrahîm bin Mûsâ, İsma‘îl  bin Velî, Mehmed bin Süleymân ve Receb bin Hüseyîn isimli kişiler; 

Sâlih bin Hüsâm, Halîl bin Mûsâ, Ahmed bin ‘Îsâ, Mehri bin el-Hâc İsma‘îl, Hasan bin Nebî, 

Halîl bin Hasan ve Ahmed bin Hüdâvirdi isimli kişilerden mahallede sâkin olmaları sebebiyle 

tekâlif talep etmektedirler. Dava edilen kişiler de cevaplarında “mezbûrûn kimesneler zikr 

olunan Polatlar Mahallesi’ne tahrîr idüp üzerlerine hâne kayd idüp biz merhûm Sultan Selîm 

Hân ‘alîyyü’l-rahman ve’l-gufrân hazretleri evkâfı re‘âyâsı olmamız ile mahalle-i mezbûre 

kurbunda bağ evlerinde sâkin olduk kadîmden hâne-i ‘avârıza dâhl değildir ve bu ana dek 

sâlyâne viregelmedik ve bin elli dört senesinde Konya kâdısı olan faziletlü Mustafâ Efendi 

                                                 
165 KŞS 12 / 154-4 (18 Şevvâl 1074 / 14 Mayıs 1664). 
166 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.332. 
167 Cizye talebi davası için bkz. KŞS 12 / 86-2 (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 
168 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.333-349. 
169 KŞS 12 / 11-3 (15 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 16 Kasım 1663). 
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huzûrunda murâfa‘a olduğumuzda mezbûrûn kimesneler ve sâiri bizim içün mahalle-i 

mezbûrede dâhl değildir ve hâneye kayd olmadı deyü her biri ikrâr idüp birkaç def‘a taraf-ı 

şer‘den men‘ ve def‘ olunup yedimize hüccet-i şer‘iye aldık ve bu ana gelince sâlyâne nâmıyla 

bir akçe ve bir habbe virmedik” diyerek mahalleye kayıtlı olmadıklarını bildirmişlerdir. Bunun 

üzerine Poladlar Mahallesi ahâlisi salyane talebinden men‘ edilmiştir.170  

Mahalle ahalileri arasındaki davalara bir başka örnek de avârız ve nuzül için imdâd 

talepleridir. Kırkdede isimli karyeden Mustafâ bin Mehmed, Mehmed bin Burâk, Mehmed bin 

Mustafâ, Hasan bin el-Hâc Hüdâvirdi, Velî bin el-Hâc Süleymân ve Salîh bin Müslîm isimli 

kişiler; Güçü karyesinden Hamza Halîfe bin Şa‘bân, Mehmed Halîfe ibn Bahâdır, el-Hâc 

İbrahîm bin Doğân, Orûç Fakı bin ‘Abdülcabbâr ve Mustafâ bin Halîl isimli kişileri karyeleri 

sınırında bağ ve arazileri olması sebebiyle ellerindeki emr-i şerîf gereğince avarız ve nuzül için 

imdâd talep etmişlerdir. Göçü ahâlisi ise cevaplarında “vâki‘ olan ‘avârız ve nüzulü edâ ideriz” 

demişler ve Kırkdede ahâlisi davadan men‘ edilmişlerdir.171 

Defterde sipahi ve reaya arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklara da rastlanılmaktadır. Bu 

davalarda sipahiler reayadan, ellerindeki “sûret-i defter-i hâkâni” gereğince rüsum-ı raiyyet 

talebinde bulunmuştur. Bazen bu talepler reaya tarafından onaylanmış ve mahkeme tarafından 

resmi ödemesi tembihlenirken172 bazen de reaya bu talebi reddetmiştir. Davaların çoğunda 

sipahilerin bu talepleri reddedilmiştir. Aksarây Kazâsı’na tâbi‘ Akhisâr isimli karye tımarına 

mutasarrıf olan Mehmed Beg isimli sipahi, Sille karyesinde sâkin olan Zâyte veled-i Aslan 

isimli zimmiden, önceden kendi karyesinde tavattun (yerleşmek) olduğu için kendi reayasından 

olması sebebiyle çift bozân rüsum-ı ra‘iyyeti talep etmiştir. Zâyte ise cevabında önceden 

cedleriyle birlikte sipahi reayası iken sonradan Sille isimli karyeye kaydolduğunu, ödemesi 

gereken ra‘iyyet resmini ve cizyesini mütevellilere teslim ettiğini ve bin yetmiş senesinde 

nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Yahya Efendi’nin sipahi Mehmed Beg’in suret-i defterine 

baktığında kendisinin ve ceddinin isminin yazılı olmadığını görerek Mehmed Beg’i ra‘iyyet 

resminden men‘ ederek kendisine de hüccet-i şer‘iye verildiğini bildirmiştir. Mahkeme 

tarafından incelenen bu hüccette Zâyte’nin ismi Sille karyesinde kayıtlı olduğu görülmüştür. 

Kadı ayrıca bu konu hakkında kanunnameye başvurmuştur. Kanunun “ra‘iyyet kadîmi 

karyelerinden kalkup âhar karyede tavattun eylese on seneden ziyâde mürûr idüp oturdukları 

karyede âhara ra‘iyyet yazılmış olsa rüsûm-ı ra‘iyyetlerin defter mûcibince sipâhiler alamaz” 

şeklinde olduğunu bildiren kadı, sipahi Mehmed Beg’i resm-i ra‘iyyet davasından men‘ 

                                                 
170 KŞS 12 / 22-1 (2 Cemâziye’l-evvel 1074 / 2 Aralık 1663). 
171 KŞS 12 / 147-2 (12 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 8 Mayıs 1664). 
172 KŞS 12 / 89-2 (13 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 11 Mart 1664). 
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etmiştir.173 Bir başka kayıtta da Kesdel sipahisi olan ‘Alî Beg, Lâdik karyesi sâkini 

Hüseyîn’den, babası ‘Alî’nin devşirme oğlanı olup ve sonradan yeniçeri olduğunu belirterek 

resm-i ra‘iyyet talep etmiştir. Hüseyîn cevabında “babam vech-i mübeyyen üzere yeniçeri olup 

ba‘de ben tevellüd idüp oğlu olmam ile resm-i ra‘iyyetden hâlâs oldum” demiş ve kadı 

kanunnameye başvurmuştur. “Defterlü yazılu zimmî ra‘iyyet ve ra‘iyyet oğulları emr-i şerîf ile 

devşirme ‘acemioğlanı olsa yahûd müslümân olup yeniçeri olsa yeniçeri oldukdan sonra olan 

oğulları ra‘iyyet olmaz yeniçeri oğlundan resm-i ra‘iyyet alınmaz” maddesi okunarak sipahi 

‘Alî Beg resm-i ra‘iyyet davasından men‘ edilmiştir.174   

Bazen devlet görevlilerinin, alınması emr-i şerîf ile yasaklanmasına rağmen halktan 

haksız vergi talep ettikleri görülmüştür. Örneğin Pirlevganda Kazâsı subaşısı ‘Abdurrahman 

Ağa, halktan selâmiye adı altında akçe talep etmiştir. Ahâli, karyelerinin havâs-ı hümâyûn 

haslarından Pirlevganda hâssı kuralarından olup serbest olduğunu ve ehl-i örf tâ‘îfesinin 

kendilerinden akçe almamalarına dair ellerinde emr-i şerif olduğunu belirtmişlerdir. Emr-i şerif 

gereği subaşı ‘Abdurrahman akçe talebinden men‘ edilmiştir.175 Yine Pirlevganda Kazâsı’ndan 

Afşar ve Bolay isimli karye ahalileri, subaşıların kendilerinden kanunsuz olarak tekâlif-i şakka 

talep ettiklerini ayrıca fakirlerden de subaşılık akçesi adıyla beşeryüzle biner akçelerini 

aldıklarını söyleyip durumu padişaha arz-ı hal etmişlerdir. Merkezden bu durum için “re‘âyâ 

ve berâyâ bir vecihle zülm ve te‘addî olunduğuna rızâ-yı şerîfim yokdur” diyerek halkın rencide 

edilmemesine dair ferman gönderilmiştir.176 Aynı şekilde Lâdik ahalisinin de menzil akçesi 

adıyla rencide edilmesine ilişkin ferman gönderilmiştir.177 Bir diğer belgede de bezirhanecilerin 

kendilerinden zulüm ve te‘addi ile ordu bazar akçesi alındığına dair şikâyetleri bulunmaktadır. 

Gönderilen fermanla mîr-mirân âdemlerinin bezirhanecileri bu tür akçe talepleriyle rencide 

etmemeleri emredilerek bu kişilerin def edilmesi istenmiştir.178 

 

IV- VAKIF KAYITLARI VE VAKIF SINIR ANLAŞMAZLIĞI 

Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamına gelen vakıf (vakf) kelimesi terim 

olarak “bir malın sahibi tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir amaca ebediyen tahsisi” şeklinde 

özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini 

                                                 
173 KŞS 12 / 91-4 (14 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 12 Mart 1664). 
174 KŞS 12 / 94-3 (19 Şa‘bân 1074 / 17 Mart 1664). 
175 KŞS 12 / 82-4 (4 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 2 Mart 1664).  
176 KŞS 12 / 254-2 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 22-30 Kasım 1663).  
177 KŞS 12 / 277-1 (23 Zî’l-ka‘de 1074 / 17 Haziran 1664). 
178 KŞS 12 / 280-4 (1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 Mayıs- 4 Haziran 1664). 
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teşkil eden hayır müessesesini ifade etmektedir.179 Vakıf, insanla beraber mevcut olan karşılıklı 

dayanışma ve başkasına iyilik yapma duygusunu hukuki statüye kavuşturan ve ona süreklilik 

kavramı sağlayan, milletlerin sahip bulunduğu manevi güç ve değerlerin tanımlanmasına 

yardımcı bir toplum kuruluşudur.180 Vakıf kuran kişilere vâkıf, vakfedilen ve vakfın kuruluşuna 

dair hazırlanan belgeye vakfiye denilmektedir. Vakfiyedeki şartlara ve şer‘i hükümlere göre, 

vakfın işlerini idare etmek üzere tayin olunan kişiye mütevelli denmektedir.181  

Osmanlı devrinde sosyal yardımlaşmaya en güzel örnek avârız vakıflarıdır. Osmanlı 

şehirlerinde yardımlaşma ve fakirleri himaye etmek amacıyla her mahallede bir avârız vakfı 

kurulmuştur. Mahalle sâkinlerince teşkil edilen bir idare heyetince yönetilen bu vakfın gelir 

kaynağı yine mahallelinin aynî-nakdi bağış veya hibeleridir. Mahallede ihtiyacı olanlara bu 

vakıftan borç veya kredi de verilmiştir.182 Defterde vakıftan verilen borçlar ile ilgili kayıtlar 

bulmak mümkündür. Bu kayıtlarda vakıf tarafından verilen borçların geri talep edildiği 

görülmektedir. Örneğin Şekerfirûş Mahallesi Evkafı mütevellisi ve imamı olan Mehmed 

Çelebi, mahalle sâkinelerinden ‘Âyşe isimli kadının bir sene önce avarızdan iki bin akçe 

aldığını geri ödemeden vefat ettiğini belirterek varislerinden bu parayı talep etmiştir.183 Benzer 

şekilde yine aynı mahalle sâkinlerinden olan Mehmed, vakıftan beş yüz akçe almış ödeyemeden 

vefat etmiştir. Borç mirastan talep edilmiştir.184  

Defterde vakıflarla ilgili konular vakıf malları ve vakfa ait olan arazilerin sınır davaları 

ile ilgilidir. Bu kayıtlarda vakıf görevlileri ile sipahiler ya da reâyâ arasında arazi sınırları 

anlaşmazlıkları olmuş ve mahkemede sınırlar kanıtlanmaya çalışılmıştır. Örneğin, Esb-Keşân 

Tâ‘îfesi’nden birkaç kişi Yağlubayat isimli karyedeki “Tekân nâm mevzi‘ beldemizdir” diyerek 

dâhil olmaya çalışınca Şeyh İbrahim ibn Şeyh Mansûr ve el-Hâc ‘Abdullah, Lütfullah, İbrahîm, 

Hasan, Receb ve ‘Alî isimli sipahiler bu kişileri dava etmiştir. Anlaşmazlık üzerine karye 

sınırlarının yerinde incelenmesi için mahkeme tarafından Mevlânâ ‘Osmân Efendi 

görevlendirilmiştir. Şeyh İbrahim “Yağlubayat nâm karye mukaddemâ taraf-ı saltanat-ı 

‘aliyyeden cedd-i sahîhim Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn nâm kimesneye temlîk ve defter-i 

mufassal-ı sultânîye kayd olunup mülkiyet üzere vâki‘ olan a‘şâr-ı şer‘iyesine ben mutasarrıf 

olup sâlâriyesine işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan sipâhiler mutasarrıflar olup karye-i mezbûrenin 

hudûd-ı erba‘ası ki kıbleten Oyukludepe’den İkialanlı sınuruna gelüp Karye-i Kozlu’ya vâsıl 

                                                 
179Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, DİA, C.42, İstanbul 2012, s, 475.  
180 Nazif Öztürk, “Osmanlı Döneminde Vakıflar”, Türkler, C.10, Ankara 2002, s.797. 
181 Ahmet Akgündüz, “Osmanlı Hukukunda Vakıflar, Hükümleri ve Çeşitleri”, Türkler, C.10, Ankara 2002,s.449. 
182 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Isparta 2014, s.55. 
183 KŞS 12 / 21-4 (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663).   
184 KŞS 12 / 123-1 (5 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 1 Nisan 1664).  
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olur ve şarken Kurukafa Ağılı’ndan Aktaş’a ve şimâlen Çomakludepe’den Develübeli’ne çıkan 

çaya ve garben Karakaklu nâm mevzi‘den yine Oyukludepesi’ne ulaşur” şeklinde ifade vererek 

karyenin sınırlarını belirtmiştir. Tâ‘îfe-i mezbûrlar ise cevaplarında Şeyh İbrahîm’in Şeyh ‘Alî 

veled-i Sâlihiddîn evlâdından olduğunu inkâr ederek, defter-i hâkânide Tekân’ın, Cemâ‘at-i 

Tekân diye kayıtlı olduğunu, kendilerinin de bu cemâ‘atten olduklarını ve bu sebeple dâhil 

olmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bunun üzerine mahkeme, Şeyh İbrahîm’den Tekân isimli 

mevzi‘nin kendi mülkü olduğuna dair şahit istemiştir. Şahitlerin ifadeleriyle sınırlar 

kesinleşince tâ‘îfe-i mezbûrlar davadan men‘ edilmiştir.185  

Benzer bir dava da Şeyh Hocenti Vakfı ile sipahiler arasında yaşanmıştır. Mütevelli Şeyh 

Mustafa, Belvirân Kazâsı’na tâbi‘ Afşavîrân ve Obrucak isimli karye sipahilerinden ‘Abdulnebî 

bin Mustafâ, Hüseyîn bin Yusuf, Mustafâ bin Mahmûd, diğer Mustafâ bin el-Hâc Receb ve 

Mehmed Beg’i dava etmiştir. Şeyh Mustafâ, ceddi mûmâ-ileyh Şeyh Hocenti’ye Sultâncık, 

Gündoğmuş, Karaağaç, Yukarıyük, Kızılkuyu, Ovacıkyazlısı, Venler isimli mezraaların 

hududuyla birlikte saltanat-ı ‘aliyeden hibe ve temlik verildiğini söyleyerek, Karaağaç 

mezra‘asının sınırlarını “Kuzvîrân’dan ‘Alîbegüyüğü’ne giden yoldan Obruk’a giden yola ve 

andan Danişmend Kaklığı’na ve andan Sarıtaş’a ve andan Kayacıkağzı’na ve andan 

‘Alîbegüyüğü sınuruna ve andan ‘Alîbegüyüğü nâm karyeden gelen Değirmenyolu üzerinde 

olan Aktaş’a ve andan Afşavîrân köprüsüne ve andan iki yol arasında olan sınur taşına ve 

andan Ecderhâçukuru’na ve andan Göçeriözü’nün şimâl tarafında vâki‘ Perçîn nâm mevzî‘ ve 

andan Afşavîrân’dan Ağcaşehr’e giden kanglı yoluna ve andan Balderşe Makberesi’ne ve 

andan Hıyarcı yoluna ki Ağcaşehr yoluna varır ve andan Yukarıbük’e müntehi olur” şeklinde 

belirtmiştir. Şahitlerin de bu sınırları doğrulaması üzerine sipahiler davadan men‘ edilmiştir.186 

Vakfa ait mallar da dava konusu olmuştur. Akıncı Sultân Mescîdi evkâfı mütevellisi 

Mehmed Çelebi ibn Hasan, “mütevellisi olduğum mescîd-i mezbûrun Karaüyük nâm mevzi‘de 

vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cirân ma‘lûmü’l-hudûd olan bir kıt‘a tarlası mezbûr Memiş’in taht-ı 

tasarrufunda olmağla içinde vâki‘ vakf ceviz ağaçlarından iki ceviz ağacını mezbûr Memiş kati‘ 

idüp ve birkaç dânesinin boynunu urub odunlarını zabt eylemiş” diyerek Memiş’i dava etmiştir. 

Memiş cevabında “mâre’z-zikr tarla içinde iki ceviz ağacını kati‘ eyledim ve birkaç dânesinin 

boynunu urdum ve odununu zabt eyledim” diyerek ağaçları zabt ettiğini itiraf etmiştir.187 Bir 

başka örnekte Sultân Alâeddîn Dârü’ş-şifâsı Evkâfı mütevellisi Mehmed Ağa, vakfa ait olan 

tarladan izinsiz mahsul aldıkları için es-Seyyid Yusuf bin es-Seyyid Pirlî ve evkâf-ı mezbûre 

                                                 
185 KŞS 12 / 17-1 (20-30 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 22 Ekim-1 Kasım 1663).  
186 KŞS 12 / 30-1 (20 Cemâziye’l-evvel 1074 / 20 Aralık 1663).  
187 KŞS 12 / 188-1 (11-20 Zî’l-hicce 1074 / 5-14 Temmuz 1664). 
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kâtibi Molla Yusuf ibn ‘Abdullah isimli kişileri dava etmiştir. Bu kişiler de cevaplarında 

mütevellinin haberi yok iken mahsul aldıklarını itiraf etmişlerdir.188 

Defterde bir de Arapça kitap vakfiyesi bulunmaktadır. Mevlâna eş-Şeyh Ahmed el-Kösec 

ibn Receb Dede’nin vakfettiği bu kitaplar Konya kadısı Ömer bin ‘Alî tarafından tescil 

edilmektedir. Kendi mülkü olan bu kitaplar arasında bazı İslâm âlimlerine ait tefsir, hadis 

kitapları, risaleler ve değişik mevzularda yazılmış kitaplar bulunmakla birlikte sayısı bir hayli 

fazladır. Külliyatını hasbeten lillahi te‘âla vakf ve habs ederek vakf-ı mezburun tevliyet ve 

nezaretinin hayatta oldukça kendi nefsine, vefatından sonra evlatlarına ve daha sonra âlimlere 

ait olduğunu şartla belirterek tayin etmiştir.189 

 

V- TİCARİ DÜRÜSTLÜK 

Ticaret, toplum hayatının vazgeçilmez bir unsuru olması sebebiyle bütün devletlerde 

önemli bir yere sahiptir. İnsanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu bir alan olmasının yanında ticaret 

aynı zamanda kişisel çıkarların en fazla gözetildiği dolayısıyla çıkar çatışmasının yaşandığı bir 

alandır. Bu nedenle en fazla istismara, haksızlığa, zarara ve düşmanlığa sebebiyet verilebilecek 

bir alandır. Bu itibarla Müslümanlar arasında ticaretle ahlak kelimesi adeta bütünleşmiş, “ticaret 

ahlakı” tek bir kavram gibi kullanılagelmiştir. Ticari bir muamelenin konu yapıldığı hemen her 

nassda meselenin ahlaki cihetine mutlaka dikkat çekildiği görülmektedir. Bu rivayetlerden 

birinde Hz. Peygamber, en helal kazancın yalan söylemeyen, emanete hıyanet etmeyen, 

sözünden dönmeyen, satın aldığı malı kötülemeyen, sattığı malı aşırı derecede methetmeyen, 

borcunu savsaklamayan, alacaklısını sıkıştırmayan bir ahlaka sahip tüccarın kazancı olduğunu 

belirterek bir tacirde bulunması gereken güzel ahlaki hasetlere dikkat çekmiştir.190 

Ticaretin dürüstlük üzerine inşa edilebilmesi için gerek İslam Hukukunun normları 

gerekse devletlerin oluşturduğu yasalar çoğu zaman çiğnenmiştir. Belirli bir fiyatı olan malın 

değerinin üzerinde satılmaya çalışılması, rekabet ortamının yaratılması ve karaborsacılık gibi 

durumların meydana gelmesiyle devletler tüketicileri olası zararlardan korumaya çalışmıştır.191   

Çalışılan döneme ait sicilde de fiyatların yükseltilmeye çalışıldığı veya ticarette hileye 

başvurulduğu görülmektedir. Dürüstlük üzerine ticaret yapmayan bu kişiler tespit edildiği an 

                                                 
188 KŞS 12 / 240-2 (23 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 14 Ekim 1664).     
189 KŞS 12 / 101-1 (6 Şa‘bân 1074 / 4 Mart 1664). ; İzzet Sak, Kadı Sicilleri Işığında Konya’da Yapılan Vakıflar 

(1650-1910), Konya 2012, s.171. 
190 Sabri Erturhan, “İslam Ticaret Hukukuna Vücut Veren Ahlaki Esaslar”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 

S.16, Konya 2010, s.219. 
191 Temel Öztürk, “Osmanlılarda Narh Sistemi”, Türkler, C.10, Ankara 2002, s. 861. 
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kadıya şikâyet edilmiştir. Örneğin Kayseri’den Konya’ya gelen birkaç zimmi terzilik ile 

uğraşmaktadırlar. Fakat bu kişiler işlerini düzgün yapmadıkları için terziler cemaati tarafından 

şikâyet edilmişler ve delil olarak da bu zimmilerin daha önceden diktiği kaftan getirilmiştir. 

Mahkemede ustalar tarafından incelenen kaftanın gerçekten de kesimi ve dikiminin hileli 

olduğu ortaya çıkmıştır. Zimmilerden bu durumun açıklaması istenmiş onlar da “biz celeb 

dikeriz ve kaftan keseriz böyle öğrendik” şeklinde cevap vermişlerdir.192 

Bir başka kayıtta stokçuların şikâyet edildiğini görüyoruz. Bezirhancılardan Mustafâ bin 

Mahmûd, Ahmed bin ‘Alî ve Mehmed Halîfe; Sille karyesinden ‘Alî, Polat, Bostân, Tatar, 

Karagöz ve Karyağdı isimli kişileri “kadîmden biz zegerek alup bezirhânemizde sıkup bezir 

çıkarup  Müslümanlara  bey‘ idegelmişken mezbûrûn kimesneler ihtikâr-ı vecîhe üzere zegereği 

alup ihfâ iderler” iddiası ile dava etmektedirler. Davalılar ise “fi’l-vâki‘  her birimiz be-her 

keylini seksener akçeye birkaç keyl zegerek aldık cümleden  cem‘an yüz altmış beş keyl zegerek 

vardır” diyerek zegerekleri saklayıp pazarda satmadıklarını itiraf etmişlerdir. İtirafları 

gereğince mahkeme tarafından bu kişiler, ellerindeki zegereğin depolanmayıp pazarda satılması 

hakkında uyarılmıştır.193    

Ticarette kullanılan ölçülerin de teftiş edildikten sonra hileli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

konuya ait örnek bakkal Mustafâ’nın muhtesib Hasan Beşe tarafından dava edilmesidir. Hasan 

Beşe’nin “mezbûr Mustafâ yüz dirhem sâbun  bey‘ eylemiş vezn eylediğinde yirmi dirhem 

noksan kaldı” şeklindeki ifadesi üzerine mahkemede de ölçülen sabun gerçekten de yirmi 

dirhem eksik çıkmıştır.194  Muhtesib Hasan Beşe bir başka sefer ise kasapların terazisini teftiş 

etmiş, terazinin bir tarafının beş dirhem eksik olduğunu tespit etmiştir.195   

Kaban Hanı müstâciri Süleyman Çelebi, handa bal, yağ, pirinç, sabun vs. gibi ürünlerin 

eskiden bugüne kadar belirli bir fiyat ile satıldığını fakat Eyûb Beşe isimli kişinin kantarının 

hileli olduğunu söyleyerek eksik kantar tutması sebebiyle dava etmiş ve kantarın incelenmesini 

istemiştir. Ölçülen kantar “yetmiş dört vakıyyede üç vakıyye noksan” gelmiştir. Eyûb Beşe 

ticarette hile yapmaması üzerine uyarılmıştır.196 Bir başka dava bezzazlar arasındadır. el-Hâc 

‘Abdüsselâm, Mustafâ, Mehmed, ‘Alî ve Mehmed Beşe; Hamza bin el-Hâc Emrullah, Hüseyîn 

bin ‘Abdüsselâm, Hüseyîn bin Safer, Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve ‘Alîisimli kişileri 

“mezbûrun kimesneler bizim hırfemizden olup bezzâzlar sûkında bey‘ ve şirâ olunan metâ‘ları 

                                                 
192 KŞS 12 / 16-2 (24 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 25 Kasım 1663). 
193 KŞS 12 / 22-4 (14 Cemâziye’l-evvel 1074 / 14 Aralık 1663). 
194 KŞS 12 / 41-4 (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 
195 KŞS 12 / 45-1 (15 Cemâziye’l-âhir 1074 / 14 Ocak 1664). 
196 KŞS 12 / 127-3 (15 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 11 Nisan 1664). 
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boğcalayub Atbazarı Kapusu taşrasında bazar yerinde mecma‘-ı nâs olan yerlerde getirüp 

endâza tutup bey‘ ve şirâ idüp bize külli gadr olmağla bundan akdem yedimizde olan emr-i şerîf 

mûcibince mezbûrun ile murâfa‘a-ı şer‘ olup men‘ olduklarını üç def‘a hüccet-i şer‘iye 

olmuşken mesmû‘a olmayup iki günden berü yine endâza tutup Atbazarı Kapusu taşrasında 

bey‘ ve şirâya başladılar” diyerek dava etmişlerdir. Hüccetleri incelendikten sonra bu kişilere 

Atbazarı Kapusu’ndaki ticaret yapmamaları tembihlenmiştir.197 

 

  

                                                 
197 KŞS 12 / 115-2 (4 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 31 Mart 1664).   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASİ HAYATA DAİR KAYITLAR  

I- FERMANLAR 

Divan-ı Hümayun veya Paşakapısı’ndaki divanlarda alınan kararlara uygun olarak 

yazılan ve üzerinde tuğra bulunan padişah emirlerinin (buyruk) genel adına ferman 

denilmektedir. Bu kelime, padişaha ait olduğunu ifade eden ‘âlîşân, hümayun, padişahi, şerif’ 

veya itibarının yüksek olduğunu gösteren “celilü’l-kadr”; mutluluk ve müjde belirten “saadet-

unvân, beşaret unvân”; şeref verdiğini ifade eden “şeref-iktiran”, mutlaka uyulması gerektiğini 

gösteren “vacibü’l-iz’ân, vacibü’l-imtisâl”; dünyanın itaat ettiği bir buyruk olduğunu belirten 

“cihan-muta”; güçlü bir itibarı bulunduğunu ifade eden “kadr-tüvan”; tatbikine karşı 

çıkılamayacağını gösteren “kaza-cereyan” gibi sıfatlarla birlikte kullanılmıştır. fermanla eş 

anlamlı olan emir ve hüküm kelimelerinin “emr-i âlî, emr-i şerîf, emr-i padişâhi, hükm-i şerîf, 

hükm-i cihân-mutâ şeklinde terkipler halinde kullanıldığı da görülmektedir.198  

Fermanlar, belgenin muhatabının sıfatlarının sayıldığı, mevkiinin belirtildiği, bazen de 

isminin yazıldığı elkâblar ile başlamaktadır. Muhatablar bazen birden fazla (kadı, beylerbeyi, 

sancakbeyi, voyvoda, yeniçeri serdarı, iş erleri vs.) kişilerden oluşabilmekteydi. Birden fazla 

şahsı muhatap alan fermanlar da her birine ait elkâb vazifelilerin mertebelerine göre belirli bir 

sıra dâhilinde ayrı ayrı yazılmaktadır.199 Elkâbdan sonra gönderilen kişiye dua ve senada 

bulunulur ve fermanın gönderilme gerekçesinin açıklandığı nakil kısmına geçilmektedir. Ancak 

nakilden önce, dua ile nakil kısmını bağlayıcı mahiyette “tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki” ibaresi yer almaktadır. Fermanın yazılma sebebi belirtildikten sonra bu konu 

hakkında verilecek emre geçilmektedir. Bu kısım ise “imdi vech-i meşrûh üzere amel olunmak 

bâbında” ibaresi ile başlayıp, “fermân-ı âlîşânım sâdır olmuştur” ibaresiyle son bulmaktadır. 

Emir verildikten sonra uyulmaması halinde verilecek ceza hatırlatılarak tehdit edilmektedir. 

Tehdit rüknünden sonra ise tarih atılır ve sol alt köşeye de fermânın yazıldığı yerin adı 

yazılmaktadır.200   

İncelenen sicilde fermanların gönderilme sebepleri çeşitlilik göstermekle birlikte, 

özellikle de sefer için asker toplanması hakkındaki fermanların çoğunlukta olması sebebiyle 

dönemin siyasi tarihi hakkında kısa bir bilgi verilmesi yerinde olacaktır. Köprülüler devri olarak 

bilinen bu dönemde tahtta IV. Mehmed bulunmaktadır ve genç yaşta olması sebebiyle devlet 

                                                 
198 Mübahat S. Kütükoğlu, “Ferman”, DİA, C.12, Ankara 1995, s.401. 
199 Mübahat S. Kütükoğlu, “Elkâb”, DİA, C.11, İstanbul 1995, s.51. 
200 Kütükoğlu, “Ferman”, s.402-405.  
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idaresi veziriazamların eline tam bir destekle verilmiştir. Devlet bu dönemlerde, malî 

bunalımlar, iç ve dış tehditler, kargaşalar, ayaklanma ve isyanlar, rüşvet, iltimas, merkezi otorite 

eksikliği vb. gibi sorunlarla mücadele etmiştir. Köprülü Mehmed Paşa döneminde bu sorunların 

önemli bir kısmı halledilmiştir. 1661’de Köprülü Mehmed Paşa’nın ölmesiyle sadrazamlık 

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’ya verilmiştir ve incelediğimiz 1663-1664 yılları onun 

sadrazamlığında gelişen olaylarla ilgilidir. Babasından iç meseleleri önemli ölçüde halledilmiş 

bir ülke devralan Fazıl Ahmed Paşa veziriazamlığı döneminde daha ziyade dış meselelerle 

ilgilenmiştir. Erdel sorunu bunlardan ilkidir. Avusturyalıların Kemeny Janos’u Erdel Prensi 

yapmak istemesi ve Janos’un da Osmanlılar’ın prensliğe getirdiği Mihaly’e karşı yürümesi 

üzerine Avusturya’ya karşı sefer kararı alınmıştır.201 1663 baharında Erdel için büyük bir ordu 

ile sefere çıkan Ahmed Paşa Belgrad’a gelmiş ve burada toplanan meşveret meclisinde Erdel’in 

en önemli kalesi sayılan Uyvar üzerine yürünmesi kararı verilmiştir.202  

Bu sefer için yapılan ön hazırlıklara defterdeki fermanlardan ulaşabilmekteyiz. Mesela 

Uyvar Kalesi fethi için lağımcı tedariği hakkında bir ferman gönderilirken203, diğer gönderilen 

fermanda da tedarik edilen lağımcıların Konya’da toplanıp oradan ordu-yu hümayuna 

gönderilmesi emredilmiştir.204 Dörder bin akçeden otuz nefer tutulan lağımcıların “lağım 

ahvâlin bilür güçlü ve kuvvetlü ve tuvânâ olmak üzere” olması gerektiği belgede belirtilmiştir. 

Bir diğer belge de sefer için deve satın alınması hakkındadır. Esb-Keşân Mukata‘ası olan toprak 

kadıları ve 1075 senesinde Esb-Keşân Mukata‘ası eminine gönderilen bu fermanla, Esb-keşân 

Mukâta‘sı re‘âyâsından ve ol cânibde bulunan yerlerden her bir katarı üçyüz altmışar guruş 

olmak üzere dört katar deve tedarik edilmesi emredilmiştir. Bu develerin tuvânâ toklu ve genç 

olması şartıyla yarısı maya ve diğer yarısı erkek olması gerektiği fermanda belirtilmiştir.205 

Seferde mevcud bulunmaları hakkında yeniçeriler için de emr-i şerif gönderilmiştir. 

Anadolu’nun orta kolunda vâki‘ olan kadılara ve yeniçeri serdarlarına gönderilen bu fermanda 

“taht-ı kazânızda ve nevâhi ve kurâda sâkin olan yeniçeri ve topçu ve cebeci sefere me’mûr 

olanlar sefer-i hümâyûnuma gelüp ve serhadlü olanlar serhadlerine gidüp ve korucu ve oturak 

ve ‘acemi oğlanı ve kul oğulları kânûn-ı kadîm üzere Âsitâne-i Sa‘âdet’im muhâfazasında 

me’mûr bulunup ve yeniçeri serdârlarıyla sefer olan yoldaşlarıyla nevrûz-ı fîrûzda Belgrad’a 

                                                 
201 Tufan Gündüz, Osmanlı Tarihi El Kitabı, Ankara 2012, s.314. 
202 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-III Köprülüler Devri, İstanbul 

2015, s.75-84. 
203 KŞS 12 / 256-4 (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 
204 KŞS 12 / 257-1 (26 Cemâziye’l-evvel 1074 / 26 Aralık 1663). 
205 KŞS 12 / 288-1 (26 Şa‘bân 1074 / 24 Mart 1664). 
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gelüp mevcûd bulunmaları” emredilmiştir.206 Aynı şekilde diğer bir belgede de kapucubaşı 

Mustafâ Ağa’nın asker toplanmasıyla ilgili bu emri aldığı anda “bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve 

tevakkuf” etmeyerek “dergâh-ı mu‘allâm müteferrikaları ve çavuşları ve dîvân-ı hümâyûnum 

ve defter-i hâkânî kâtibleri ve şâkirdleri ve ‘umûmen zü‘amâ ve erbâb-ı timâr ve sipâhi ve 

yeniçeri ve topçu ve cebeci ve ‘arabacı ve bi’l-cümle birden bine ve binden yüz bine varınca 

dirlik tasarruf eyleyüp sefer-i hümâyûnuma me’mûr olan ‘askerî tâyifesin evlerinde hiçbir 

vecihle meks ve ârâm itdirmeyüp yerlü yerinden sürüp çıkarup” Ahmed Paşa’nın yanına 

gönderilmesi söylenmiştir.207 Bu emr-i şeriflere rağmen özürsüz olarak savaşa katılmayan, 

ordudan firar eden, ben oturak ve pîr-i fânî ve re‘âyâ ile sâlyâne virüp dirliğimden ferâgat 

eyledim gibi çeşitli bahaneler öne süren askerler için de ferman gönderilerek böyle kişilerin 

bulunduğu yerde haklarından gelinmesi emredilmiştir.208  

Fermanlar içinde çoğunluğu ile dikkat çeken diğer belgeler ise hırsız ve eşkıyalarla 

ilgilidir. Bu belgelerin ilkinde Uyvar Kalesi seferinden dönen askerlerin hırsızlık yaptığını 

görmekteyiz. Konya sâkinlerinden erbâb-ı tîmârdan Mehmed Çavuş, Çolak İbrahîm, Halîl, 

Dilâver ve ‘Alî isimli sipâhiler, kethüdâyeri Mehmed Ağa’nın hidmetkârları olan Mehmed ve 

Mustafâ’yı Uyvar Seferi’nden gelirken Beckerek isimli mahalde soymuşlardır. Hırsızlar, 

kethüdâyerinin iki re’s mükemmel raht besâtıyla atın ve binbeşyüz guruşluk eşyâ tahmîl olmuş 

bir sebenhânesin alarak kışlaklarına, oradan da alaybegleri vilayetlerine gitmişlerdir. 

Kethüdâyerinin padişaha arzı ile Karaman mütesellimine bu hırsızları buldurması 

bildirilmiştir.209  

Haydut ve eşkıyaların yol üzerlerine pusu kurmasıyla devletin yollar üzerindeki 

asayişinin bir hayli sıkıntılı olduğunu ise eşkıyaların teftiş edilmesi hakkında gönderilen 

fermanlardan görebilmekteyiz. Âsitâne-i Sa‘âdete gelen yolcular ya da sefere giden askerlerin 

önünü kesip hırsızlık yapıp fesatlık çıkaran eşkıyaların bir an evvel bulunması için ferman 

gönderilmiş, bulunmaması halinde fermanın muhatabı olan kişilerin özürlerinin kabul 

edilmeyeceği bildirilmiştir.210 Bir diğer belgede de Türkmen taifesinden on beş nefer haraminin 

yine yola inerek Mehmed isimli kişinin sağ kolunu mızrak ile yaralayarak iki bargir ve 

                                                 
206 KŞS 12 / 260-1 (21-30 Cemâziye’l-evvel 1074 / 21-30 Aralık 1663). 
207 KŞS 12 / 261-2 (21-30 Recebi’l-ferd 1074 / 18-27 Şubat 1664). ; Sefer için asker toplanması ile ilgili diğer 

fermanlar için bkz. KŞS 12 / 263-1 (11-20 Recebü’l-ferd 1074 / 8-17 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 266-1 (21-30 Receb 

1074 / 17-26 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 267-1 (11-20 Receb 1074 / 8-17 Şubat 1664).  
208 KŞS 12 / 284-1 (4 Şevvâl 1074 / 30 Nisan 1664). 
209 KŞS 12 / 267-3 (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 
210 KŞS 12 / 271-3 (11-20 Şevvâl 1074 / 7-16 Mayıs 1664). 
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eşyalarını çalmışlardır.211 Devletin içinde bulunduğu durumun anlaşılması ve ülkenin her bir 

köşesinde asayişin yeniden sağlanmaya çalışılması açısından bu belgeler bir hayli önemli 

olmuştur.  

Fermanlar içinde dikkat çeken bir diğer belge ise şehzade Mustafa’nın doğumu için şenlik 

yapılmasıyla ilgilidir. Fermanda, şehzadenin doğumu sebebiyle kale ve kulelerde topların 

attırılması ve yedi gün yedi gece sürecek şenlik ve şâdımanlıkların yapılması söylenerek, 

cevâmi‘ ve mesâcid ve me‘âbidde meşâyih ve zühhâd ve sulahâ ve ‘ibâd ve ‘abîd ve azâd 

şehzâde-i müşârün-ileyhin bekâ-yı ‘ömr ve devlet-i ebed peyvendleri du‘âsına müdâvemet 

gösterilmesi buyurulmuştur.212  

 

II- BERATLAR 

Bir adı da nişan olan berat, bir memuriyete tayin, bir gelirden tahsis, bir şeyin kullanılma 

hakkı, bir imtiyaz veya muafiyetin verildiğini gösteren ve padişahın tuğrasını taşıyan belgedir. 

Beratlar, tuğranın sahibi olan padişahın saltanatı süresince geçerliydi. Beratın yeni tahta çıkan 

padişah zamanında da geçerliliğini koruyabilmesi için “tecdid” olduğu belirtilen yenisi 

verilmekteydi.213  

Beratlarda verilen hizmetin adı, yeri, geliri veya maaşı, verilenin ismi, niçin verildiği ve 

kendisinden ne istenildiği; kumandanlık, seraskerlik veya diğer mühim bir vazife ise berat 

alanın salahiyet derecesi belirtilirdi.214  

Beratların hangi sebeple verildiği belirtildiği gibi cinsi de gösterilirdi: Vezâret, 

beylerbeylik, tımar, iltizam, feraşet, imamet, vazife, muafiyet beratı, tercümanlık ve özel 

statüde tercümanlık yapacaklara da berat verilirdi.215 

Defterden örnek vereceğimiz bir berat metni şöyledir: 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

İşbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde 

kadruhu mahal ve müstehak olmağla hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp 

Konya’da vâki‘ merhûm Mahmûd Pâşâ binâ eylediği han evkâfına mütevelli lâzım gelmeğin 

iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn muhtârü’l-‘izz ve’t-temkîn 

                                                 
211 KŞS 12 / 271-1 (11-20 Şevvâl 1074 / 7-16 Mayıs 1664).   
212 KŞS 12 / 294-2 (1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 Mayıs- 4 Haziran 1664). 
213 Mübahat S. Kütükoğlu, “Berat”, DİA, C.5, İstanbul 1992, s. 472. 
214 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.1, İstanbul 1993, s.295.  
215 Kütükoğlu, “Berat”, s.472. 
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bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı 

mûcibince bin yetmiş dört Muharremü’l-harâmının yirmi sekizinci gününden yevmî bir akçe 

vazîfe ile mütevelli nasb idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr varup hidmet-

i lâzımesin mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî bir akçe vazîfesin evkâf-ı 

mezbûre mahsûlünden alup mutasarrıf ola şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren 

fî’l-yevmi’s-sâdis şehr-i Saferi’l-hayr li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Safer 1074 / 9 Eylül 

1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî selh-i Recebi’l-ferd li-sene el-mezbûre (27 Şubat 1664).216 

Bu berat örneğinde Alacahan isimli hana mütevelli lazım olmuş ve dârü’s-sa‘âde ağası 

olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa’nın arzıyla Mehmed isimli kişi 28 Muharrem 1074 

tarihinden itibaren bir akçe ücret ile mütevelli tayin edilmiştir. Bunun haricinde defterde Sultan 

Alaaddin Evkafı tevliyet beratı217, Tâcü’l-vezir Medresesi’ne kâtib tayini218, Sultan Selim 

Hanına mütevelli tayini219, Altunlu Çeşme vakfı tevliyet beratı220, Mîrâbiye mukata‘a 

tasarrufu221, zaviyedarlık222, zeamet tevcih beratı223 gibi pek çok örnek de bulunmaktadır. 

 

III- TEZKİRELER 

Tezkire, aynı şehir ve kasabada bulunan resmi dairelerin birinden ötekine ve halkın 

birbirine yazdıkları yazılardır.224 Defterde birçok tezkire kaydı mevcuttur. Bunlardan bir tanesi 

Konya zimmileri cizyesi hakkındadır. Bu kayıtta Salih Çelebi’nin elindeki berat gereğince bin 

yetmiş dört ve bin yetmiş beş senelerinin cizye tahsili için görevlendirildiği hatırlatıldıktan 

sonra cizyelerin Salih Çelebi’ye ödenmesi belirtilmiştir.225 Bir başka tezkire örneği ise 

güherçile karhânesine hizmet edenler hakkında divân tezkiresidir: “Konya ve Sahrâ ve 

Hatunsarâyı ve Sudirhemi ve Sa‘îdili nevâhisinde vâki‘ tîmârdan ma‘zûl sipâhi ve 

sipâhizâdegân ve bîrûniyân ve zâviyedârân ve derbendci ve köprücü ve ‘abd-ı mu‘tak ve hâric 

ez-defter ve tekyenişîn tâyifesi mu‘tâd-ı kadîm üzere on sekiz gün güherçile kârhânesine edâ-i 

                                                 
216 KŞS 12 / 259-2 (6 Saferü’l-hayr 1074 / 9 Eylül 1663). 
217 KŞS 12 / 254-3 (8 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 9 Kasım 1663). 
218 KŞS 12 / 256-2 (21-30 Muharrem 1074 / 25 Ağustos- 3 Eylül 1663). 
219 KŞS 12 / 257-3 (11 Muharrem 1074 / 15 Ağustos 1663) 
220 KŞS 12 / 280-3 (11-20 Şevvâl 1074 / 7-16 Mayıs 1664). 
221 KŞS 12 / 259-1 (4 Şa‘bâni’l-mu‘azzam 1073 / 14 Mart 1663). ; KŞS 12 / 276-1.  
222 KŞS 12 / 280-2.  
223 KŞS 12 / 289-3. 
224 Pakalın, s.491. 
225 KŞS 12 / 1-2 (4 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 25 Ekim 1664). 
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hidmet idüp hidmete iktidârı olmayanlardan üslûb-ı sâbık üzere bedel-i hidmetlerin cem‘ ve 

kadîmi güherçile kârhânesine ta‘yîn olunan toprak resmi tahsîl olunmak içün dîvân tezkeresi 

tahrîr” olunmuştur.226 Bir başka tezkire Suğla hâssına tâbi‘ Çumra ve Ervâd isimli karyelerinin 

sene içinde vaki‘ salariyelerin Mustafâ Efendi’nin zabt etmesine dairdir.227 Bir diğer tezkire 

örneği ise tımar tevcihi ile ilgilidir.228 

 

IV- BUYURULDULAR 

Türkçe buyurmak mastarından yapılmış bir isim olan buyuruldu, Osmanlı diplomatiğinde 

sadrazam, vezir, defterdar, kazasker, kapdan paşa, beylerbeyi gibi yüksek rütbeli vazifelilerin, 

kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara gönderdikleri emirler için kullanılan bir 

terimdir.229  

İncelenen defterde davarların zahireleri hakkındaki bir buyuruldunun tam metni şu 

şekildedir: 

“Yusuf Pâşâ hazretlerinin buyruldusudûr. 

Şerâyi‘-i şi‘âr Adana’dan Üsküdar’a varınca yol üzerinde vâki‘ kuzât efendileri zîdet 

fezâ’iluhum inhâ olunur ki kendümüze ve tevâbi‘mize ve davarlarımıza zahîre olmak içün be-

her yevm on beş koyun ve beş kuzu ve binikiyüz akçe etmek ve elli vakıyye yağ ve yüz elli vakıyye 

pirinç ve yüz kırk keyl-i İstanbulî arpa ve sâ’ir levâzım kifâyet mikdârı tedârik ve zahîrecimiz 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hasan Ağa zîde kadruhuya teslîm ve bir vecihle müzâyakadan 

ihtirâz üzere oluna deyu buyruldu.”230  

Bir başka buyuruldu ise zaviyedarlık ile ilgilidir:  

“Zâviyedârlık-ı Vakf-ı ‘Alî Ağa der-Karye-i Çağlak tâbi‘-i Nâhiye-i Hatunsarâyı. 

Zikr olunan zâviyedârlık bundan akdem Mûsâ Dede’ye vazîfe-i mu‘ayyenesiyle sûret-i 

rü’uslu tevcîh olunup üzerinde ve zabt ve tasarrufunda iken bir tarîkle üzerinden ref‘ olunmağla 

zâviye-i mezbûra mezkûr Mûsâ Dede’ye fazîletlü Şeyhü’l-İslâm hazretlerinin işâretleri ile ber-

vech-i te’yîd mutasarrıf olmak üzere ibkâ ve mukarrer kılınmak buyruldu.231 Örneklerden de 

görüldüğü üzere buyuruldular ile kişilere bazı konular hakkında yapılacak işler yazılı olarak 

emredilmiştir. 

                                                 
226 KŞS 12 / 274-2 (11-20 Şa‘bân 1074 / 9-18 Mart 1664). 
227 KŞS 12 / 285-2  
228 KŞS 12 / 288-4. 
229 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994, s.197.  
230 KŞS 12 / 276-3. (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 14 Haziran 1664) 
231 KŞS 12 / 280-1. 
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V- MEKTÛBLAR 

Diplomatik bakımdan mektûb, iki belde, iki memleket arasındaki şahıslarca iş, tebrik, 

taziye “arz-ı muhabbet” gibi vesilelerle birbirlerine gönderilen yazılara denilmiştir. Bitik, name, 

nemika, varaka, risale gibi tabirler de mektûbla aynı anlamda kullanılmıştır.  

Defterdeki incelenen mektûblar genellikle görevlendirmelerle ilgilidir. Konya’daki 

mevcut yeniçeri serdarının azledilerek yerine Ahmed Beşe’nin göreve getirilmesi232, 

Mehmed’in bin yetmiş dört yılı Recebinin gurresinden aharına kadar subaşılık görevine 

getirilmesi233 buna örnektir. Ayrıca eşkıya teftişi234, askerlerin sefer için Belgrad’da hazır 

bulunmaları235, Konya ihtisabı236 ve yava cizyeleri237 hakkında da mektûblar mevcuttur. 

 

  

                                                 
232 KŞS 12 / 255-1 (7 Cemâziye’l-evvel 1074 / 7 Aralık 1663). 
233 KŞS 12 / 255-3. 
234 KŞS 12 / 272-2. 
235 KŞS 12 / 263- 2 (11-20 Receb 1074 / 8-17 Şubat 1664). 
236 KŞS 12 / 273-3. 
237 KŞS 12 / 279-2. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUKİ HAYATA DAİR KAYITLAR  

I- NAFAKA TAKDİRİ 

Nafaka, ihtiyaçların karşılanması maksadıyla harcanan para vb. maddi değerlerdir. 

Nafaka kavramı İslam hukukunda sadece aile hukukuyla sınırlı değildir. Bu yüzden nafaka 

terimi için değişik tarifler de verilmiştir. Sosyal adalet, hayvan hakları ve çevrenin korunması 

gibi konularda kişinin sorumluluğu altında bulunan diğer canlıların hatta canlı olmayanların 

bile varlık ve verimliliklerini devam ettirebilmeleri için yapılacak harcamaları da 

kapsamaktadır.238  

Defterde genel olarak annesi veya babası ölen, muhtaç durumdaki çocuklar için nafaka 

talep edildiği görülmektedir. Bu talep çocukların vasileri tarafından yapılmaktadır ve para 

mirastan talep edilmektedir. Örneğin Râbi‘a bint-i Mehmed isimli kadın geride Selimeşah 

isimli küçük bir kız bırakarak vefat etmiştir. Selimeşah’ın vasisi Raziye, çocuğun ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere baba Mehmed bin Hasan malından nafaka talebinde bulunmuştur. Talep kabul 

edilerek Mehmed’in malından her sene seksen akçe verilmesi karara bağlanmıştır.239 Bir başka 

kayıtta eski vasi tarafından yeni vasiye nafakanın verildiği görülmektedir. Babası ölen küçük 

çocuğa önceden vasilik yapan Mevlut, küçük çocuğa bakarken mahkemeden nafaka talep 

ettiğini söyleyerek çocuğun şimdiki vasisi olan El-Hâc Mehmet’e bir kıta bağını vermektedir.240  

Defterdeki nafaka takdiri kayıtlarının çoğunluğu Arapça olarak yazılmıştır. Bu kayıtlarda 

da çocuk veya çocukların isimleri, baba ismi, oturdukları mahallenin ve vasîlerinin ismi 

belirtilmektedir. Örnek olarak Mehmed, Sâfiye ve Fâtıma isimli sagîrler için nafaka takdir 

edilen bir belge gösterilebilmektedir. “Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-

mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- nafakati’s-sagâri’l-med‘uvûn Mehmed ve Safiye ve Fâtıma 

evlâd-ı el-Hâc Mustafâ el-müteveffa ebûhum el-mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti 

Sâhib‘atâ min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihim ve li-sâ’ir havâyicihim 

ez-zarûriyyeti külli yevmin yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyli li-külli vâhidin minhüm erba‘a 

derâhimi mine’l-mâli’l-müntakili ileyhim bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhim el-müteveffâ el-mezbûr ve 

bi-talebi mürebbihim hâmil-i hâze’l-kitâb Mahmûd Çelebi ibn Velî vehüm min hücrihi ve 

terbiyetihi ve ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihim ve bi’l-istidâneti 

                                                 
238 Celal Erbay, “Nafaka”, DİA, C.32, İstanbul 2006, s.282. 
239 KŞS 12 / 47-5 (27 Cemâziye’l-âhir 1074 / 26 Ocak 1664). 
240 KŞS 12/ 38-3. 
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vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhim vaktü’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni 

cerâ zâlike ve hurrire fî gurre-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf”241 

Nafakalar sadece insan için olmayıp hayvanları da kapsamaktadır. Defterde bununla ilgili 

bir adet örnek bulunmaktadır. Mîri-ab ve beytü’l-mâl emîni olan ‘Alî Ağa, Sahîb ‘Atâ 

Mahallesi’nde sâkin iken vefat eden Muslî’nin murisi olmaması sebebiyle muhallefâtının 

emaneten kendisine teslim edildiğini ve bu muhallefâttan üç adet bargirin yiyecek parasını talep 

etmektedir. Hâkim de bu bargirlere arpa ve ‘ulâf bahâsı olarak günlüğü beş akçeden nafaka 

takdir etmiştir.242 

II- MİRAS 

Miras, sözlükte “kök, temel; birinin diğerinden devraldığı eski durum, bakiye” 

anlamlarındaki irs kökünden türemiştir ve bir şeyin bir kişi veya topluluktan diğerine geçmesi 

manasında kullanılmıştır.243  

Miras hukuku, ferâiz veya ilm-i ferâiz olarak bilinmektedir. Ferâiz, farizanın çoğuludur 

ve Kur’an veya hadis tarafından takdir edilen miras payı demektir. Ferâiz veya şer‘i miras 

hukuku ise, murisin terekesinin hisselere taksimi ve bu hisselerin mirasçılara nasıl ve hangi 

hallerde geçeceğini belirten ilme denilmektedir. Osmanlı Devleti dâhil bütün Müslüman Türk 

devletlerinde şer‘i miras hukuku yani ferâiz tatbik edilmiştir.244  

Miras hukukunun üç önemli unsuru bulunmaktadır. Birincisi mûris yani miras bırakan,  

ikincisi varis yani mirasçı, üçüncüsü de mevrûs da denilen terekedir. Tereke de ölen kimsenin 

geride bıraktığı mal varlığıdır.245 Tereke veya muhallefat, taksim edilirken öncelikli sıralamalar 

vardır. Bunlar ölen kişinin tekfin ve defin masrafları, ölenin borçları ve kalan malın üçte birinin 

aşmamak kaydıyla vasiyeti şeklindedir. Bunlardan sonra kalan mal mirasçılara paylarına göre 

dağıtılmaktadır. Mirasçı olabilmek için de kan ve evlilik bağının bulunması gerekmektedir.246   

Defterde miras taksimi, miras hissesinden çekilme, miras davaları ve miras davasından 

sulh gibi pek çok kayıt bulunmaktadır. Medrese Mahallesi sâkinlerinden iken vefat eden 

Ahmed’in emmisinin oğulları, müteveffanın muhallefatı taksim edildiğinde kendilerine biner 

akçe ve biner akçelik eşya isabet ettiğini belirterek bunları kabz ettiklerini tescil 

                                                 
241 KŞS 12 / 5-5 (1 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 2 Kasım 1663). Örnekler için bkz: KŞS 12 / 5-5 (1 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 2 

Kasım 1663). ; KŞS 12 / 19-5 (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). ; KŞS 12 / 19-6 (4 Cemâziye’l-evvel 

1074 / 4 Aralık 1663). ; KŞS 12 / 43-2 (12 Cemâziye’l-âhir 1074 / 11 Ocak 1664). 
242 KŞS 12 / 65-5 (16 Receb 1074 / 13 Şubat 1664). 
243 Hamza Aktan, “Miras”, DİA, C.30, İstanbul 2005, s. 143.  
244 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.548. 
245 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.549-552.  
246 Aktan, s.144. 
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ettirmişlerdir.247 Şekerfirûş Mahallesi sâkinelerinden Fatıma ise vefat eden annesi Hadice 

Hatun’un (eş-Şeyh ‘Abdurrahman Efendi’nin eşi) muhallefatından kendisine on yedi bin yedi 

yüz yirmi akçelik pay düştüğünü ve bunun mukabelesinde; beş bin üçyüz kırk akçe kıymetlü 

on beş miskâl bir denk altun, bin beşyüz akçe kıymetlü üç miskâl incü, üç yüz akçe kıymetlü 

bir pirûze taşlu ve kırmızı ayaklı bir altun küpe, bin iki yüz akçe kıymetlü sim ve düğmeli bir 

yeşil cedîd kumaş kaftan, sekizyüz akçe kıymetlü sim düğmelü bir ma’i kemha entari, üçyüz 

akçe kıymetlü bir cedîd sarı kumaş zıbun, dokuzyüz akçe kıymetlü üç tob ketan bezi, bin beşyüz 

akçe kıymetlü sim ve düğmeli bir cedîd al kumaş kaftan, bin beşyüz akçe kıymetlü sim ve 

düğmeli bir sarı cedîd hâre kaftan, üçyüz akçe kıymetlü bir cedîd dürme pâre arkiye, ikiyüz 

akçe kıymetlü bir çift bileklik, dokuzyüz akçe kıymetlü iki kaliçe, yüz akçe kıymetlü bir bakır 

tepsi, ikiyüz kırk akçe kıymetlü bir havan, ikiyüz kırk akçe kıymetlü üç ‘adet sahan, sekizyüz 

akçe kıymetlü bir alaca cedîd kaftan, bin ikiyüz akçe kıymetlü bir münkaş cedîd sof ferace, yüz 

akçe kıymetlü bir boğça ve üçyüz akçeye bir sanduk alarak on yedi bin yedi yüz yirmi akçelik 

hakkını tamamladığını belirtmiştir.248 Kayıttan da anlaşılacağı üzere Hadice Hatun oldukça 

varlıklıdır. Defterde beg, ağa, efendi, beşe gibi ünvanı olan kişilerin tereke kayıtlarının daha 

zengin olduğu dikkat çekerken, herhangi bir ünvanı olmayan bir kişinin tereke kaydındaki 

eşyaların maddi değeri çok yüksek değildir. Süleymân ve Mustafâ isimli kişilerin babaları 

Hasan’dan kalan bir leğen-i kebîr, bir kebîr sini, bir tencere, bir kebîr ‘Acem sahanı, beş sahan 

dahî, bir tebsi, üç tas, bir kilim, iki bel, bir balta, bir bıçak, bir tennur demürü, bir sacayak, bir 

kebîr saçbağı, bir çift garar ve bir çift çuval buna örnektir.249 Ayrıca mirasa konu olan mallar 

incelendiğinde özellikle giyim ve ev eşyalarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunun yanı 

sıra çok fazla değeri olmayan eşyaların da mîrâsa konu olduğunu görmekteyiz. Bu eşyalarla 

dönemin kültürü hakkında fikir sahibi olabildiğimiz gibi tereke kayıtları ile birlikte toplumun 

ekonomik durumu, statüleri ve sosyal yaşantıları hakkında bilgi de edinebilmekteyiz. 

Terekedeki mallar ve kıymetleri hakkındaki bilgiler bazı kayıtlarda liste halinde yazılmıştır. 

Örneğin, seferdeyken vefat eden ve defterde isminin silik olmasıyla okunamayan bir kişinin 

tereke listesi şu şekildedir: 

Menzil mine’l-mahalleti’l-mezbûre nısf sehni kıymet 5000 / Kaytâs nâm sagîr gulâm 

‘aded 1 kıymet 5000 / müst‘amel sagîr yan kaliçesi çift 1 kıymet 700 / sagîr tas ‘aded 2 kıymet 

40 / kilim köhne ‘aded 2 kıymet 100 / döşek kalafı ‘aded 2 kıymet 100 / yasdık kalafı ‘aded 2 

kıymet 50 / köhne don ‘aded 1 kıymet 29 /  beyaz boğça ‘aded 1 kıymet 43 / sagîr sedir kaliçesi 

                                                 
247 KŞS 12 / 10-2 (16 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 17 Kasım 1663). 
248 KŞS 12 / 11-1 (16 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 17 Kasım 1663). 
249 KŞS 12 / 76-3 (26 Receb 1074 / 23 Şubat 1664). 
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‘aded 1 kıymet 200 / def‘a sagîr kaliçe ‘aded 1 kıymet 250 / tencere ‘aded 1 kıymet 290 / sagîr 

kazgan ‘aded 1 kıymet 202 / köhne hamam gömleği ve döşeme ve tor ma‘â makrame kıymet 

214 / sagîr kazgan ‘aded 1 kıymet 163 / sacayak ‘aded 1 kıymet 22 / alaca makrame ‘aded 1 

kıymet 28 / münkaş yüz yasdığı ‘aded 2 kıymet 20 / sahan küçük ‘aded 2 kıymet 70 / hamam 

leğeni ma‘â sahan ‘aded 1 kıymet 180 / kahve makremesi fener gömleği ‘aded 1 kıymet 126 / 

beledi döşek yüzü ma‘â yasdık yüzü kıymet 88 / köhne yasdık kalafı ‘aded 3 kıymet 115 / def‘a 

sagîr sahan ‘aded 4 kıymet 280 / köhne münkaş yasdık ‘aded 2 kıymet 15 /  beyaz köhne pişkir 

‘aded 1 kıymet 55 / köhne beyaz palas ‘aded 2 kıymet 58 / hareni ‘aded 1 kıymet 218 / bakır 

‘aded 1 kıymet 120 / leğen ve satır ‘aded 1 kıymet 508 / köhne darayi (bozuk) ‘aded 1 kıymet 

70 / lengerî sagîr ‘aded 3 kıymet 200 / minder ‘aded 1 kıymet 91 / uçkur ‘aded 3 kıymet 100 / 

köhne makrame münkaş ‘aded 1 kıymet 100 / köhne kayış sagîre ‘aded 1 kıymet 135 / tâbe 

sahan ‘aded 3 kıymet 221 / müstamel sarı kemha zıbun ‘aded 1 kıymet 120 /  beyaz çarşab ‘aded 

1 kıymet 80 /  beyaz sadelik ‘aded 1 kıymet 122 /  köhne peştamâl ‘aded 1 kıymet 38 / köhne 

alaca çadır eniği ‘aded 1 kıymet 170 / def‘a köhne beyaz çadır eniği ‘aded 1 kıymet 60 / tas 

‘aded 3 kıymet 138 / darayi sahtiyan ‘aded 1 kıymet 180 / def‘a beyaz çarşab ‘aded 1 kıymet 

106 /  beyaz ihram ‘aded 1 kıymet 140 / Karaman bezi endaze ‘aded 2 kıymet 60 /  beyaz çenber 

ma‘â sagîr gömlek ‘aded 1 ve bez parçası kıymet 100 / def‘a sedir kaliçesi kıymet 200 / def‘a 

sahan 1 kıymet 287 / def‘a tencere ‘aded 1 kıymet 262 / ketan bezi tob ‘aded 1 buçuk kıymet 

186 / def‘a kaliçe ‘aded 1 kıymet 460 / balta ve orak ve meşe ve demür kazık ‘aded 1 kıymet 

65 / def‘a ketan bezi parçası ‘aded 1 kıymet 54 / kahve güğümü ma‘â tencere kıymet 236 / 

köhne çatma yasdık yüzü ‘aded 1 kıymet 50 / (bozuk) sagîr ‘aded 1 kıymet 25 / def‘a tencere-i 

sagîr ‘aded 1 kıymet 75 / ayaklı sahan ‘aded 1 kıymet 116 / güğüm ma‘â post ‘aded 1 kıymet 

444 / kefgir ma‘â keçe ve güldan ‘aded 1 ma‘â şam‘dân ‘aded 1 kıymet 107 / tepsi sagîr ‘aded 

1 kıymet 120 / şerbet tası ‘aded 2 kıymet 160 / yüz yasdığı sarı tafta parçası ‘aded 1 kıymet 530 

/ (okunmuyor) ‘aded 1 kıymet 205 / yorgan yüzü ‘aded 1 kıymet 72 / def‘a sahan ve tencere 

‘aded 1 kıymet 134 / köhne sebet ‘aded 1 kıymet 50 / köhne harar ‘aded 1 kıymet 20250 

Görüldüğü gibi eşyaların durumları ve renkleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca 

kullanılan kumaşın çeşitliliğine göre fiyatların değiştiğini de görmekteyiz. 

Bazı kişilerin de mirastaki haklarından belirli bir bedel karşılığında vazgeçtiklerini 

görmekteyiz. Mehmed bin Mehmed, Şemseddîntebrizî Mahallesi sâkinlerinden iken vefat 

etmiştir. Mehmed’in kızları Fâtıma ve Râbi‘a ve karısı Kamerşâh’ın vekili olan ‘Abdülkerîm 

bin Mehmed, merkûmetânların adı geçen mahallede olan evdeki ve üç kazgan, bir sini, üç 

                                                 
250 KŞS 12 / 1-1 (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664). 
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sahan, iki tebsi, iki tas, bir şamdân, bir kebâb tâbesi, iki kilim, bir leğen ve iki kâliçede olan 

hisselerini İbrahim Çelebi’ye verdiklerini belirtmiştir. Bu hisseler karşılığında da İbrahim’den 

bin dört yüz akçe almışlardır.251   

Kayıtlarda miras davaları da oldukça fazladır. Bu davalarda genellikle kişiler mirastan 

alacak talep etmiş fakat mirastan alacakları olmadığı kanıtlandıktan sonra bu kişiler davadan 

men‘ edilmişlerdir. Akgül isimli kadın vefat ettikten sonra kardeşi Mevlüd, Akgül’ün kocası 

Şeyh İsma‘îl’i “hemşirem ve merkûme Akgül fevt oldukda zevci mezbûr Şeyh İsma‘îl üzerinde 

sekiz bin akçe mehr-i mü‘ecceli ve muhallefâtından bir çift altun küpe ve bir sim kuşak ve bir 

kaftan ve bir kazgan ve bir leğen ve bir döşek ve bir yorgan ve bir sim bilezik ve bir sim 

sacbağını zabt eyledi” diyerek mirastan hissesini talep etmiştir. Şeyh İsma‘îl cevabında 

“zevcem merkûme Akgül fevt oldukda babası mezbûr Hüseyîn hayatda olup üç guruş ve bir 

gömlek virip sulh olup zimmetimi ibrâ eyledi” demiş ve böylelikle daha önceden sulh yapıldığı 

ve Mevlüd’ün varis olmadığı açığa çıkınca Mevlüd davadan men‘ edilmiştir.252  

Bazı miras davalarında sulh yapıldığı da görülmektedir. Mu‘in Mahallesi sâkinelerinden 

iken vefat eden Mü‘mine bint-i Velî isimli kadının kardeşleri olan Mehmed, Süleymân ve 

Fâtıma’nın vekili olan Ca‘fer Beşe mahkemede, Mü‘mine’nin İbrahim isimli kişinin evinde 

vefat ettiğini ve daha önceden bu kişiye miras davası açtıklarını ve araya Müslümanların 

girmesiyle sulh yaptıklarını söylemiştir. Sulh bedeli olarak İbrahim’den yedi yüz akçe alarak 

mirasta hak ve alakalarının kalmadığını belirtmiştir.253   

Mirasa dair ilginç bir belge ise Hanîfe Hatun ve kızlarının miras alacağı ile ilgili 

fermandır. Hanîfe Hatûn’un eşi ve kızları Râzıye ve ‘Âyşe’nin babaları olan Mahmûd isimli 

kişi vefat etmiş, terekesi de hukuken bu kişilere kalması gerekirken Bor Kasabası’nın kadısı 

Süleymân eşyaları bu kişilere değil “Ya‘kûb nâm kimesnenin mülküdür” diyerek Yakub’a 

verildiğine dair karar vermiştir. Yakub’un vefat etmesiyle tüm eşyalar onun oğullarına kalmış 

bu durumda da dava merkeze intikal ettirilerek divân-ı hümâyunda görülmüştür. Dîvân-ı 

hümâyunda ev ve diğer eşyaların Hanîfe ve kızlarına ait olduğu kararlaştırıldıktan sonra 

Yakub’un oğullarının eşyaları vermekte zorluk çıkarttıkları merkeze bildirilerek padişahtan 

emr-i şerîf talep edilmiştir.254 Kadının verdiği bu kararla dönemin adalet sistemi hakkında da 

bir nebze de olsa fikir sahibi olabilmekteyiz.  

                                                 
251 KŞS 12 / 168-1 (2 Zi’l-ka‘detü’ş-şerîfe 1074 / 27 Mayıs 1664).   
252 KŞS 12 / 12-4 (20 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 21 Kasım 1663). 
253 KŞS 12 / 20-2 (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 
254 KŞS 12 / 289-1 (1-10 Safer 1075 / 24 Ağustos- 2 Eylül 1664). 
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III- HİBE 

Hibe, sözlükte “karşılıksız vermek, bağışlamak” anlamlarına gelmekte ve hukuk dilinde 

de bir malın karşılıksız olarak başkasına temlikini ifade eden akde denilmektedir. Bu hukuki 

işlemin taraflarına vâhib ve mevhûbun leh, bağışlamaya konu olan şeye de mevhûb 

denilmektedir.255  

Defterde genellikle ebeveynlerin çocuklarına veya akrabalar arasında hibe verildiği 

görülmüştür. Hibe olarak verilecek olan mallar iki tarafın da rızasıyla gerçekleşmiş ve 

özellikleriyle birlikte kayıt edilmiştir. Örneğin Akıncısultân Mahallesi sâkinelerinden Zeynî 

bint-i el-Hâc Hüseyîn isimli kadın, oğlu Hasan ile birlikte mahkemeye gelmiştir. Zeynî, 

Hasan’a hibe olarak evini bağışlamış ve bağışlanan ev etrafındakilerle (bir tarafı kızım Râziye 

mülkü ve bir tarafı el-Hâc İsma‘îl  mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı tarik-i ‘amm 

ile mahdûd) birlikte detaylı bir şekilde yazılmıştır. Hasan’ın da hibeyi kabul etmesiyle bağış 

gerçekleştirilmiştir.256  Karaüyük Mahallesi’nden Eşe isimli kadın ise kardeşi Mustafâ’ya ev ve 

bağda olan hissesini hibe etmiştir.257 Gayrimenkuller gibi bazen de altın saçbağı, mercan, kuşak 

gibi mallar258  ve keçi, koyun gibi hayvanlar259 da hibe edilebilmekteydi. Mülk hibesi kayıtları 

genellikle “mülkümden ifrâz idüp”, “hibe-i sahiha-i şer‘îye ile hibe ve temlîk ve teslîm 

eyledim”, “ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabz eyledi” gibi kalıplarla yazılmıştır.  

Hibe davalarının görüldüğü kayıtlara da rastlamaktayız. Bu kayıtlarda genellikle ölen 

kişinin malı üzerinden hibe anlaşmazlıkları yaşanmıştır. Örneğin, İhtiyareddîn Mahallesi 

sâkinelerinden iken vefat eden Râbi‘a’nın varislerinden olan annesi ‘Âyşe, mahkemeye gelerek 

Râbi‘a’nın kocası Mustafâ ve oğlu Mehmed’in vasîsi ‘Ömer’i, kızının ölmeden önce kendisine 

hibe olarak verdiği köleyi vermedikleri için dava etmiştir. Davalılar cevaplarında “mûrisimiz 

müteveffât-ı merkûme köle-i mezbûr Hasanı hâl-i sıhhâtinde hibe eylediği ma‘lûmumuz 

değildir” diyerek hibeyi inkâr etmişlerdir. Bunun üzerine ‘Âyşe’den şahit istenmiştir. el-Hâc 

‘Ömer ibn el-Hâc ‘Abdurrahman ve Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Nasrûllah’ın “fî’l-vâki‘ 

müteveffât-ı merkûme tarih-i kitâbdan beş ay mukaddem hasta iken bizim huzûrumuzda mezbûr 

Hasan’ı vâlidesi merkûme ‘Âyşe’ye hibe-i sahihâ-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî meclis-

i hibede ithâb ve kabz eyledi” şeklindeki şahitliklerinden sonra hibe davasından Mustafâ ve 

                                                 
255 Ali Bardakoğlu, “Hibe”, DİA, C.17, İstanbul 1998, s.421. 
256 KŞS 12 / 10-3 (16 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 17 Kasım 1663). 
257 KŞS 12 / 32-1 (22 Cemâziye’l-evvel 1074 / 22 Aralık 1663). 
258 KŞS 12 / 67-4 (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 
259 KŞS 12 / 90-1 (12 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 10 Mart 1664). 
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vasî ‘Ömer men‘ edilmiştir.260 Bir başka davada Molla Mahmûd, Raziye isimli kadının vefat 

etmeden önce kendisine iki puşta bağ, bir armut ağacı ve bir miktar araziyi hibe ettiğini fakat 

Mustafâ isimli kişinin buna engel olduğunu söyleyerek dava etmiştir. Mustafâ ise cevabında 

Raziye’nin varislerinin kendisine bahsi geçen bu mülkleri sattığını bundan dolayı da Molla 

Mahmûd’un tasarruf etmesine mani olduğunu söylemiştir. Mahkeme ise bu durumda hibenin 

şer‘an câiz olmayacağına dair karar vererek Molla Mahmûd’u hibe davasından men‘ etmiştir.261 

 

IV- MÜLKİYET DAVALARI 

Değişik tarifleri bulunan mülkiyet hakkını Mecelle, “insanın malik olduğu şeydir” 

şeklinde tanımlamaktadır. Sözlük anlamı itibariyle bir şeye hâkim olma ve onu ele geçirme 

demek olan mülkiyet hakkı, hukuki bir engel bulunmadığı sürece kişiye bir şey üzerinde 

tasarruf yetkisi veren ve başkalarını engelleyen bir hâkimiyet hakkı olarak da tanımlanmıştır.262 

Mülkiyet hakkı genellikle kişilerin ev, tarla, bağ, miras hissesi, hayvan gibi mallarının tasarrufu 

ile ilgilidir ve defterde mülkler üzerinden çıkan tartışmalar sonucu açılan davalar 

bulunmaktadır. Bu davalarda kişiler, mülklerin kendilerine ait olduğunu ispatlamaya 

çalışmışlardır.  

Kalenderhâne Mahallesi’nden ‘Alî Dede, Ahmed ve İsma‘îl isimli kişileri kendisine 

Aynedâr Mahallesi’nde hudutlarını belirttiği bir evi on dört riyali guruşa sattıklarını fakat aynı 

evi Mustafâ isimli kişiye de sattıkları için dava etmiştir. Mustafâ isimli kişi de bu evi Nasuh 

Beg isimli kişiye, Nasuh Beg de bir zimmiye satarak bir ev dört ayrı kişiye satılmıştır. ‘Alî 

Dede ise mülkü olduğu için evi Ahmed ve İsma‘îl’den talep etmekte bu kişiler ise iddiayı 

reddetmiştir. Olayın anlatıldığı şekilde olduğuna İmâm Molla Receb ve Molla ‘Alî isimli iki 

kişi şahitlik etmiştir.263 Bir başka davada da Murâd ve el-Hâc Ahmed, Hüdâ ‘Alî isimli kişiyi 

kendisinde sekiz adet keçileri olduğu için dava etmişlerdir. ‘Alî’nin kabul etmemesi ve 

davacıların da şahit getirememesi üzerine ‘Alî’den Murâd ve el-Hâc Ahmed’in sekiz re‘s 

keçilerini âhara  bey‘ veya hibe etmediğine dair yemin etmesi istenmiş, ‘Alî de ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm etmiştir.264 

Bir diğer hayvan mülkiyet davası Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden Velî bin Şa‘bân ile 

Sarık Ramazân bin Mustafâ arasındaki tay mülkiyeti davasıdır. Veli, “târih-i kitâbdan yirmi 

                                                 
260 KŞS 12 / 112-2 (29 Şa‘bânü’l-mu‘azzam 1074 / 27 Mart 1664). 
261 KŞS 12 / 205-1 (4 Muharremü’l-haram 1075 / 28 Temmuz 1664).  
262 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.673. 
263 KŞS 12 / 26-2 (22 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 24 Ekim 1663). 
264 KŞS 12 / 38-1 (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664). 
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altı gün mukaddem beş yaşında bir re’s  doru tayım mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilimden 

gice ile sirka olmuşdu hâlâ mezbûr Ramazân yedinde buldum” diyerek kendi mülkünü alması 

üzerine Ramazan’ı dava etmiştir. Ramazan ise cevabında tayı Piri isimli kişinin kendisine 

verdiğini, Veli’nin mülkü olduğunu bilmediğini söylemiştir. el-Hâc ‘Osmân bin ‘Alî, Mustafâ 

bin Receb ve Ahmed bin Mahmûd isimli kişilerin Veli lehine şahitlik etmesiyle tay Veli’nin 

mülkü olduğu belirlenmiş ve kendisine teslim edilmesi kararı verilmiştir.265  

Konya sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i ‘Abdullah isimli kadın, Selifâr isimli mevzideki 

sınırlarını belirttiği dokuz puşta bağını Arzmân veled-i Agob’un zabt ettiğini ileri sürerek dava 

etmiştir. Arzmân da bahsi geçen bağı ‘Âyşe’nin kendisine üç yıl önce bin beş yüz akçeye 

sattığını, bu mülk satışının nâ’ibü'ş-şer‘ olan Mevlânâ Nasûh Efendi huzurunda hüccet 

edildiğini söyleyerek kendi mülkü olduğu için zabt ettiğini söylemiştir. Hücceti ‘Âyşe’nin inkar 

etmesiyle Arzmân’dan şahit talep edilmiştir. es-Seyyid Eymîrşâh Çelebi ibn Mustafâ ve 

Hüseyîn Hoca ibn Pîrî isimli kişilerin şahitliği ile bağın Arzmân’a ait olduğu kanıtlanmış ve 

‘Âyşe davadan men‘ edilmiştir.266  

Aklân Mahallesi sâkinlerinden Kemâl bin Emrullah da Seyyid Mehmed bin Şa‘bân’ı 

mutasarrıf olduğu evin hissesini önceden kendisine beş yüz akçeye sattığını söyleyerek dava 

etmiştir. Mehmed’in iddiayı inkârı ve Kemâl’in şahit olarak Emrullah ibn ‘Ömer ve Hüseyîn 

bin Hasan’ı getirmesiyle dava çözüme kavuşturulmuştur. Şahitlerin “fî’l-vâki‘ menzil-i 

mezbûrda olan hisse-i şâyı‘asını mezbûr Mehmed mukaddemâ bizim huzûrumuzda mezkûr 

Kemâl’e beşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi” şeklindeki ifadeleri ile Mehmed 

davadan men‘ edilmiştir.267   

Mülkiyet davasından sulh edildiği de görülmektedir. İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden 

İbrahîm bin ‘Abdî Hoca, Mustafâ bin Velî ve ‘Alî evlâd-ı Hızır kardeşler mahzarında sınırlarını 

belirttiği bir buçuk dönüm tarlanın önceden babasının mülkü olmasıyla bu kişilerin tasarruf 

etmesinden dolayı dava etmiştir. Araya Müslümanların girmesiyle üç yüz akçe karşılığında 

davasından feragat etmiştir.268  

 

                                                 
265 KŞS 12 / 60-4 (13 Receb 1074 /10 Şubat 1664). 
266 KŞS 12 / 121-1 (13 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 9 Nisan 1664).   
267 KŞS 12 / 154-3 (15 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 11 Mayıs 1664). 
268 KŞS 12 / 149-1 (13 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 9 Mayıs 1664). 
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V- VASİ TAYİNİ 

Vesayet, eda ehliyeti bulunmayan veya eksik olanları himaye edip, mallarını idareye 

ilişkin yetki ve sorumluluk bildiren bir terimdir. Ebeveynlerinden birisinin veya her ikisinin 

vefat etmesi durumunda ergenlik yaşına girmemiş çocuklara intikal eden mirasın korunması 

için bir vasi tayin edilmiştir. Onlar adına mallarını koruma, işletme ve tasarruf etme hakkı bir 

yakınına tanınmıştır.269 Babanın tayin ettiği vasiye vasi-i muhtar, hâkimin tayin ettiği vasiye ise 

vasi-i mansûb denilmiştir.270  

Defterde vasi olarak tayin edilen kişiler genellikle çocuğun annesidir. Akrabalardan da 

vasi tayinleri mevcuttur. Şekerfirûş Mahallesi sâkinlerinden iken vefât eden İshak Dede ibn 

İsrâfil’in, geride İsma‘îl ve İbrahîm adında iki küçük çocuğu kalmıştır. Bu çocukların “emvâlini 

hıfz ve ahvâlini zabt” için anneleri Fâtıma bint-i Ca‘fer isimli kadın kıbel-i şer‘den vasî tayin 

edilmiştir.271 Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken vefat eden Hasan’ın kızlarına ise 

vasi olarak emmileri Halîl isimli kişi vasi olarak tayin edilmiştir.272 Bir başka örnekte de anne 

‘Âyşe bint-i Nurî Beg vefat etmiş, çocukları Mahmûd ve Raziye’ye vasi olarak Molla Yusuf 

bin ‘Abdullah tayin edilmiştir.273 

Gayrimüslim çocuklarının üzerine de vasi tayin edildiği görülmektedir. Eklence veled-i 

Bahadır, İçkal‘a Mahallesi sâkini iken vefat etmiş, küçük yaştaki Bahadır ve Aslan isimli 

oğulları ve Nesli isimli kızı vardır. Bu çocuklara vasi olarak emmileri Bâli veled-i Oruç tayin 

edilmiştir.274  

Bazen de mevcut vasinin ölmesi üzerine çocuklara yeni bir vasinin tayin edildiği 

görülmüştür. Çiftenerdübân Mahallesi’nden Meydânî-zâde demekle ma‘ruf olan es-Seyyid 

Mahmûd Beg’in vefat etmesiyle oğlu İbrahîm üzerine Ahmed isimli bir vasi tayin edilmişken 

bu vasi de vefat etmiştir. Yeni vasi olarak İbrahîm’in Annesi Marziye isimli kadın tayin 

edilmiştir.275 

Tayin edilen vasilerin üzerine bazı kayıtlarda vasiyi denetlemek üzere nazır da tayin 

edildiği de görülmektedir. Kal‘acık Mahallesi sâkini iken vefat eden Receb’in çocukları üzerine 

                                                 
269 Ayşe Değerli, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı’da Aile: Kayseri Örneği (1608-1656)”, Balıkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.39, Balıkesir 2018, s.482.  
270 Cin-Akgündüz, “Hukuk Tarihi”, s.460. 
271 KŞS 12 / 7-1 (2 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 3 Kasım 1663). 
272 KŞS 12 / 5-1 (29 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 31 Ekim 1663). 
273 KŞS 12 / 20-4 (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 
274 KŞS 12 / 21-3 (5 Cemâziye’l-evvel 1074 / 5 Aralık 1663). 
275 KŞS 12 / 13-5 (22 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 23 Kasım 1663). 
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emmileri Ahmed isimli kişi tayin edilmiş, vasi Ahmed’in üzerine de nazır olarak mahalle imamı 

Süleymân Halîfe tayin edilmiştir.276 

 

VI- KÖLE VE CARİYELER 

Köle Türkçe ’de kul, bende, esir; Farsça’da gulâm, Arapça’da ise abd memlûk, kadın 

köleler ise memlûke, cariye gibi kelimelerle ifade edilmiştir.277 Savaşlarda esir edilen veya 

başka bir yolla ele geçirilip satın alınan erkeklere köle, aynı şekildeki kadınlara da cariye 

denmekteydi. Köle ve cariyeler hürriyetlerine sahip olmayan, başkasının hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan, para ile alınıp satılan kimselerdir.278  

Osmanlı Devleti’nde köle ve cariyeler, uzunca bir süre savaşlardan sağlanmıştır. İlk 

esirler I. Murad devrinde Rumeli fetihleri sırasında alınmaya başlanmış ve uzunca bir süre 

esirlik müessesesinin yegâne kaynağı savaşlar olmuştur. Savaş esirlerinin giderek artması köle 

ticaretine neden olmuştur.279  

Osmanlılarda köleler önemli bir yer tutmakla beraber kullanım alanları kamu yönetimi, 

askerlik ve ev hizmetleri alanlarında kalmıştır.280 Bu hizmetleri sırasında köle sahibi kölesine 

insanca davranmadığı takdirde kadı tarafından kölesini satmaya veya azad etmeye 

zorlanabilirdi. Bu nedenle Osmanlı toplumundaki kölelerin durumu gayet iyi olmuştur.281  

Defterde kölelerle ilgili kayıtlar genellikle azad edilmeleri ile ilgilidir. Azad edilen 

köleler, mahkemeye gelerek azad edildiklerini ispatlamaya çalışmışlardır. Bunun sebebi ise 

azad edilmelerine rağmen sahiplerinin kendilerinden tekrar faydalanmaya çalışmaları olmuştur. 

Azad belgelerinde de kölelerin boyları, ten rengi, göz rengi, kaşının açık veya çatık olması, saç-

sakal rengi, varsa yarası ve beni, milliyeti gibi vasıfları nadir olarak da yaşı belirtilmekte ve bir 

karışıklığa sebep olmamaya çalışılmıştır.282 Örneğin, Mu‘în Mahallesi sâkinelerinden iken 

vefat eden Teslîme bint-i el-Hâc Mahmûd’un orta boylu sarışın gök ela gözlü Rusiyyü’l-asl 

Mülâyim isimli câriyesi, Teslîme’nin kızı Emine bint-i Ahmed Beşe’yi dava etmiştir. Mülâyim, 

“merkûme Teslîme maraz-ı mevtinde hasta ve sâhib-i firâş oldukda ‘ıtkımı vasiyet ve işhâd idüp 

                                                 
276 KŞS 12 / 36-5 (3 Cemâziye’l-âhir 1074 / 2 Ocak 1664). 
277 M. Akif Aydın-Muhammed Hamidullah, “Köle”, DİA, C.26, Ankara 2002, s.237.   
278 İzzet Sak “Şer’iye Sicillerine Göre Sosyal ve Ekonomik Hayatta Köleler (17.ve 18. Yüzyıllar)”, (Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), Konya 1992, s.6.  
279 İbrahim Etem Çakır, “Osmanlı Toplumunda Köle ve Câriyeler, Sofya 1550-1684”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, S. 36, Konya 2014, s.204. 
280 Sak, “Köleler”, s.16. 
281Gül Akyılmaz, “Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi İle İlgili Düzenlemeler ve Tanzimat Fermanı’nın 

İlanından Sonra Kölelik Müessesesi”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.1-2, Ankara 2005 s. 

9.  
282 Sak, “Köleler”, s.87. 
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ve kıymetim dahî mâlının sülüsünden hisseme vefâ iderken kızı merkûme Emine beni tekrar rıkk 

olmak üzere tasarruf ve istihdâm ider” şeklindeki ifadesiyle azad edilmesine rağmen 

kendisininden tekrar faydalanmaya çalışıldığını belirterek Emine’nin men‘ edilmesini talep 

etmiştir. Emine’nin iddiayı kabul etmemesiyle Mülâyim şahit olarak Ahmed bin Mustafâ ve 

tâ‘îfe-i nisâdan Fâtıma bint-i Mûsâ ve Fâtî bint-i Mehmed isimli kişiler getirmiştir. Şahitler 

“fî’l-vâki‘ müteveffiye-i merkûme Teslîme Hatun mukaddemâ hasta ve sâhib-i firâş oldukda 

bizim huzûrumuzda işbu câriye-i merkûme Mülâyîm’i maraz-ı mevtinde ‘ıtkını vasiyet idüp ıtlâk 

eyledi” diyerek Mülâyim’in hür olduğuna dair şahitlik etmişlerdir. Bu ifadeler sonrasında 

mahkeme tarafından Mülâyim’in ‘ıtkına hükm verilmiştir.283 Diğer bir örnekte de ‘Abîd 

Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mehmed isimli kişi, mahkemede orta boylu 

sarışın ela gözlü Rusiyyü’l-asl olan Şâhin isimli kölesini hasbeten lillahi’l-‘azîm ve taleben li-

merzâten rabbihi’l-kerîm ve ‘amelen bimâ kâle’n-nebiyyi sallallahu ‘aleyhi ve sellem men 

a‘taka rakabeten mü’mineten a‘takullahu lehu bi-külli ereben minhâ erben mine’n-nâr hâlis 

mâlından azâd ve mülkünden ıtlak ettiğini belirtmiştir. Böylece Şâhin’in ‘ıtkına hükm 

verilmiştir.284 

Bazen de sahibinin hizmetinden kaçan köleleri görmekteyiz. Bunlara ‘abd-ı abık 

denilmiştir. Örneğin, Konya’da mîr-i âb emîni râfi‘ü’l-kitâb Durak Ağa, orta boylu gök gözlü 

Rusiyyü’l-asl Yusuf bin ‘Abdullah’ı Sahra Nahiyesi’nde gezerken tutup mahkemeye 

getirmiştir. Yusuf, Gaferyâd Kazası’ndan Hasan Ağa isimli kişiye hizmet ederken, sahibinin 

bazı eşyalarını alarak firar ettiğini, Sahra Nahiyesi’nde gezerken de yakalandığını itiraf 

etmiştir.285 

Osmanlıda son yıllarda kölelik azalmaya başlamıştır. Bunun nedeni de köle pazarlarını 

besleyen fetihlerin son bulmasıdır. Bununla birlikte, kölelik bir hukuk kurumu olarak, dünyanın 

diğer bölgelerinde olduğu gibi, kalkmış değildi. Köleliği kaldırmak için, bazı kanunlar 

yayınlanmıştır. Bu gayretlere rağmen, fiilen, küçük boyutta da olsa, imparatorluğun sonuna 

kadar varlığını sürdürmüştür.286 

 

                                                 
283 KŞS 12 / 5-2 (1 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 2 Kasım 1663). 
284 KŞS 12 / 15-2 (25 Rebî‘ü’l-ahir 1074 / 26 Kasım 1663). 
285 KŞS 12 / 174-3 (15 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 9 Haziran 1664). 
286 Bülent Tahiroğlu, “Osmanlı İmparatorluğunda Kölelik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, , 

C.45, S.1-4, İstanbul 1982, s. 655. 
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VII- ÖLÜM KEŞİFLERİ  

Hukukta herhangi bir adlî olayın nasıl meydana geldiği, olayın gerçekleşme şekli, 

olaydan meydana gelen zararın tespiti, suçlu ve mağdura ait suç kanıtlarının elde edilmesi için 

hâkim yönetiminde yapılan incelemeye keşif denilmiştir.287 Keşfi kadının bizzat kendisi 

yapabileceği gibi, nâib veya diğer kadı yardımcıları da yapabilmektedir. Keşif, mahkemede ya 

da olay mahallinde de yapılabilmektedir.288 Ölüm keşiflerini incelememiz sebebiyle keşiflerin 

olay mahallinde yapıldığı görülmüştür. 

Keşif sürecinin başlatılabilmesinin ilk şartı, olayın mutlaka mahkemeye duyurulması ve 

keşif talebinde bulunmaktır. Vefat eden kişinin yakınları, mahalle ahalisi veya resmi 

görevlilerin keşif talebinde bulunmasıyla keşif süreci başlatılmıştır. Mahkemeye gelerek keşif 

talebinde bulunan kişiler ilk olarak kimliklerini ve oturdukları mahalle ismini vermişlerdir.289 

Keşfi incelemek üzere görevlendirilen kişilerin olay yerine gitmesiyle keşif süreci devam 

ettirilmiştir. Kişinin hangi sebeple öldüğünün belirlenmesi için incelemelerde bulunulmuş; 

kasıtlı öldürülmüşse hangi aletle, vücudunun hangi bölgesinden darbe aldığı, kasıtlı olmayan 

bir ölüm ise yine ölüm sebepleri detaylı bir şekilde rapor edilmiştir. Kasten, kazaen, hastalık, 

intihar, boğulma, doğal afetler vb. gibi birçok ölüm keşfi olabilmekle birlikte çalışmada kasıtlı 

ölüm keşiflerine çok fazla rastlanılmamıştır. Bu raporlar mahkemede hüccet ettirilerek keşif 

süreci tamamlanmıştır. Bu hüccetlerden bir tanesi de ölen kişilerin yakınlarına verilmiş böylece 

ileride oluşabilecek problemlerin önüne geçilmiştir.  

Çalışılan sicilde intihar, ocakta yanma sonucu ölüm, boğularak ölüm, hastalanan hayvan 

ölümleri, darb edildikten sonra darbın etkisiyle ölüm, kazaen ölüm keşifleri bulunmaktadır. 

Kürkçü Mahallesi sâkinlerinden Mevlânâ Mustafâ Efendi ibn Muslî Çelebi, mahkemeye 

gelerek “târih-i kitâb gicesi vakt-ı ‘işâda câriye-i memlûküm Gülistân bint-i ‘Abdullah sara 

marazına mübtelâ olmağla sâkin olduğum menzilimin odasında vâki‘ üzüm çardağına kendüyü 

ip ile salb itmeğin vefât idüp hâlâ ol mahalde yatur cânib-i şer‘den üzerine varulup keşf ve 

tahrîr olunması matlubumdur” diyerek mahkemeden, kendini ip ile asan cariyesinin keşif 

edilmesini talep etmiştir. Mahkemeden keşfi yapması için keşifbaşı ‘Ömer Efendi tayin 

edilmiştir. ‘Ömer Efendi, vezir-i a‘zam İbrâhîm Pâşâ Hazretleri’nin mütesellimi olan fahrü’l-

akrân Ramazân Ağa tarafından husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn  olunan Hüseyîn Beg ve zeyl-i 

kitâbda isimleri mestûr olan müslimîn ile mûmâ-ileyh Mustafâ Efendi’nin evine keşif için 

                                                 
287 Cahit Özen, Kısa Adlî Tıp Ders Kitabı, İstanbul 1980, s.10. 
288 Mehmet Akman, Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul 2004, s.91. 
289 Sak-Güngören, “Adlî Olaylarda Keşif” s.172.  
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gitmiştir. Cariye Gülistan’ın azaları heyet tarafından incelendikten sonra boğazında yara izi 

olduğu rapor edilmiş ve mahkemeye haber edilmiştir. Gülistan’ın ölümünde kimsenin dahli 

olmadığı için herhangi bir hukuki işlem başlatılmamıştır.290 Belgede cariyenin intihar etme 

sebebine dair herhangi bir bilgi yoktur.  

Defterde hastalıktan ölen kısrağın da keşif edildiği görülmektedir. Dergâh-ı ‘âlî dâme 

mahfûfen bi’l-meâlî kabucu başılarından fahrü’l-ekârîm ve’l-e‘âlî Halîl Ağa tarafından fahrü’l-

akrân Süleymân Ağa mahkemeye gelerek, sâbıkan dârü’s-sa‘ade ağası olup dârü’l-hilâfetü’l-

‘alîyyetü’l-konstantinîye el-mahrûseden bâ-fermân-ı ‘âlî Mısır Kâhire’ye varup andan nefî-i 

fermân buyurulan Mehmed Ağa’nın kısraklarından bir re’s  kısrağın Konya’da Kiremidli Hanı 

denilen handa hastalıktan öldüğünü haber etmiştir. Savb-ı şer‘den Mevlânâ İbrahîm Efendi  

ta‘yîn olunarak, zeyl-î kitâbda isimleri mestûr olan müslimîn ile birlikte keşif için hana 

gitmişlerdir. Muayene edilen kısrağın gerçekten de hastalık sebebiyle öldüğü rapor 

edilmiştir.291  

Ebeveynlerin evde olmadığı zamanlarda veya dikkatsizlikleri sebebiyle küçük çocukların 

evdeki ocağa düşüp yanarak öldüklerini kayıtlardan görmekteyiz. Bu çocuklar muhtemeldir ki 

oyun oynamak amacıyla ocağa yaklaşmaktadır ve güçleri yetmediği için buradan 

çıkamamaktadırlar. Ahmedfakih Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Mehmed’in oğlu küçük 

Mehmed, bu şekilde ocağa düşerek ölen çocuklardan birisidir. Babasının mahkemeden keşif 

talep etmesiyle olayın geçtiği eve gidilerek keşif yapılmıştır. Yapılan keşifle küçük Mehmed’in 

sol dizi ve göbeği üzerinin yandığı rapor edilmiştir. Mustafâ olayla ilgili mahalleliden 

hiçkimsenin sun‘ ve te‘addisinin olmadığını ve kimseden davacı olmadıklarını belirtmiştir.292  

Oyun oynamak maksadıyla vefat eden bir diğer çocuk da Râbi‘a’dır. Râbi‘a da anne 

babasının gözünden kaçtığı bir anda evin yakınlarındaki nehire gitmiştir ve buraya baş aşağı 

düşerek boğularak vefat etmiştir. Keşfin yapılmasını isteyen kişi de Türbe-i Celâliye 

Mahallesi’nden kızın babası ‘Osmân bin Ahmed’dir. Savb-ı şer‘den Mevlânâ kassâm ‘Ömer 

Efendi ibn Velî tayin olunarak nehrin kenarında yatarken bulunan küçük çocuk keşif edildikten 

sonra boğularak öldüğü müşahede edilmiştir.293 Nehir kenarında oynarken nehre düşüp 

boğularak ölen bir diğer çocuk da gâib Hasan ve ‘Alime Hatun’un çocukları olan İbrahîm’dir. 

                                                 
290 KŞS 12 / 170-1 (11 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 5 Haziran 1664). 
291 KŞS 12 / 51-2 (3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). ; KŞS 12 / 78-2 (15 Receb 1074 / 12 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 80-

2 (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 80-3 (12 Receb 1074 / 9 Şubat 1664). ; KŞS 12 / 107-4 (7 Şa‘bân 

1074 / 5 Mart 1664). ; KŞS 12 / 174-4 (1 Ramazânü’l-mübârek 1074 / 28 Mart 1664).  
292 KŞS 12 / 53-1 (4 Receb 1074 / 1 Şubat 1664). 
293 KŞS 12 / 148-3 (13 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 9 Mayıs 1664). 
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Yakâ Mahallesi sâkinelerinden olan anne, olayda mahalleninin veya başka bir kimsenin 

dahlinin olmadığını söyleyerek kimseden şikâyetçi olmamıştır.294  

Çocuklardan bir diğeri ise ta‘un (veba) hastalığına yakalanarak vefat etmiştir. Değirmen 

Deresi Mahallesi’nden Hüseyîn ve zevcesi Sâliha mahkemede, küçük oğulları Mustafâ’ya iki 

ay önce ateş isabet ettiğini, bu yanıkların iyileşmesine rağmen vücudunun iki yerinde ta‘un 

meydana gelmesiyle Mustafâ’nın vefat ettiğini belirtmişlerdir. Çocuklarının ölümünde ahalinin 

dahli olmadığını da ifadelerine eklemişlerdir.295 

İş kazası sonucu yaralanan ve ölen kişilerin keşif kayıtları da mevcuttur. Hafaflar 

hırfesinden Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ ve Hamza bin ‘Alî isimli kişiler mahkemeye gelerek, Şeyh 

‘Âlimân Mahallesi sâkinlerinden tüccâr ‘Îsâ Beşe ibn Fethullah isimli kişiyi elli akçe ücret ile 

dükkânları önündeki kirişi değiştirmek için işçi olarak tuttuklarını belirtmişlerdir. ‘Îsâ’nın kirişi 

değiştirirken düştüğünü ve evde yattığını söyleyerek keşif edilmesini talep etmişlerdir. Sağ 

bilek ve incik kemiğinin çatladığı keşif edilen ‘Îsâ, olayı doğrulamış ve olayın kazaen olduğunu 

dolayısıyla kimseden şikâyetçi olmadığını ifade etmiştir.296 Çalışırken iş kazası sonucu vefat 

eden kişi de Selifâr isimli mevzida sâkin Elmâlı veled-i Koca isimli zimmidir. Karısı Nazlı’nın 

ifadesine göre Elmalı, Karaüyük sâkinlerinden Şa‘bân bin Hüseyîn ve Mustafâ bin İbrahîm 

isimli kişilerin harmanlarını sürüp, İbn Tûti Mahallesi’ne buğday götürürken kağnı göbeği 

üzerine denk gelerek vefat etmiştir. Olayın kazaen olması sebebiyle kimseden davacı 

olunmamıştır.297  

Darb edildikten sonra darbın etkisiyle ölen kişi ise Sahrâ Irmağı’ndan ‘Osmân’dır. Keşif 

talebini isteyen ‘İvaz bin Mehmed isimli kişi ifadesinde, emmisi ‘Osmân’ın kendi bağına 

misafir olarak geldiğini, Emîrza veled-i Hatir isimli zimminin bağına üzüm yemek için girdiğini 

bu sırada Emîrza’nın kendisini yakalayıp darb ettiğini ve ‘Osmân’ın ağzını ve burnunu 

kanattığını belirterek ‘Osmân’ın yaralı bir şekilde evinde yattığını söylemiştir. keşif heyeti 

‘İvaz’ın evine giderek ‘Osmân’ı denildiği gibi yaralı bir şekilde bulmuş ve yaralarını rapor 

etmişlerdir. ‘Osmân’ın annesi Marziye ve kardeşi Fâtıma, “Osmân bu cerahatinden vefât iderse 

da‘vâmız mezbûr Emîrza zimmîye münhasıradır mevzi‘-i mezbûr ahâlisinde bir ferdden da‘vâ 

                                                 
294 KŞS 12 / 203-2 (13 Muharremü’l-haram 1075 / 6 Ağustos 1664). ; KŞS 12 / 203-3 (13 Muharremü’l-haram 

1075 / 6 Ağustos 1664). 
295 KŞS 12 / 23-3 (16 Cemâziye’l-evvel 1074 / 16 Aralık 1663). 
296 KŞS 12 / 225-3 (23 Saferü’l-hayr 1075 / 15 Eylül 1664). 
297 KŞS 12 / 225-2 (27 Saferü’l-hayr 1075 / 19 Eylül 1664).  
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ve nizâ‘ımız yokdur” diyerek ‘Osmân’ın vefat etmesi halinde Emîrza’dan davacı olacaklarını 

bildirmişlerdir.298 Olayın geçtiği günün akşamı ‘Osmân darbın etkisiyle vefat etmiştir.299 

 

VIII- HAYVAN DAVALARI 

Bu davalar kaybolan, gasp edilen veya bulunan hayvanların teslimi ile ilgilidir. Konya 

sâkinlerinden el-Hâc ‘Osmân ibn el-Hâc Mehmed, beş ay önce mülkünden zayi‘ olan merkebini 

Aslan veled-i Karagöz isimli kişide bulduğunu söyleyerek bu kişiyi dava etmiştir. Aslan 

cevabında, merkebi üç ay önce Ilgın Kasabası’nda Polad isimli zimmiden bin iki yüz akçeye 

satın aldığını söyleyerek, ‘Osmân’ın mülkü olduğunu bilmediğini belirterek inkâr etmiştir. 

‘Osmân’dan şahit istenmesiyle İbrahîm bin Mahmûd ve Derviş Kâbil bin Hızır mahkemede 

‘Osmân lehine şahitlik etmiştir. Bu davalarda şahitlerin olmasına rağmen kişilerden “âhara 

bey‘ veya hibe idüp ve bir vecihle mülkünden ihrâc eylemedğine” dair yemin etmeleri 

istenmektedir. ‘Osmân’ın da yemin etmesiyle merkeb kendisine teslim edilmiştir.300  

Bir diğer merkeb davasında davacı olarak subaşı Ahmed Ağa’yı görmekteyiz. Ahmed 

Ağa, el-Hâc Mehmed bin Mustafâ’yı, “mezbûr el-Hâc Mehmed’in yedinde olan merkeb yavadır 

deyü istimâ‘ idüp ihzâr eyledim” diyerek dava etmiştir. Mehmed cevabında “mâre’z-zikr 

merkeb ebnâ-i sebilden el-Hâc Mustafâ nâm kimesnenin mülkü olup yol gitmeğe iktidârı 

olmamağla müslümânlar huzûrunda bana kimesnenin mülkü olup yol gitmeğe besleyivir deyü 

emânet vâz‘ eyledi” demiş fakat subaşı bu cevabı kabul etmemiştir. Bunun üzerine İmâm 

Mehmed Halîfe ibn Süleymân ve Hamza bin Ebûbekir isimli kişilerin şahitlik etmesiyle subaşı 

davadan men‘ edilmiştir.301  

Bir diğer kayıtta dananın gasp edilmesi sonucu dava açıldığını görmekteyiz. Hatunsarây 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Detse sâkinlerinden Hasan bin ‘Abdullah, ‘Alî bin Bostân’ı danasını gasp 

ettiği için dava etmiştir. ‘Alî, üç sene önce Hasan’ın iki hayvanını ra‘y ederken kaybettiğini, 

bunlar karşılığında kendisine bir dana verdiğini fakat bu danayı da gasp ettiğini itiraf etmiştir. 

‘Alî, itirafından sonra danayı Hasan’a teslim etmesi için mahkeme tarafından uyarılmıştır.302 

Ra‘y edilirken zayi‘ edilen bir diğer hayvan bargirdir. Bargirin sahibi Hâcı isimli kişidir 

ve Mustafâ bin Mehmed’e emanet verilmiştir. Mustafâ bin Mehmed de dört gün önce kaybolan 

bargiri Mustafâ bin Sâdık isimli kişide bulmasından dolayı dava etmiştir. Mustafâ bin Sâdık, 

                                                 
298 KŞS 12 / 234-1 (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664). 
299 KŞS 12 / 233-3 (12 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 3 Ekim 1664).     
300 KŞS 12 / 175-3 (12 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 6 Haziran 1664). 
301 KŞS 12 / 172-3 (14 Zî’l-ka‘detü’ş-şerîf 1074 / 8 Haziran 1664). 
302 KŞS 12 / 180-3 (1 Zî’l-hiccetü’l-şerife 1074 / 25 Haziran 1664).  
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“işbu hüccet-i şer‘de mevcûd olan al bargiri târih-i kitâbdan dört gün mukaddem ismi nâ-

ma‘lûm bir levendatdan on eseddi guruşa iştirâ eyledim lâkin bunun olduğu ma‘lûmum 

değildir” şeklinde cevap vermiştir. Şahitlerin ifadeleri ile bargirin Mustafâ bin Mehmed’e 

teslim edilmesi kararı verilmiştir.303 

Kayıtlarda bir de köpek davası bulunmaktadır. es-Seyyîd Mustafâ Çelebi ibn Seyyid 

Mehmed, Hasan bin Yusuf’u “Hasan benim köpeğimden doğma bir siyâh köpeğimi zabt 

eylemiş” diyerek dava etmiştir. Hasan da “bir siyâh köpek zabt eyledim lâkin mezbûr Seyyid 

Mustafâ Çelebi’nin köpeğinden doğma köpeği olduğu ma‘lûmum değildir” demesiyle ve yine 

şahitlerin ifadeleriyle köpek Mustafâ’ya teslim edilmiştir.304 

Bu davalar haricinde bir de ölen bargir için tazmin talep edilen bir kayda rastlamaktayız. 

Detse karyesinden Mehmed Beşe, Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kâtınhanı sâkini Himmet bin 

Süleymân’ı “târih-i kitâbdan on beş gün mukaddem sefer-i hümâyûndan gelürken karye-i 

merkûmeye varup mezbûr Himmet Hâcı Beşe’nin evini bana göster didiğimde muhâlefet idüp 

bir avuç kârı bargirimin üzerine atmağla bargirim helâk oldu” diyerek dava etmiş ve 

kendisinden bargirine karşılık tazmin talep etmiştir. Fakat mahkeme, bu olayda tazminin şer‘an 

lazım gelmediği kararını vererek Mehmed Beşe’yi davadan men‘ etmiştir.305 

 

  

                                                 
303 KŞS 12 / 141-1 (7 Şevvâli’l-mükerrem 1074 / 3 Mayıs 1664).       
304 KŞS 12 / 250-3 (14 Rebî‘ü’l-ahir 1075 / 4 Kasım 1664). 
305 KŞS 12 / 56-5 (6 Recebi’l-ferd 1074 / 3 Şubat 1664). 
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SONUÇ  

1074-1075 (1663-1664) yıllarına ait olan 12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili bünyesinde, 

kadıların tuttuğu çeşitli kayıtlarla padişahın gönderdiği resmi belgelere kadar farklı türden 

konular bulundurmaktadır. Sicilin transkripsiyonu yapıldıktan sonra Konya toplumunun genel 

bir değerlendirilmesi yapılarak konular ayrı başlıklar altında tasnif edilmiştir. 

1663-1664 yılları arasında görülen sosyal, siyasal, hukukî ve ekonomik konular 

belgelerin izin verdiği şekilde açıklanmaya çalışıldığında toplumu en çok meşgul eden 

konuların ekonomik temelli olduğu görülmektedir. Ekonomik koşullar kişilerin mülklerini 

satmak zorunda bırakabildiği gibi alacak verecek meselelerinin, hırsızlıkların, kişilerin gelir 

kaynakları üzerinden çıkan anlaşmazlıklar sonucu görülen kavgaların ve hatta şiddetin temel 

sebebi olmuştur. Taşra ve şehirde yaşayan insanlara ekonominin etkisi uğraşları ile doğru 

orantılı olmuştur. Konya ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığı bilinmekle birlikte 

da‘vâların çoğunluğunu tarla, bağ ve hayvanlarla ilgili meselelerin oluşturduğu görülmüştür. 

Ayrıca devletin ticarette fiyatları sabit tutarak tüketiciyi koruma ve ekonomiyi iyileştirme 

politikasına rağmen kişilerin satış yaptığı mallar üzerinden daha fazla kazanç elde etmek 

istediklerini de görmekteyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bu tür konular da devletin denetimi ile 

kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 

Birlikte yaşayan her toplum gibi çalışmaya konu olan dönemdeki Konya toplumu 

arasında da bazı sorun ve anlaşmazlıkların yaşandığını görmekteyiz. Bu sorunlar kişisel veya 

ailevî olabileceği gibi toplumun büyük bir önem atfettiği ahlaki meseleler de olabilmekteydi. 

Toplumun sosyal bir birlik içinde dayanışma halinde yaşamasını amaçlayan ve bu anlamda 

mahalle gibi küçük birimlere bile sorumluluk yükleyen devlet anlayışı ile bu anlaşmazlıkların 

birçoğunun üzerinden gelinmeye çalışılmıştır. Mahalle olgusu ile kişiler hal ve hareketlerine 

dikkat ederek topluma ters düşecek bir davranıştan kaçınmaya çalışmışlardır. Özellikle namus 

kavramı toplumun korumaya çalıştığı bir değerdir. Bu değerlerin görmezden gelinmesi ve yok 

sayılmaya başlanmasıyla birlikte durum hukuki bir boyuta ulaşabilmektedir. Alkol tüketimi, 

zina, küfür, taciz vb. gibi konular toplum tarafından hoş karşılanmayan ve bu davranışların 

devam etmesi halinde de şer‘an cezalandırılan mevzulardır. Sosyal bir birim olan mahallede 

insanların birbirlerini tanımaları, birbirinin karakteri hakkında fikir sahibi olmaları insan 

ilişkilerini de yönlendirmiştir. Evlilik, kefillik, alışveriş, komşuluk gibi meseleler kişinin 

halinin iyi veya kötülüğüne göre belirlenmiştir. 

Çalışmaya konu olan dönemde (17. Yy.), devletin idarî ve malî yönden sıkıntıda olduğu 

ve istikrarın yeniden sağlanmaya çalışıldığı bilinmekle birlikte bu dönemin izlerini merkezden 
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gönderilen resmî kayıtlarda da görebilmek mümkündür. Maliyenin ve devlet otoritesinin 

bozulmasıyla kanuna aykırı olarak alınan vergiler çoğalmaya başlamış bu durum halkın 

memnuniyetsizliğine yol açmıştır. Padişahın, rencide edilmemesine ilişkin emirleri ile 

yatıştırılmaya çalışılan halkın yanı sıra eşkıya ve hırsızların da devleti zora soktuğunu 

zorbaların yakalanmasına yönelik gönderilen fermanlardan anlamaktayız. Asayiş sıkıntısı 

dışında devlet görevlilerinin haksız olarak halktan zorla para almaları toplum üzerinde büyük 

bir etki yaratmış dolayısıyla devlete olan güven azalmıştır. Ayrıca devletin uzun süren savaşlar 

içerisinde olduğunu da levazım ve hayvan tedariği ile sefer için asker toplanmasına ilişkin 

belgelerde görebilmekteyiz. Bunların yanı sıra tımar tevcihleri, tayin ve azletmelerle de devlet 

otoritesinin güçlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 

devletin eğlence geleneklerinin uygulanmaya devam edildiğini şehzade Mustafa’nın 

doğumuyla bütün bir ülkede yapılan şenliklerle anlayabilmekteyiz.  
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METİN 

12 NUMARALI KONYA ŞER‘İYE SİCİLİNİN TRANSKRİPSİYONU 

1-1 Sefer-i Hümâyûnda Vefât Eden Kimsenin Muhallefâtı 

Oldur ki medîne-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

sefer-i hümâyûnda vefât iden (silik) zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmamak ile muhallefâtı cânib-i 

beytü’l-mâle ‘âyid olmağın hâlâ Karaman defterdârı kâ’im-makâmı olan fahrü’l-akrân 

Mahmûd Ağa kabz idüp ma‘rifet-i şer‘le sûk-ı sultânîde bey‘ eylediği eşyâdır ki zikr olunur 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 1 Ekim 1664). 

Menzil mine’l-mahalleti’l-mezbûre nısf kıymet 5000 / Kaytâs nâm sagîr gulâm ‘aded 1 

kıymet 5000 / müsta‘mel sagîr yan kaliçesi çift 1 kıymet 700 / sagîr tas ‘aded 2 kıymet 40 / 

kilim köhne ‘aded 2 kıymet 100 / döşek kalafı ‘aded 2 kıymet 100 / yasdık kalafı ‘aded 2 kıymet 

50 / köhne don ‘aded 1 kıymet 29 /  

beyaz boğça ‘aded 1 kıymet 43 / sagîr sedir kaliçesi ‘aded 1 kıymet 200 / def‘a sagîr kaliçe 

‘aded 1 kıymet 250 / tencere ‘aded 1 kıymet 290 / sagîr kazgan ‘aded 1 kıymet 202 / köhne 

hamam gömleği ve döşeme ve tor ma‘â makrame kıymet 214 / sagîr kazgan ‘aded 1 kıymet 163 

/  

sacayak ‘aded 1 kıymet 22 / alaca makrame ‘aded 1 kıymet 28 / münkaş yüz yasdığı ‘aded 

2 kıymet 20 / sahan küçük ‘aded 2 kıymet 70 / hamam leğeni ma‘â sahan ‘aded 1 kıymet 180 / 

kahve makremesi fener gömleği ‘aded 1 kıymet 126 / beledi döşek yüzü ma‘â yasdık yüzü 

kıymet 88 /  

köhne yasdık kalafı ‘aded 3 kıymet 115 / def‘a sagîr sahan ‘aded 4 kıymet 280 / köhne 

münkaş yasdık ‘aded 2 kıymet 15 / beyaz köhne peşkîr ‘aded 1 kıymet 55 / köhne beyaz palas 

‘aded 2 kıymet 58 / haranı ‘aded 1 kıymet 218 / bakır ‘aded 1 kıymet 120 / leğen ve satır ‘aded 

1 kıymet 508 /  

köhne dârâyî (bozuk) ‘aded 1 kıymet 70 / lengerî sagîr ‘aded 3 kıymet 200 / minder ‘aded 

1 kıymet 91 / uçkur ‘aded 3 kıymet 100 / köhne makrame münkaş ‘aded 1 kıymet 100 / köhne 

kayış sagîre ‘aded 1 kıymet 135 / tâbe 1 sahan ‘aded 3 kıymet 221 / müstamel sarı kemha zıbun 

‘aded 1 kıymet 120 /  

beyaz çarşab ‘aded 1 kıymet 80 / beyaz sadelik ‘aded 1 kıymet 122 / köhne peştemâl 

‘aded 1 kıymet 38 / köhne alaca çadır eniği ‘aded 1 kıymet 170 / def‘a köhne beyaz çadır eniği 

‘aded 1 kıymet 60 / tas ‘aded 3 kıymet 138 / dârâyî çentiyân ‘aded 1 kıymet 180 /  

def‘a beyaz çarşab ‘aded 1 kıymet 106 / beyaz ihrâm ‘aded 1 kıymet 140 / Karaman bezi 

endâze ‘aded 2 kıymet 60 / beyaz çenber ma‘â sagîr gömlek ‘aded 1 ve bez parçası kıymet 100 

/ def‘a sedir kaliçesi kıymet 200 / def‘a sahan 1 kıymet 287 /  

def‘a tencere ‘aded 1 kıymet 262 / ketan bezi top ‘aded 1,5 kıymet 186 / def‘a kaliçe ‘aded 

1 kıymet 460 / balta ve orak ve maşa ve demür kazık ‘aded 1 kıymet 65 / def‘a ketan bezi 

parçası ‘aded 1 kıymet 54 / kahve güğümü ma‘â tencere kıymet 236 / köhne çatma yasdık yüzü 

‘aded 1 kıymet 50 /  

(bozuk) sagîr ‘aded 1 kıymet 25 / def‘a tencere-i sagîr ‘aded 1 kıymet 75 / ayaklı sahan 

‘aded 1 kıymet 116 / güğüm 1 ma‘â post ‘aded 1 kıymet 444 / kefgir 1 ma‘â keçe 1 ve güldân 

‘aded 1 ma‘â şam‘dân ‘aded 1 kıymet 107 / tepsi sagîr ‘aded 1 kıymet 120 / şerbet tası ‘aded 2 

kıymet 160 /  

yüz yasdığı sarı tafta parçası ‘aded 1 kıymet 530 / (bozuk okunmuyor) ‘aded 1 kıymet 

205 / yorgan yüzü ‘aded 1 kıymet 72 / def‘a sahan ve tencere ‘aded 1 kıymet 134 / köhne sebet 

‘aded 1 kıymet 50 / köhne harar ‘aded 1 kıymet 20 / cem‘an yekûn 19.896.  
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Mine’l-ihrâcât. 

Resmî ‘âdî meblağ 2000 / ücret-i kadem ve kassâmiye meblağ 1000 / nâibiye ve kâtibiye 

meblağ 600 / hüddâmiye ve ihzâriye ve harc meblağ 656 / delâliye meblağ 250 / dükkân kirâsı 

meblağ 50 / bezzâzistân kirâsı meblağ 50 / cem‘an 4606. 

Mücma‘ meblağ 15.290. 

Yalnız onbeşbinikiyüzdoksan akçedir. 

 

1-2 Konya Zimmîleri Cizyesi Hakkında Tezkere 

Medîne-i Konya’da sâkinûn zimmîler ba‘de ‘arzü’l-İslâm mürâsele-i şer‘iye vusûlünde 

şöyle bilesiz ki fahrü’s-sulehâ’i’s-sâlikîn Sâlih Çelebi yedinde olan berât-ı şerîf-i vâcibü’l-

imtisâl bir le bin yetmiş dört ve bin yetmiş beş senelerine mahsûb olmak üzere üzerinize edâsı 

lâzım olan cizyenizi cem‘ ve tahsîle me‘mûr olup kıbel-i şer‘den dahî husûs-ı mezbûr içün 

mürâseleye rağbet olmağın (bozuk) ve irsâl olunmuşdur lede’l-vusûl gerekdir ki bin yetmiş dört 

senesine mahsûb olmak üzere zimmetinizde olan cizyenizi mûmâ-ileyhin yedinde olan berât-ı 

‘âlîşânda ta‘yîn ve tasrîh olunduğu üzere mûmâ-ileyhe edâ ve teslîm idüp bin yetmiş beş 

senesine mahsûb olmak üzere zimmetinde olan cizyenizi dahî ba‘de hulûlü’l-vakt yine mûmâ-

ileyhe edâ ve teslîm idesiz tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene 1075 (4 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 25 Ekim 1664). 

 

2-1 Bu Belge Silinmiş ve Tahrîb Olmuşdur 

 

2-2 Karaman Eyâleti’ne Vâli Ta‘yîni Hakkında Fermân 

Vâli-i Karaman Küçük Mehmed Pâşâ. 

Emîrü’l-ümerâ‘i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Varat beglerbegisi Küçük Mehmed 

dâme ikbâluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sen yarar ve nâmdâr ve umûr 

dîde ve kârgüzâr olup her vecihle mahal ve müstehak ve sezâvâr-ı ‘âtıfet olduğun ecilden hâliyâ 

hakkında mezîd-i merhamet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp işbu sene hamse ve seb‘în ve elf 

Saferü’l-hayrının yedinci gününden Karaman beglerbegliğin sana tevcîh idüp i‘lâmı içün (boş) 

ta‘yîn olunmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim üzere 

tevakkuf itmeyüp Karaman beglerbegliğine sen mutasarrıf olup tarafından mütesellimin 

gönderüp zabt ve hırâset-i memleket ve himâyet ve siyânet-i re‘âyâ bâbında ve kendin 

mükemmel kapun ve müretteb âdemlerinle me‘mûr olduğun üzere sefer-i hümâyûnumda 

hidemât-ı meşkûre vücûda getürmeye bezl-i makdûr idüp âdemin gönderüp berâtın ihrâc 

itdiresin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî evâ’il-i Saferi’l-hayr sene hamse 

ve seb‘în ve elf (1-10 Safer 1075 / 24 Ağustos- 2 Eylül 1664).  

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Estergon. 

Kayd şûd fî 18 min Rebî‘ü’l-evvel sene (9 Ekim 1664). 

 

2-3 Hacdan Gelirken Konya’da Ölen Kimsenin Muhallefâtı  

Defter-i beytü’l-mâl el-Hâc (boş) Defterdâr. 

Fi’l-asl Tire Kasabası’ndan olup hacc-ı şerîfden gelürken Konya’da mü‘ezzin Derviş 

Mustafâ nâm kimesnenin evinde misâfiren hasta ve sâhib-i firâş olup vefât iden el-Hâc (boş) 

nâm kimesnenin zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmamak ile muhallefâtı cânib-i beytü’l-mâle ‘âyid 

olmağın hâlâ Karaman defterdârı kâ’im-makâmı olan fahrü’l-akrân Mahmûd Ağa kabz ve 

ma‘rifet-i şer‘e sûk-ı sultânîden bey‘ eylediği eşyâdır ki zikr olunur hurrire fî’l-yevmi’s-sânî 



- 70 - 

 

‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 2 Kasım 

1664). 

İncü miskâl ‘aded 10 kıymet 3500 / misk miskâl ‘aded 2 kıymet 1000 / para nakd ‘aded 

1080 kıymet 4320 / dülbend nısf ‘aded 6 kıymet 1200 / siyah yağmurluk ‘aded 1 kıymet 300 / 

yeşil Kürdî köhne (silik) ‘aded 1 kıymet 400 /  

mâi zıbun köhne ‘aded 1 kıymet 20 / sagîr kahve ıbrığı ‘aded 1 kıymet 40 / köhne beyaz 

velense ‘aded 1 kıymet 40 / harar köhne sagîr ‘aded 1 kıymet 40 / köhne kavuk ma‘â sarık ‘aded 

1 kıymet 20 / lif bir mikdâr kıymet 20 /  

depe? sagîr ‘aded 1 kıymet 50 / kır bargir re’s 1 kıymet 1000 / cem‘an yekûn 12.740 / 

Minhâ el-ihracât. 

Techîz ve tekfîn 1000 / resm-i ‘âdî 2025 / ücret-i kassâmiye ve nâibiye 500 / kâtibiye ve 

eminiye ve hüddâye 500 / sâhib-i firâş olmağla mezbûr Derviş Mustafâ’ya ücret 150 /  

Sahhü’l-bâkî meblağ 8335. 

Yalnız sekizbinüçyüzotuzbeş akçedir. 

 

3-1 Konya Kazâsı’na Kâdı Ta‘yîni Hakkında Fermân  

Tabbaka aslıhü’l-mutâ‘ nemekahü’l-‘abdi’l-fakîr ileyhi sübhânehu ‘Îsâ bin Mustafâ el-

kâdı-i Bazarü’s-sultânîye el-medîne-i Kostantiniyye el-mahmiye ‘afâ ‘anhümâ.  

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

hakk ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în sâbıkan Kayseriye kâdısı olan Mevlânâ Hâcı Mustafâ Efendi 

fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sen ehl-i ‘ilm ve sâhib-i fazîlet ve 

müteşerri‘ ve dîndâr olduğun ecilden hâliyâ hakkında mezîd-i ‘inâyet-i ‘aliyye-i şâhâne ve 

mezîdihu ve akren-i seniyye-i pâdişâhânem zuhûra getürüp işbu sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

Şa‘bânü’l-mu‘azzamının onuncu gününden Konya Kazâsı’nı sana tevcîh ve ‘inâyet idüp 

i‘lâmıçün (boş) ta‘yîn olunmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı 

celîlü’l-kadrim mûcibince te‘hîr ve tevakkuf itmeyüp varup kazâ-i mezbûra sen mutasarruf olup 

ahâlisi beyninde icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye-i nebevî ve inkıyâd-ı evâmir-i ‘aliyye-i Mustafâvî 

sallallahu te‘âlâ ‘alâ şârîhâda bezl-i makdûr eyleyüp ve mu‘accelen âdemin gönderüp berâtın 

ihrâcıyla mukayyed olasın şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî evâ’il-i şehr-

i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Şa‘bân 1074 / 28 Şubat- 8 Mart 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahmiye. 

Vasale el-binâ fî 27 Şa‘bân (25 Mart 1664). 

 

3-2 Konya’ya Kassâm Ta‘yîni Hakkında Tezkere 

Kısmet-i ‘askeriye ta‘yîn efendi. 

Tabbaka aslıhü’l-mümzâ el-mahtûm nemekahü’l-fakîr ileyhi sabhânehu ‘Îsâ bin Mustafâ 

el-kâdı el-medîne-i Kostantiniyye el-mahmiye ‘afâ ‘anhümâ. 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi Kâmiyâb. 

Tahiyyât-ı sâfiye ve teslîmât ve âfiye ithâfıyla inhâ olunur ki işbu sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf Şa‘bânü’l-mu‘azzamı evâ’ilinde zabt itmek üzere Karaman Sancağı’nın umûr-ı kısmet-i 

‘askeriyesi size sipâriş olunmuşdur gerekdir ki vâki‘ olan mevtâ-yı ‘askeriyenin muhallefâtını 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iye taksîmden sonra rüsûm-ı mu’tâdeyi ahz ve bu 

tarafa îsâl idesiz ve’s-selâm hurrire fî’t-târîh el-mezbûr lil-seneti’l-merkûm. 

el-fakîr Hâfız Mehmed el-kâdı be-‘asâkir-i Anadolu el-ma‘mûre. 

Kayd şûd fî 6 Ramazân. 
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3-3 Kassâm Ta‘yîni  

Kısmet-i ‘askeriyedir. 

Tabbaka aslıhü’l-mümza‘ el-mahtûm nemekahü’l-fakîr ileyhi subhânehu ‘Îsâ bin Mustafâ 

el-kâdı be-medîne-i Kostantiniyye el-mahmiye ‘afâ ‘anhümâ.  

Meclis-i şerîf-i ‘izzetü’l-me‘ablarına mezîd-i ikrâmla tahiyyat ve selâm iblâğından sonra 

muhibbâne inhâ olunur ki işbu sene erba‘a ve seb‘în ve elf şehr-i Ramazânı gurresinden havza-

i hükûmetleri olan Konya Kazâsı’nın umûr-ı kısmet-i ‘askeriyesi cenâblarına sipâriş 

olunmuşdur düşen mevâdd-ı ‘askeriyeye takayyadleri ma‘mûldür bâkî hemvâre gayretde olalar 

Mine’l-muhlis Hâfız Mehmed el-kâdı be-‘asâkir-i Anadolu el-ma‘mûre. 

Vasale fî 13 min Ramazân.  

 

4-1 Bu Belgenin Büyük Bir Kısmı Silik ve Tahrîb Olmuşdur 

 

4-2 Konya Menzilinin İltizâma Verilmesi 

Hüccet-i menzilci. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûm ahâlisinden bazarbaşı ‘Alî Çelebi 

ve el-Hâc Mahmûd ve Süleymân Hoca ve Karamanoğlu ‘Alî ve Molla ‘Osmân ve yiğidbaşı 

Seyyid Mehmed Çelebi ve el-Hâc Nûrullah nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp Konya menzilinin senesi temâm olup a‘yân-ı vilâyet ve ahâli-i memleket 

ma‘rifetleriyle kadîmî menzil bargiri olan dört re’s bargirden mâ‘adâ taraf-ı saltanat-ı 

‘aliyyeden gelen ulaklara birden bine varınca lâzım gelen bargiri virüp vilâyet ahâlisine te‘addî 

olunmamak üzere bin yetmiş dört Cemâziye’l-evveli gurresinden bir sene temâmına değin bâ-

fermân-ı ‘âlî menzile ta‘yîn olunan elli hâne gerek ‘avârız ve nuzül ve beglerbegi arpası ve 

lağımcı ve sâ’irinin emsâli tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkkanın cümlesini bana virüp ve bundan mâ‘adâ 

Konya Kazâsı’nda vâki‘ olan hâneler ikiyüz elli bin akçe imdâd eylemek üzere menzili kabûl 

ve der-‘uhde eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a seb‘în ve elf (1 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1 

Aralık 1663).  

A‘lemü’l-‘ulemâ fazîletlü Mûsâ Efendi, fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi, fahrü’l-

a‘yân serdâr Süleymân Beşe, Mehmed bin Şah‘unsûr ve gayruhum. 

 

4-3 Karaman Eyâleti’ne Vâli Ta‘yîni Hakkında Fermân 

Tabbaka aslıhü’l-mutâ‘ hurrire el-fakîrü’l-şehirbaşı el-kâdı bi’l-ma‘âskeri’s-sultânî dâme 

muhâtan bi’l-emn ve’l-amânî ‘afâ ‘anhu. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâîb mümehhid-i bünyânü’d-devle ve’l-

ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sınûf-ı ‘avâtıfi’l-meliki’l-a‘lâ sâbıkan 

Kıbrıs Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim İbrahîm Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu tevkî‘-i refî‘-

i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sen yarâr ve nâmdâr ve müstehak-ı ‘inâyet ve sezâvâr-ı 

‘âtıfet olduğun ecilden hâliyâ hakkında mezîd-i ‘inâyet-i şâhâne ve mezîd-i re’fet-i 

pâdişâhânem zuhûra getürüp işbu sene erba‘a ve seb‘în ve elf Rebî‘ü’l-âhirinin yirmi üçüncü 

gününden Karaman Eyâleti sana sadaka ve ‘inâyet olunup i‘lâmıçün (boş) ta‘yîn olunmuşdur 

buyurdum ki vusûl buldukda bir an ve bir sâ‘at te‘hîr ve tevakkuf itmeyüp mütesellimin 

gönderip (silik) ve himâyet ve sıyânet-i ra‘iyyet bâbında ve sen me‘mûr olduğun hidemât-ı 

hümâyûn (silik) nâ-mahsûr eyleyüp mu‘accelen âdemin gönderüp berâtın ihrâcıyla mukayyed 
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olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (20-29 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 21-30 Kasım 1663). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Ösek. 

Fî 22 min Cemâziye’l-ûlâ (22 Aralık 1663). 

 

4-4 Karaman’a Vâli Ta‘yîni Hakkında Fermân 

Vâli-i Konya İbrahîm Pâşâ’nındır. 

Tabbaka aslıhü’l-hatîr hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehu ve te’âla ‘Ömer bin ‘Alî el-kâdı 

be-medîne-i Edirne el-mahmiye ‘afâ ‘anhümâ. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re‘yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sınûf-ı ‘avâtıfi’l-melîki’l-a‘lâ 

sâbıkan Mısır muhâfazasında olan vezîrim İbrahîm Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sen vüzerâ-yı ‘izâmımın yarar ve nâmdârı ve vükelâ-

yı kirâmımın emekdâr ve kârgüzârı olup re’y-i rezîn isâbet-i ferîn mezîd-i tedbîre müşteri-i 

semekînine i‘mâ ve hüsrevânem olmağla hâliyâ hakkında mezîd-i ‘inâyet-i ‘aliyye-i pâdişâhâne 

ve mezîd-i re’fet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp işbu sene erba‘a ve seb‘în ve elf Şa‘bânının 

üçüncü gününde vâki‘ sefer-i hümâyûnumda mevcûd bulunmak üzere hatt-ı hümâyûn sa‘âdet 

makrûnumla Karaman Eyâleti sana tevcîh ve ‘inâyet olunup i‘lâmıçün (boş) ta‘yîn olunmuşdur 

buyurdum ki vusûl buldukda hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnumla sâdır olan fermân-ı celîlü’l-

kadrim mûcibince ber-vech-i ta‘cîl mütesellimin gönderüp eyâlet-i mezbûreyi zabt ve rabt 

itdirüp ve kendin dahî aslâ bir yerde ârâm ve firâr itmeyüp ber-vech-i müsâra‘at mükemmel ve 

müretteb ve müsellem yarar âdemlerinle kalkup sefer-i hümâyûn nusret eserime erişüp küllî 

hidmet-i mûrisü’l-‘âde vücûda getirmekde bezl-i makdûr ve sa‘y-ı nâ-mahsûr eyleyüp ve 

âdemin gönderüp berâtın ihrâcıyla mukayyed olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Şa‘bân 1074 / 

28 Şubat- 8 Mart 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 15 Şa‘bân sene 1074 (13 Mart 1664). 

 

5-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Hasan bin 

(silik) kızları Zeyneb’e babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘iye ile intikâl iden emvâl ve 

erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb Halîl nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Rebî‘ü’l-evvel 

1074 / 31 Ekim 1663). 

‘Alî bin Murâd, Süleymân bin Halîl, Halîl bin Nûh, Hüseyin bin Mehmed ve gayruhum. 

 

5-2 Azâdlı Olduğunu İsbât  

‘İtâknâme-i Mülâyim bint-i ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Teslîme bint-i el-

Hâc Mahmûd nâm hatunun işbu orta boylu sarışın gök ela gözlü Rûsiyyü’l-asl râfi‘atü’l-kitâb 

Mülâyim bint-i ‘Abdullah nâm câriyesi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i 

merkûmenin sadriye kebîre kızı Emîne bint-i Ahmed Beşe nâm bikr-i bâliğa meclis-i şer‘de 
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vekîl eylediği Mevlânâ ‘Îsâ Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Teslîme 

maraz-ı mevtinde hasta ve sâhib-i firâş oldukda ‘ıtkımı vasiyet ve işhâd idüp ve kıymetim dahî 

mâlının sülüsünden hisseme vefâ iderken kızı merkûme Emîne beni tekrâr rıkk olmak üzere 

tasarruf ve istihdâm ider men‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

‘udûl-i müslimînden Ahmed bin Mustafâ ve tâyife-i nisâdan Fâtıma bint-i Mûsâ ve Fâtî bint-i 

Mehmed meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffiye-i merkûme 

Teslîme Hatun mukaddemâ hasta ve sâhib-i firâş oldukda bizim huzûrumuzda işbu câriye-i 

merkûme Mülâyim’i maraz-ı mevtinde ‘ıtkını vasiyet idüp ıtlâk eyledi hâlâ merkûmenin 

kıymetine sülüs vefâ itmeğin mu‘takasıdır bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-ı kabûlde vâkı‘a oldukdan 

sonra zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn merkûme Mülâyim’in kıymeti müteveffiye-

i merkûme Teslîme Hatun’un muhallefâtının sülüsü olup ve sülüsânı dahî menzili ve ‘abd-ı 

memlûkü ve sâ’ir menkûlâtı olduğunu ihbâr itmeğin merkûme Mülâyim’in ‘ıtkına hükm bir le 

mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî gurre-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (1 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 2 Kasım 1663). 

A‘lemü’l-‘ulemâ fazîletlü Mûsâ Efendi, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, Fahrü’l-kuzât 

Mevlânâ Mustafâ Efendi, Sefer Çelebi bin Mehmed, Hüdâverdi bin Mustafâ, Hasan Beşe 

muhtesib. 

 

5-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Satı bint-i Murtazâ / ‘Alî Çelebi ibn Mehmed.  

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Murtazâ nâm bikr-

i bâliğa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Sekil zimmî 

mülkü ve bir tarafı Mehmed Çavuş mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir 

oda ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bir mikdâr havlu ve eşcârı müştemil menzilimi mezbûr ‘Alî 

Çelebi’ye otuzyedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-(silik) ve elf ( 2 Rebî‘ü’l-?). 

(silik) bin Safer Beg, ‘Alî Çelebi bin Süleymân, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hâcı, Mustafâ 

bin Hüseyin, Mustafâ bin Mehmed ve gayruhum. 

 

5-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mütevelli el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden İsma‘îl bin Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merhûm el-Hâc Mustafâ evkâfına mütevelli olan 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mütevelli-

i mezbûr el-Hâc Mehmed yedinden mâl-ı vakfdan yüz ‘aded esedî guruş alup kabz idüp 

mukâbelesinde mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ etrâf-ı erba‘ası tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağı mezbûr el-Hâc Mehmed’e bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp târîh-i 

kitâbdan altı temâmü’s-sene onbeş esedî guruş icâreye kabûl eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 30 Ekim 1663).  

el-Hâc Muharrem bin Hasan, es-Seyyid Mustafâ bin es-Seyyid Dede, İbrahîm Beşe bin 

el-Hâc ‘Alî, Hasan Çelebi bin ‘Abdullah ve gayruhum. 
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5-5 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nafaka-i Mehmed ve Safiye ve Fâtıma. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagâri’l-med‘uvûn Mehmed ve Safiye ve Fâtıma evlâd-ı el-Hâc Mustafâ el-

müteveffa ebûhum el-mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Sâhib‘atâ min mahallât-ı 

medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihim ve li-sâ’ir havâyicihim ez-zarûriyyeti külli 

yevmin yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyli li-külli vâhidin minhüm erba‘a derâhimi mine’l-

mâli’l-müntakili ileyhim bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhim el-müteveffâ el-mezbûr ve bi-talebi 

mürebbihim hâmil-i hâze’l-kitâb Mahmûd Çelebi ibn Velî vehüm min hücrihi ve terbiyetihi ve 

ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihim ve bi’l-istidâneti vakte’z-

zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhim vaktü’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike 

ve hurrire fî gurre-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 2 Kasım 

1663).  

el-Hâc İbrahîm bin Ahmed, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Mehmed, ‘Îsâ Bâlî bin Mehmed, 

‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

6-1 Müslümân Olduğu İddi‘âsının Reddedilmesi 

Karabint zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi sâkinlerinden Karabint ve kızı Turfanda nâm 

zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden İsma‘îl 

Çelebi ibn Oruçhan mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr İsma‘îl kızım merkûme Turfanda 

içün Müslümân olmuş dimiş su’âl olunup takrîri tahrîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s- 

su’âl mezbûr İsma‘îl Çelebi ben dimedim haberim yokdur deyücek mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Rebî‘ü’l-

âhir 1074 / 4 Kasım 1663). 

Hasan Efendi el-müderris, ‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh. 

 

6-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hasan bin Derviş Mehmed / Ahmed bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Derviş Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı el-Hâc Hüseyin mülkü ve bir tarafı 

Receb mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir ahur ve havluyu 

müştemil menzilimi mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 1663). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Mehmed Dede bin Mehmed, Velî bin 

Hamza, es-Seyyid ‘Osmân bin Hüseyin, Şa‘bân bin el-Hâc Mustafâ, Mustafâ bin el-Hâc 

Mustafâ ve gayruhum. 

 

6-3 Mülkiyet Da‘vâsı 

‘Alî Dede. 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Dede 

meclis-i şer‘-i şerîfde Ahmed ve İsma‘îl nâm kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 
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idüp yine mahmiye-i mezbûre mahallâtından Aynedâr Mahallesi’nde beyne’l-cirân ma‘lûmü’l-

hudûd menzili yedi sene mukaddem mezbûrân Ahmed ve İsma‘îl bana ondört riyâlî guruşa 

bey‘-i bât ile bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru ahz ve kabz eylediklerinden sonra tekrâr fuzûlî zabt 

idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis Mustafâ Beşe’ye bey‘ idüp ol dahî Nasûh Beg nâm kimesneye bey‘ 

idüp ol dahî hâlâ içinde sâkin gâ’ib-i ‘ani’l-meclis zimmîye bey‘ eyleyüp ol dahî binâ-i kadîmde 

hedm idüp müceddeden evler binâ ve ihdâs eylemişler hâlâ menzil-i mezbûru taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Ahmed ve İsma‘îl menzil-i mezbûrun ‘an asl mahalle-

i mezbûrede vücûdunu ve bey‘-i mezbûrun in‘ikâdını bi’l-külliye inkâr itmeğin bu fakîr bi’z-

zât husûs-ı mezbûrun üzerine varup menzil-i mezbûru bulup bey‘-i mezbûrun in‘ikâdına 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm Receb Halîfe ve ‘Alî Halîfe ibn Safer nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ yedi sene 

mukaddem mezbûrân Ahmed ve İsma‘îl menzil-i mezbûru merkûm ‘Alî Dede’ye ondört riyâlî 

guruşa bey‘ ve teslîm ve meblağ-ı mezbûru ahz ve kabz eylediler bu husûsa bu vech üzere 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a oldukda bi-hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf menzil-i mezbûru merkûm ‘Alî Dede’ye 

hükmden sonra mezbûr ‘Alî Dede merkûm olan meblağ-ı mezbûru ‘alâ tarîki’t-(silik) redde râzı 

olmağın ahz bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 23 Ekim- 1 Kasım 1663). 

A‘lemü’l-‘ulemâ fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi, 

Hasan Efendi el-müderris, Serdâr Süleymân Beşe bin Mahmûd, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, 

Seyyid Hâmid Çelebi bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, el-Hâc Mehmed bin 

Sinân. 

 

6-4 Mülk Satışı (Tâbhâne ve Örte Satışı) 

Cemîle bint-i Nûrullah. 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Ramazân meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Cemîle bint-i İbrahîm nâm hatun mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı 

Derviş Mehmed mülkü ve tarafeyni Nûrullah mülkü ile mahdûd bir tâbhâne ve bir örtmemi 

merkûme Cemîle Hatun’a râyic-i fî’l-vakt binüçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Cemîle 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâmis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 6 

Kasım 1663). 

Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, ‘Osmân Beg bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin 

el-Hâc ‘Abdurrahman, İsma‘îl bin Süleymân, İsma‘îl bin İbrahîm. 

 

6-5 Alacak Hesaplaşması 

Bende bin Arslan. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Dolmanda nâm karyede sâkin iken fevt olan Halîl Fakîh nâm 

kimesnenin sulbî oğlu Mîrzâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘ammisi râfi‘ü’l-kitâb 

Bende bin Arslan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ babam fevt 

oldukda bana intikâl iden muhallefâtını ben sagîr olmam ile mezbûr Bende zabt eylemiş hâlâ 

taleb eylediğimde ben seni everdim ve dörtbin akçe virdim ve Sinânperâkendesi’nde vâki‘ üç 

evimi havlusuyla virdim dimekle beynimizde hesâb görüp ba‘de külli hesâb benim üzerimde 

mezbûr Bende’nin bin akçesi çıkmağla meblağ-ı mezbûr bin akçeyi mezkûr Bende’ye teslîm 

eyledim min ba‘d mezbûr Bende’de bir akçe ve bir habbe hakkım kalmadı didikde gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf ( 5 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 6 Kasım 1663). 

el-Hâc Satı bin Mehmed, Seydî Ahmed bin Dediği, Ahmed Fakîh bin Ya‘kûb, el-Hâc 

Mehmed bin Muharrem, Molla ‘Abdulkerîm bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Sinân, 

el-Hâc Sefer bin Sinân Beşe ve gayruhum. 

 

7-1 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Fâtıma bint-i Ca‘fer. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Şekerfürûş Mahallesi sükkânından iken bundan akdem 

fevt olan İshak Dede ibn İsrâ’il nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları İsma‘îl ve İbrahîm nâm 

sagîrlerin emvâlini hıfz ve ahvâlini zabt içün bir vasî lâzım ve mühim olmağın anaları işbu 

râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Ca‘fer nâm hatun kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunup ol dahî 

vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Âhirü’r-rebî‘în li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 

Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 1663). 

‘Umdetü’l-kuzât Mehmed Efendi, el-Hâc Mûsâ bin Süleymân, Molla Velî Efendi, 

Mehmed Efendi el-İmâm, ‘Abdullah Halîfe el-İmâm, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

7-2 Şirket Mâlında Anlaşmazlık Da‘vâsı 

Aslan veled-i Köstendil. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden Aslan veled-i Köstedil 

nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmeden Kuzmân nâm zimmî 

muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Kuzmân zimmî ile mukaddemâ şirket-i 

mu‘âvaza ile şerîk olup beynimizde ‘adedi ma‘lûm mâl-ı şirketi ben alup âhar diyâra ticâret 

içün gidüp anda ben mâlımdan binyediyüzelli akçeyi mâl-ı şirketine halt eylemişidim hâlâ 

meblağ-ı mezbûr binyediyüzelli akçeyi mâl-ı şirketinden ifrâz murâd iderim su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Kuzmân cevâbında âhar diyârda mâl-ı şirketin binyediyüzelli 

akçesini halt eylediğim ma‘lûmum değildir meblağ-ı mezbûru halt eylediğine yemîn teklîf 

olunsun didikde âhar diyârda mâl-ı şirkete binyediyüzelli akçe halt eylediğine mezbûr Aslan’a 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan 

İncîl’e yemîn itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 1663). 

‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

7-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Fâtıma / Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan ‘Âyşe nâm hatunun kız 

karındaşı Fâtıma nâm hatun meclis-i şer‘a hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûmenin 

zevc-i metrûku râfi‘ü’l-kitâb Ahmed nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisemiz müteveffâ-yı merkûmenin zevci mezbûr üzerinde olan mehr-i mü’eccelini ve 

muhallefâtını bi’l-farîzeti’ş-şer‘iye beynimizde tevzî‘ ve taksîm eyledik lâkin mezbûr Ahmed 

müteveffiye-i merkûme ‘Âyşe’nin beşyüz nakd akçe ve bir iğne ve yirmi arşun iplik ve bir 

sâdesini ihtifâ eylemiş hissemi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akıbe’l-inkâr 

ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin zikr olunan beşyüz akçe ve bir iğne ve yirmi 

arşun iplik ve bir sâdesini ihtifâ eylemediğine mezbûr Ahmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-
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yevmi’l-hâmis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 6 Kasım 

1663). 

‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh ve gayruhum. 

 

7-4 Konya Güherçile Hücceti 

Güherçile kârhânesi emîni. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Akvîrân nâm karyeden 

Mehmed ve Sarıışık nâm karyeden Tekyenişîn ve Rüstem nâm karyeden Şa‘bân ve Yenicekışla 

nâm karyeden Seydî ve Girvâd nâm karyeden Ahmed ve May nâm karyeden Mehmed ve 

Orduözü nâm karyeden Mustafâ ve Çukurçimen nâm karyeden es-Seyyid İsma‘îl Çelebi ve 

Botsa’dan Velî ve Zortala’dan ‘Îsâ ve Gilisra’dan ‘Abdulcelîl ve Kumralu’dan Ca‘fer ve 

sâ’irleri ve Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hisârcık nâm karyeden Bedel ve Bilecik nâm karyeden 

Hasan ve Obsala nâm karyeden Hâcı ve Tat’dan Mustafâ ve Penbeci’den Seyyid Nûrullah ve 

Kozağaç nâm karyeden Ca‘fer ve İbn Hâcı’dan Ahmed ve Gödene’den Mehmed nâm 

kimesneler ve sâ’iri ve Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sarâyini nâm karyeden Ekici Oğlu ve Kesdel 

nâm karyeden Resûl nâm kimesneler ve sâ’iri mesclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ 

hazîne-i Karaman defterdârı olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim ‘Alî Beg tarafından Konya’da 

vâki‘ mîrî güherçile kârhânesi nâzırı olan râfi‘ü’l-kitâb Durmuş Ağa mahzarında her biri ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp kadîmden fermân-ı ‘âlî Konya kârhânesinden tabhı fermân olunan mîrî 

güherçileye ber-mûcib-i defter ta‘yîn olunan iki def‘a güherçile ve nısf kal içün teklîf olunan 

odunu getirüp mezkûr Durmuş Ağa’ya teslîm idüp be-her kantarına taraf-ı mîrîden ta‘yîn 

olunan dörder akçeyi mezkûr Durmuş Ağa yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp zimmetinde bir 

akçe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 10 Kasım 

1663). 

Kemâl mustahfız-ı Kal‘a-i Konya, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Yâver Beg bin Ca‘fer, Halîl 

bin Nûh ve gayruhum. 

 

7-5 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Tarla Satışı) 

Seyyid ‘Osmân Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede Mahallesi’nde sâkin iken fevt olan Mehmed Beg’in 

sulbî kebîr oğlu Hüseyin asâleten ve sagîr oğlu Mustafâ ve sagîre kızları ve Fâtıma ve 

Râbi‘a’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan ‘ammisi Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid ‘Osmân Çelebi ibn es-Seyyid Mevlûd mahzarında bi’l-vesâye 

ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Balçelebi kurbunda 

vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Dâvud ve İplikçi tarlası ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir 

tarafı Hüseyin mülkü ile mahdûd tahmînen altmış dönüm mülk tarlamı müteveffâ-yı mezbûr 

Mehmed Beg’in zarûret-i deyni içün râyic-i fî’l-vakt ikibinbeşyüz akçeye mezbûr es-Seyyid 

‘Osmân’a bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid ‘Osmân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün dididiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 

1663). 

Ahmed Beşe bin Budâk, Mustafâ bin Nasûh, ‘Îsâ bin ‘Alî, Receb Hoca el-imâm, es-

Seyyid Receb Çelebi bin es-Seyyid Mevlûd. 
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8-1 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Çavuş-zâde Mehmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İsma‘îl Çelebi ibn el-Hâc Sefer meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Mevlânâ Mehmed Efendi ibn 

İbrahîm Çavuş mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Kazzâzlar 

Sûku’nda vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Tekye Çeşmesi vakfı olan dükkân ve bir 

tarafı gazzâzhâne havlusu ile mahdûd Dârü’ş-şifâ Vakfı’na senede yirmi akçe icâresi olan bir 

bâb dükkânımı mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibindörtyüz akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mehmed Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 1663). 

Fahrü’l-hutebâ Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi ibn el-Hâc Mehmed, el-Hâc Halîl bin 

Mûsâ, el-Hâc Emrullah bin el-Hâc Mehmed, Mehmed Çelebi bin İbrahîm, Sinân Çelebi bin 

Fazlullah Çelebi ve gayruhum.  

 

8-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Cemîle bint-i Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Mücelled Mahallesi sâkinlerinden Halîl bin Yûsuf asâleten ve 

karındaşı ‘Alî tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Mehmed bin 

Nasûh ve Hüseyin bin Yûsuf şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Halîl meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Cemîle bint-i Süleymân nâm hatun mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı 

Mahmûd mülkü ve bir tarafı hemşerimiz Kamerşâh mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

hemşiremiz merkûme Kamerşâh’ın bir odasından mâ‘adâ bir sofa ve bir tâbhâne ve bir mikdâr 

havlu ve bir örtmemizi merkûme Cemîle’ye râyic-i fî’l-vakt dörtbinyüz akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru merkûme Cemîle yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 13 Kasım 1663). 

el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mustafâ, Derviş Mustafâ bin Nebî, el-Hâc Mehmed bin 

Mustafâ, İbrahîm Beg bin ‘Abdullah, Ebûbekir bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

8-3 Mülkiyet Da‘vâsı 

İsma‘îl Çelebi ibn Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Nasûh Beg nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Aynedâr Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl Çelebi ibn Mustafâ mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ garben Mustafâ mülkü ve kıbleten 

Kesbir zimmî mülkü ve şarken tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir ahur ve 

havluyu zevcem hâzıre-i bi’l-meclis Hâdice Hatun’un mülkü olup ve bir tâbhâne ve bir sofa 

mülküm iken zevcem merkûme Hâdice mülkü olan bir sofa ve bir tâbhâne ve bir ahur ve 

havlusunu benim mülküm olan bir tâbhâne ve bir samanlık ile merkûm İsma‘îl Çelebi’ye 

mukaddemâ beşbinbeşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemiş hâlâ benim mülküm 

olan bir tâbhâne ve bir samanlığı taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

İsma‘îl Çelebi cevâbında zikr olunan bir tâbhâne ve bir samanlığı mukaddemâ mezbûr Nasûh 

Beg ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye zevcesi merkûme Hâdice’ye hibe ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-
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i hibede ithâb ve kabz eyledikden sonra bana cümlesini meblağ-ı mezbûra bey‘ ve teslîm ve 

kabz-ı semen idüp yedime hüccet-i şer‘iye virdi deyü cevâb virmeğin mezkûr Nasûh Beg hibe-

i merkûmeyi inkâr itmeğin mezkûr İsma‘îl Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ Beşe ibn Ahmed ve Ahmed bin Mustafâ ve Hüseyin 

bin ‘Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-

hakîka mezkûr Nasûh Beg mukaddemâ zikr olunan bir tâbhâne ve bir samanlığı ba‘de’t-tahliye 

zevcesi hâzıre-i bi’l-meclis olan merkûme Hâdice’ye hibe ve teslîm idüp ba‘de’t-tasdîk 

merkûme Hâdice’ye cümlesini mezbûr İsma‘îl Çelebi beşbinbeşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve 

kabz-ı semen eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Nasûh 

Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 13 Kasım 1663). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi, ‘Abdulkerîm Çelebi bin ‘Abdulkerîm 

Efendi, ‘Abdî Hoca el-imâm. 

 

8-4 Mülk Hibesi ve Satışı 

Dellâl ‘Alî bin Cum‘a. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Cum‘a bin ‘Alî nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı 

Şükrullah mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı benim mülküm ile mahdûd bir oda ve 

bir ahur ve bir mikdâr havluyu oğlum mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt binbeşyüz akçeye bey‘ 

ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğimden sonra meblağ-ı mezbûru meclis-i merkûmda oğlum 

mezbûr ‘Alî’ye hibe ve teslîm eyledim ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl idüp ve 

meblağ-ı mezbûru meclis-i hibede ithâb ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr mülk-i 

müşterâsı ve meblağ-ı mezbûr mülk-i mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 13 Kasım 1663). 

Mehmed Beg kethüdâ-i kal‘a, Bektâş bin Hasan, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi 

bin Cihângîr. 

 

9-1 Alacak Da‘vâsı  

el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin (boş) meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Köstendil nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ mezbûr Köstendil zimmîye onbin akçe virüp meblağ-ı mezbûrun altıbinikiyüz 

akçesini aldım bâkî onbinsekizyüz akçem kaldı hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akıbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Nasûh bin Sinân ve ‘Abdî 

bin ‘Abdurrahman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd 

fi’l-vâki‘ mezbûr el-Hâc Mehmed mezkûr Köstendil zimmîye bizim huzûrumuzda onbin akçe 

virüp ba‘dehu altıbinikiyüz akçe aldı bâkî üçbinsekizyüz akçesi kaldı meblağ-ı bâkî 

üçbinsekizyüz akçe mezbûr Köstendil zimmînin deynidir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

meblağ-ı bâkî üçbinsekizyüz akçeyi mezbûr el-Hâc Mehmed’e edâya merkûm Köstendil 

zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 14 Kasım 1663). 

‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh, Mahmûd bin Velî. 
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9-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mevlânâ ‘Abdusselâm Halîfe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Süleymân Beg ibn Mahmûd kendi tarafından asâleten 

ve hemşiresi Marzıye nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Alî bin Halîl ve Mustafâ bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Süleymân Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mevlânâ ‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Bozmeşek kurbunda vâki‘ bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı Mustafâ ve Süleymân mülkü ve bir tarafı 

‘İvaz mülkü ile mahdûd on evlek tarla ve bir örtme ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi 

müştemil iki taht bağımı mezkûr ‘Abdusselâm Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt beşbin akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr ‘Abdusselâm Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 15 Kasım 1663). 

es-Seyyid ‘Abdulehad Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mustafâ Beşe er-râcil, Bakkâl 

Süleymân bin Mehmed, Hüseyin Hoca bin Hamza, Molla Velî bin Mustafâ, Kalender Çelebi 

bin Derviş. 

 

9-3 Alacak Da‘vâsı 

Yasef veled-i Murât / Güllü Hatun. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Yasef veled-i Murât nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı olup bundan akdem hâlik olan Simyân nâm zimmînin zevcesi Güllü 

nâm hatun muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Kara 

Halîl Bendi kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup karındaşım hâlik-i 

mezbûr Simyân mukaddemâ Mustafâ nâm kimesneden dörtbinikiyüz akçeye iştirâ eylediği bir 

kıt‘a bağın akçesini mukaddemâ mürd olan vâlidem Mâlkadın nâm zimmîye virmişidi hâlâ 

karındaşım mezbûr Simyân hâlik olmağla bağ-ı mezbûru merkûme Güllü eytâmları içün zabt 

ider mârü’z-zikr bağın semeni olan meblağ-ı mezbûru taleb iderim su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl merkûme Güllü Hatun cevâbında zikr olunan bağı bin elli üç senesinde zevcim 

mürd-i mezbûr Simyân mezbûr Mustafâ’dan kendi mâlı ile meblağ-ı mezbûr dörtbinikiyüz 

akçeye iştirâ idüp yedine hüccet-i şer‘iye alup mezbûr Yasef ve vâlidesi Mâlkadın 

muvâcehesinde yirmi dört senedir zabt ider deyü hüccet-i şer‘iye ibrâz itmeğin mezbûr Yasef 

ol kadar sene bağ-ı mezbûru mürd-i merkûm Simyân zabt idüp kendi ve vâlidesi da‘vâ 

eylemediğini mukırr olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Yasef zimmî men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 16 Kasım 1663). 

‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed. 

 

9-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan ‘Abdulkerîm bin 

Durmuş nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Durmuş ve sulbiye sagîre kızı ‘Âbide’nin kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîleri olan Hümâ bint-i Süleymân nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l- 

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc 

Hüseyin bin Mehmed ve Mehmed Dede ibn Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

karındaşı Hasan Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mustafâ ibn 
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el-Hâc ‘Alî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûrun 

mahmiye-i merkûm zeylinde Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı el-Hâc İbrahîm mülkü 

ve bir tarafı Süleymân Hoca mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Kutucu mülkü ile 

mahdûd beş adım arz-ı hâliyeyi (silik) müştemil harâbe bir erkek ve iki tahta bağını zarûret-i 

deyni içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan 

râyic-i fî’l-vakt beşbinbeşyüz akçeye mezbûr el-Hâc Mustafâ’ya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-

Hâc Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 16 Kasım 1663). 

Mevlânâ Hasan Efendi ibn el-Hâc ‘Alî el-müderrîs, Süleymân Halîfe bin Mehmed, Ca‘fer 

Beşe bin el-Hâc Velî, Himmet bin Satılmış, Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, İbrahîm bin 

Telli ve gayruhum. 

 

10-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mehmed bin Velî. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Ahmeddede Mahallesi sâkinlerinden Halîl Ağa ibn 

‘Abdulkerîm kendi tarafından asâleten ve karındaşı kızı Nisâ nâm hatun tarafından bey‘-i 

âtiyyü’l- beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

‘Abdurrahman bin Velî ve Velî bin el-Hâc Bedel şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

mezbûr Halîl Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Velî 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı el-Hâc Hüseyin mülkü ve bir tarafı Sefer Beşe mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir develik ve havluyu 

müştemil menzilimizi mezkûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt altıbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 16 Kasım 1663). 

Mustafâ bin Mahmûd, Bedel bin Velî, ‘Abdulganî bin Velî, Mehmed bin Sefer, 

‘Abdulkerîm bin Hâcı Velî, el-Hâc Hasan bin el-Hâc Bedel, Mehmed bin el-Hâc Durmuş, 

İsma‘îl bin el-Hâc Nûrullah ve gayruhum. 

 

10-2 Mîrâs 

Cemîle bint-i el-Hâc İbrahîm Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Medrese Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Ahmed bin Receb 

Efendi nâm kimesnenin ‘ammisi oğulları ‘Abdullah ve Şa‘bân ibn ‘Alî asâleten ve Lutfullah 

bin Bayram tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup mezbûrân ‘Abdullah ve Şa‘bân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ramazân bin Ma‘den nâm kimesne vekâleten meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun vâlidesi olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-

yed olan râfi‘atü’l-kitâb Cemîle bint-i el-Hâc İbrahîm Beşe tarafından tasdîka vekîl olup bimâ 

hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet 

mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz müteveffâ-

yı mezbûr Ahmed’in muhallefât ve ‘akârâtını ber-mûcib-i defter-i kassâm beynimizde tevzî‘ ve 

taksîm eylediğimizde her birimize bin nakd akçe ve bin akçelik eşyâ isâbet eylemekle 

muhallefât-ı merkûmdan her birimiz bin nakd akçe ve bin akçelik eşyâmızı alup kabz eyledik 
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min ba‘d müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in muhallefât ve ‘akârâtına müte‘allık bir akçe ve bir 

habbemiz kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 

Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 17 Kasım 1663). 

Mehmed Halîfe ibn el-Hâc Himmet, el-Hâc İbrahîm bin Mûsâ Hoca, Bayram bin 

Hüseyin, Mehmed bin Muslî, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin el-Hâc Hüseyin, Molla İbrahîm 

bin ‘Îsâ Efendi, es-Seyyid Hâmid Çelebi bin Ahmed, Velî bin Mustafâ, Molla Receb bin Hızır 

Dede, Hasan bin Süleymân. 

 

10-3 Mülk Hibesi  

Zeynî bint-i el-Hâc Hüseyin / oğlu Hasan’a hibe. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinelerinden Zeynî bint-i el-Hâc 

Hüseyin nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu râfi‘ü’l-kitâb Hasan 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı kızım Râzıye 

mülkü ve bir tarafı el-Hâc İsma‘îl mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve bir tâbhâne ve su kuyusu yüzünden mukâbelesinde vâki‘ 

kavak ağacına varınca bağçemi ve sokak kapusundan müşâ‘ olup ma‘â mürûr ve ‘ubûr eylemek 

üzere mülk menzilimi mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye oğlum mezbûr Hasan’a 

hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve 

kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 17 

Kasım 1663). 

el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Ahmed, Ebûbekir bin el-Hâc 

Mehmed, Molla ‘Ömer bin İbrahîm, el-Hâc Mustafâ debbâğ ve gayruhum. 

 

10-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İslâm bin Muslî. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh Hüseyin Efendi ibn 

Mustafâ Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İslâm bin Muslî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Gödene nâm karyede vâki‘ bir tarafı çay ve bir tarafı 

benim mülküm ve bir tarafı el-Hâc Muslî mülkü ve bir tarafı diğer Muslî mülkü ile mahdûd bir 

evlik arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir taht bağımı mezbûr İslâm’a râyic-i fî’l-vakt ikibin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İslâm yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 17 

Kasım 1663). 

el-Hâc Muslî bin Mahmûd, Ahmed bin Koca, Mehmed bin Halîl, Nasrullah bin Ahmed 

Beşe, ‘Abdurrahman Çelebi bin Şeyh Mustafâ Efendi ve gayruhum. 

 

10-5 Mülk Satışı (Borca Karşılık Bağ Satışı- Bey‘-i Bi’l-vefâ) 

el-Hâc Mehmed bakkâl. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Köstendil veled-i Aslan nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezkûr el-Hâc Mehmed’e dörtbinsekizyüz akçe deynim olmağın mukâbelesinde mahmiye-i 
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merkûm zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı kilise ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Börekçi Hoca oğlu mülkü ile mahdûd bir bâb evi ve arz-ı hâliye 

ve eşcârı müştemil dört taht bağımı târîh-i kitâbdan yüz elli güne değin bey‘-i bi’l-vefâ ile bey‘ 

idüp va‘de temâm oldukda meblağ-ı mezbûru edâ ve teslîm idersem febihâ ve illâ bey‘-i bâta 

mübeddel olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-

âhir 1074 / 17 Kasım 1663). 

Mahmûd Çelebi bin Bektâş, Mehmed Çelebi bin ‘Abdurrahman, Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, 

Receb bin Velî ve gayruhum. 

 

11-1 Mîrâs 

Şeyh ‘Abdullah Efendi.  

Mahmiye-i Konya muhallâtından Şekerfürûş Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i eş-

Şeyh ‘Abdurrahman Efendi nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu hâzıre-i bi’l-

meclis olup mezbûrenin vâlidesi Hâdice Hatun nâm müteveffiyenin muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed 

olan li-ebeveyn karındaşı olan fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm fazîletlü eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi ibn 

eş-Şeyh ‘Abdurrahman Efendi mahzarında bi’l-asâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı 

mezbûre vâlidemin muhallefâtı ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve ism-i mâl ıtlâk olunur eşyânın cümlesi 

defter olunup cem‘an seksenbin akçeye bâliğ oldukda muhallefât-ı mezbûreden benim hisse-i 

mu‘ayyeneme isâbet iden onyedibinyediyüzyirmi akçem mukâbelesinde beşbinüçyüzkırk akçe 

kıymetlü on beş miskâl bir denk altun alup ve binbeşyüz akçe kıymetlü üç miskâl incü alup ve 

üçyüz akçe kıymetlü pirûze taşlu ve kırmızı ayaklı bir altun küpe alup ve binikiyüz akçe 

kıymetlü sîm ve düğmeli bir yeşil cedîd kumaş kaftan alup ve sekizyüz akçe kıymetlü sîm 

düğmelü bir ma’i kemhâ ‘antarî alup ve üçyüz akçe kıymetlü bir cedîd sarı kumaş zıbun alup 

ve dokuzyüz akçe kıymetlü üç top ketan bezi alup ve binbeşyüz akçe kıymetlü sîm ve düğmeli 

bir cedîd al kumaş kaftan alup ve binbeşyüz akçe kıymetlü sîm ve düğmeli bir sarı cedîd hâre 

kaftan alup ve üçyüz akçe kıymetlü bir cedîd dürme pâre arkıye alup ve ikiyüz akçe kıymetlü 

bir çift bileklik alup ve dokuzyüz akçe kıymetlü iki kaliçe alup ve yüz akçe kıymetlü bir bakır 

tepsi alup ve ikiyüzkırk akçe kıymetlü bir havân alup ve ikiyüzkırk akçe kıymetlü üç ‘aded 

sahan alup ve sekizyüz akçe kıymetlü bir alaca cedîd kaftan alup ve binikiyüz akçe kıymetlü 

bir münkaş cedîd sof ferâce alup ve yüz akçe kıymetlü bir boğça alup ve üçyüz akçeye bir 

sanduk alup cem‘an bana muhallefât-ı müteveffât-ı mezbûreden bi’l-hasebi’ş-şer‘î isâbet iden 

onyedibinyediyüzyirmi akçe hakkımı bi’t-temâm ahz ve kabz ve istifâ itdiğimden sonra 

muhallefât-ı müteveffât-ı mezbûreye müte‘allık karındaşım işbu hâzır-ı bi’l-meclis eş-Şeyh 

‘Abdullah Efendi zimmetinde bir akçe ve bir habbe hakkım kalmayup zimmetini ibrâ-i ‘âmm 

kâti‘ü’n-nizâ‘ ile ibrâ ve iskât itdim didikde mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî müntasıf-ı şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf. 

‘Umdetü’l-mevâli’i’l-kirâm fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-müderrisîni’l-i‘zâm fazîletlü 

Yahyâ Efendi, Zübde’l-kuzât fazîletlü Mustafâ Efendi, Mehmed Çelebi bin ‘İbâdullah, Ezelî-

zâde Mahmûd Efendi, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Hâcı İbrahîm bin Yûsuf, Hâcı Hasan 

bin Mehmed, Ahmed Beşe bin ‘Osmân, Mehmed Çelebi bin ‘Osmân Efendi, Yeğen Mehmed 

Çelebi bin ‘Osmân, ‘Îsâ Dayı ibn Mehmed, ‘Alî bin Mustafâ, Mevlûd bin Hatîb, Yûsuf Çelebi 

bin el-Hâc İbrahîm, Molla Mahmûd bin Nûrullah. 

 

11-2 Bulunmuş Hayvanların Teslîm Alınması 

Mütesellim Ağa berây-ı kısrak. 

Ilgun Kazâsı’na tâbi‘ Yediler nâm karye sâkinlerinden Halîl Ağa ibn Ebûbekir tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ebûbekir bin Hasan ve Ahmed bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an 
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vekâleti sâbite olan Mehmed Beg ibn Mustafâ meclis-i şer‘-i hatır-ı lâzımü’t-tevkîrde bi’l-fi‘l 

Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem fazîletlü 

ve sa‘âdetlü Mehmed Pâşâ hazretlerinin hâlâ mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

İsma‘îl Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an 

vekâleti sâbite olan ‘Abdulbâkî Ağa mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-

i kitâbdan yirmi beş gün mukaddem müvekkilim mezbûr Halîl Ağa’nın bir re’s kara katır ve bir 

re’s siyah katır ve bir re’s siyah kısrak ve bir al kısrak ve bir kula tay ve bir kısrak dahî 

mülkünden zâyi‘ olmuşidi mütesellim-i mûmâ-ileyhe yava deyü teslîm eylemişler ol dahî her 

birine nafaka takdîr itdirüp zabt eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdulbâkî 

Ağa cevâbında fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan yirmi iki gün mukaddem Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

Sızma nâm karye ahâlisi iki katır ve iki kısrak ve bir kula tay ve bir iğdiş bargiri dağda bulup 

yavadır deyü mütesellim-i mûmâ-ileyhe teslîm idüp ol dahî taraf-ı şer‘den her birine yevmî 

altışar akçe nafaka tahrîr itdirüp zabt eyledi lâkin mezkûr Halîl Ağa’nın mülkleri olduğu 

ma‘lûmum değildir deyü inkâr itmeğin vekîl-i mezbûr Mehmed Beg’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ebûbekir bin Hasan ve Ahmed bin Mûsâ nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ meclis-i şer‘de 

mevcûd olan altı re’s davar mezbûr Halîl Ağa’nın mülküdür bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyü her biri şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 17 Kasım 1663).  

Hasan Efendi el-müderrîs, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Halîl bin Nûh, Şâtır Mehmed. 

 

11-3 Sâlyâne Da‘vâsı 

Şerîfe Fâtıma bint-i es-Seyyid İmâm. 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi ahâlisinden ‘Alî ve İmâm Velî Halîfe nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinelerinden 

râfi‘atü’l-kitâb Şerîfe Fâtıma bint-i es-Seyyid İmâm Çelebi nâm hatunun zevci İsma‘îl Çelebi 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Şerîfe Fâtıma’nın mülk menzili olmağla 

vâki‘ olan tekâlîf içün sâlyâne taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl vekîl-i 

mezbûr İsma‘îl Çelebi cevâbında zevcem merkûmenin menzili hâneye kayd olunmayup 

sâdâtdan olmağla tekâlîf viregelmedi deyücek mezbûre Şerîfe Fâtıma’nın babası Seyyid İmâm 

Çelebi’nin ismi mahalle-i merkûmenin sûret-i defterinde kayd olunduğunu mezbûrân Velî Hoca 

ve ‘Alî mukırr olmağın tekâlîf talebinden ahâli-i mahalle men‘ bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 16 Kasım 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Halîl bin Nûh, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

12-1 Vakıf Arsa Tefvîzi 

Satılmış bin Güvendik. 

Mahmiye-i Konya’da Südcü Sokağı nâm mahallede vâki‘ mescid-i şerîfin çerâğı 

akçesinin mütevellisi olan Hasan bin Şa‘bân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Satılmış bin Güvendik nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ kıbleten ‘Alî mülkü ve şarken tarîk-i ‘âmm ve garben ve şimâlen 

mezbûr Satılmış mülkü ile mahdûd olup çift adımıyla tûlen on adım ve ‘arzen dört adım arz-ı 

hâliye çerâğ vakfı olup lâkin vakfa nef‘i olmamağla bey‘ olunup semeni istirbâh ve arsa-i 

merkûme îcâr olunmak cânib-i vakfa evlâ ve enfa‘ olmağın tevliyetim hasebiyle arsa-i 

merkûmenin hakk-ı tasarrufunu mezbûr Satılmış’a tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde mezbûr 
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Satılmış yedinden vakf içün bin akçe alup kabz idüp arsa-i merkûmeyi be-her sene beşer akçe 

îcâr idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere istîcâr ve kabûl eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

müfevvezesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (18 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 19 Kasım 1663). 

‘Alî bin Karaman, Mehmed Halîfe el-İmâm, Oruç bin ‘Arafe, ‘Alî bin İbrahîm, Mürüvvet 

bin Nasûh, İbrahîm bin el-Hâc Mustafâ ve gayruhum. 

 

12-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Ahmed Çelebi ibn Nasrullah. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sükkânından Süleymân ve Halîl ibn ‘Alî 

nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn 

Nasrullah mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hâcı Eymir Mahallesi’nde vâki‘ bir 

tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı el-Hâc Sefer mülkü ve bir tarafı el-Hâc Ebûbekir mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir ahur ve bir mikdâr havluyu müştemil 

müşâ‘ ve müşterek olduğumuz menzilimizi mezkûr Ahmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt 

üçbindokuzyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 13 

Kasım 1663). 

es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, 

Mustafâ Çelebi bin Ahmed, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, es-Seyyid el-Hâc Hüseyin bin 

es-Seyyid Ahmed, Mahmûd Çelebi bin Mustafâ, Mustafâ bin Yûsuf, Mehmed Çelebi bin 

Şâh‘unsûr, Mehmed Çelebi bin Muslî, Mehmed bin Hâcı Cemâl, ‘Alî ihve, el-Hâc Ebûbekir 

bin ‘Abdulkâdir, ‘Ömer bin Ya‘kûb, el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca ve gayruhum. 

 

12-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Yûsuf bin ‘Abdullah / karındaşı ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Abdullah meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahallede vâki‘ bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı zimmî 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir kilar ve bir mikdâr havluyu 

müştemil menzilimi karındaşım mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 20 Kasım 1663). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi, Mehmed Hoca bin ‘Îsâ Hoca, ‘Alî bin el-Hâc 

Muharrem, Mustafâ Çelebi bin Ken‘ân Beg, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Zülfikâr ve gayruhum. 

 

12-4 Mîrâs Da‘vâsı 

Şeyh İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden iken fevt olan Akgül bint-i Hüseyin nâm hatunun 

karındaşı Mevlûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûmenin zevci 
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râfi‘ü’l-kitâb Şeyh İsma‘îl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hemşirem merkûme Akgül 

fevt oldukda zevci mezbûr Şeyh İsma‘îl üzerinde sekizbin akçe mehr-i mü‘ecceli ve 

muhallefâtından bir çift altun küpe ve bir sîm kuşak ve bir kaftan ve bir kazgan ve bir leğen ve 

bir döşek ve bir yorgan ve bir sîm bilezik ve bir sîm saçbağını zabt eyledi hissemi taleb iderim 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şeyh İsma‘îl cevâbında zevcem merkûme Akgül 

fevt oldukda babası mezbûr Hüseyin hayâtda olup üç guruş ve bir gömlek virüp sulh olup 

zimmetimi ibrâ eyledi deyücek mezbûr Mevlûd müteveffiye-i merkûme Akgül fevt oldukda 

babası Hüseyin hayâtda olup üç guruş ve bir gömlek alup sulh olduğunu mukırr olmağın babası 

hayâtda olup sulh olmağla mezbûr Mevlûd şer‘an müteveffiyenin vârisi olmamağla da‘vâ-yı 

merkûmdan mezbûr Mevlûd men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 21 Kasım 1663). 

‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh ve gayruhum. 

 

12-5 Alacak Da‘vâsı 

‘Alî. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Yapalu nâm karyeden Hâcı nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

mezbûr ‘Alî’ye bi-tarîki’s-selem dört kuzu ve oğlak ve iki keyl buğday virdim hâlâ taleb iderim 

su’âl olunsun didkde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî cevâbında vech-i mübeyyen üzere iki keyl 

buğdayını aldım lâkin buğdayın selemi câ’iz olmadığına fetvâ-yı şerîf aldım deyü mazmûnu 

takrîr-i meşrûhuna mutâbık fetvâ-yı şerîfe ibrâz itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe buğdayın 

selemi câ’iz olmamağla selem da‘vâsından mezbûr Hâcı men‘ olunup iki keyl buğdayını 

mezbûr ‘Alî merkûm Hâcı’ya teslîme tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 20 

Kasım 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mehmed bin ‘Alî, Halîl bin Nûh, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

13-1 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Bağhubân bint-i ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Şahin Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Hâdice bint-i 

Ramazân nâm hatunun vârisi olan el-Hâc İbrahîm bin Seydî Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Bağhubân bint-i ‘Abdullah tarafından tasdîka vekîl 

olduğu bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Hasan Çelebi ibn Velî mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ Beg mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Afîfe Hatun mülkü ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve havluyu 

müştemil menzil mûrisim müteveffiye-i merkûme Hâdice’nin mülkü olup hâl-i sıhhatinde iken 

menzil-i mezbûrun beynlerinde hudûdu ma‘lûm bir mikdâr yeri merkûme Bağhubân’a 

üçbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemişidi fevt oldukda techîz 

ve tekfînine merkûme Bağhubân bin akçe harc ve sarf eylemekle mukâbelesinde menzil-i 

mezbûrun bâkîsini dahî merkûme Bağhubân’a bin akçeye bey‘ idüp semenini harc ve sarf 

eylediği bin akçeye takâs eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr merkûme Bağhubân’ın mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî‘ü’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 19 Kasım 1663). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, Derviş Şa‘bân bin Ahmed, Hasan Çelebi bin Derviş 

Hasan, Ahmed Ağa bin ‘Abdullah, Mahmûd bin Mustafâ. 
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13-2 Mülkiyet Da‘vâsı 

Receb Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken fevt olan el-Hâc Mehmed’in oğlu Mustafâ nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn (boş) 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ babam hâl-i sıhhatinde Sefer ve ‘İvaz nâm 

sagîrlerin vasîleri olup Zevlesultân Mahallesi’nde vâki‘ mülk menzillerini vesâyet hasebiyle 

mezbûr Receb Çelebi’ye beşbinbeşyüz akçeye bey‘ idüp dört zolatası üzerinde iken babam ve 

vasî-i mezbûr el-Hâc Mehmed fevt olmağla menzil-i mezbûrun semenini hâlâ taleb iderim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb Çelebi cevâbında fî’l-vâki‘ sagîrân-ı mezbûrânın 

menzillerini mukaddemâ beşbinbeşyüz akçeye iştirâ eyledim lâkin sagîrân-ı mezbûrânın 

zarûret-i nafakaları ve duyûn-ı müsbeteleri olmadıkça ‘akârlarının bey‘i câiz olmamağın fesh-i 

bey‘ eyledim sagîrân-ı mezbûrânın zarûret-i nafakaları ve duyûn-ı müsbeteleri olmadığı ihbâr-

ı sikât ile ma‘lûm olmağın ‘akârlarının bey‘i câ’iz olmamağla da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr 

Mustafâ men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 21 Kasım 1663).  

Hüseyin bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh. 

 

13-3 Tarla Sürerken Mâl (Define) Bulma Da‘vâsı 

Göçeri bin Selîm. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan fahrü’l-akrân İsma‘îl Ağa tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre mübâşir tayîn olan Mehmed Ağa ve Esb-keşân ağası olan fahrü’l-eşbâh Mustafâ 

Ağa tarafından Mehmed Ağa müzâheretiyle hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr olan Mahmûd Ağa 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Kayı nâm karye sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Göçeri bin Selîm nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Göçeri mukaddemâ çift sürerken tarlada bir küp mâl bulmuş deyu şâyi‘dir su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mukaddemâ çift 

sürerken tarlada ve âhar yerde mâl bulmadığına mezkûr Göçeri’ye yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mezbûr Göçeri’nin keyfiyet-i hâli ahâli-

i karyeden su’âl olundukda zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn husûs-ı mezbûr iftirâ 

ve ashâb-ı ağrâz cevâbıdır deyu ihbâr eylemeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 

Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 23 Kasım 1663). 

İmâm Cum‘a Halîfe bin Hüseyin, İbrahîm bin Parlak, el-Hâc Dede bin el-Hâc Safer, 

Mustafâ bin Polad, Dediği bin Hüsrev, Cum‘a bin Mustafâ, Mustafâ bin Satılmış, el-Hâc 

Sevindik bin Haydar, Bayram bin Bayram. 

 

13-4 Kiremidli Hân’a Mütevelli Ta‘yîni  

Han-ı Kiremidli / mütevelli Satılmış Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da cennet mekân merhûm ve mağfûrlehu Sultân Bâyezîd Hân 

‘aleyhü’r-rahme ve’l-gufrân hazretlerinin ebnâ-i sebîl içün binâ eylediği Kiremidli Hân dimekle 

ma‘rûf hânın vakfı olmayup mürûr-ı eyyâmla ba‘zı yerleri harâba müşrif olup bi’l-külliye 

müteheddim olmayup mihmâ emken hıfz ve mümkün olduğu mertebe izn-i hâkim ile kendi 

mâlından ta‘mîr ve termîm içün bir mütevelli lâbid olmağın işbu râfi‘ü’l-kitâb Satılmış Beşe 

nâm kimesne her vecihle tevliyet-i merkûmeye lâyık olduğu ihbâr-ı sikât ile ma‘lûmumuz 

olmağın mezbûr Satılmış Beşe’yi hasbî mütevelli nasb ve ta‘yîn eyledik ol dahî tevliyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (22 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 23 Kasım 1663). 
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A‘lemü’l-‘ulemâ‘i’l-‘izâm fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih Derviş Mehmed 

Efendi, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî ve gayruhum. 

 

13-5 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Marzıye. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan Meydânî-zâde dimekle ma‘rûf es-Seyyid Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu es-Seyyid 

İbrahîm’in kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Ahmed nâm kimesne fevt olup sagîr-i mezbûrun 

zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâli içün bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb 

Marzıye nâm hatun mukaddime ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın 

vasî-i mezbûr üzerine bir nâzır dahî lâbid olmağın es-Seyyid Mustafâ Çelebi hasbî nâzır nasb 

ve ta‘yîn olunup ba‘de’l-kabûl mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olunup yed-i tâlibe 

vaz‘ olundu ki ba‘de’l-yevm nâzır-ı mezbûr ma‘rifeti olmadıkça vasiye-i merkûma bir şeye 

vaz‘-ı yed eylemeye hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (22 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 23 Kasım 1663). 

Hasan Efendi bin el-imâm, Sefer bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Halîl bin Nûh ve 

gayruhum. 

 

14-1 Muhâla‘a 

Râzıye bint-i el-Hâc Velî. 

Fi’l-asl mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ kasaba-i 

Akşehr’de sâkin Mehmed bin ‘Abdullah nâm kimesne tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre vekîl 

olup Mehmed bin Mûsâ ve Hüseyin Çelebi ibn Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan Mahmûd Çelebi ibn İsma‘îl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Mehmed’in 

zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Râzıye bint-i el-Hâc Velî nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup bimâ 

hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı el-Hâc Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Râzıye zevci müvekkilim mezbûr Mehmed zimmetinde 

mütekarrer olan mehr-i mü‘eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından fâriga 

olup zimmetini ibrâ eylemekle ben dahî vekâletim hasebiyle merkûme Râzıye Hatun’u târîh-i 

kitâbdan beş ay mukaddem muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledim ‘iddeti münkazıye olmağın 

nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 23 Kasım 1663). 

el-Hâc Hüseyin bin ‘Abdurrahman, Sefer bin Aydın, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

14-2 Kiremidli Hân’a Mütevelli Ta‘yîni 

Satılmış Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da cennet mekân merhûm ve mağfûrlehu Sultân Bâyezîd Hân 

‘aleyhü’r-rahme ve’l-gufrân hazretleri ebnâ-yı sebîl içün binâ eylediği Kiremidli Hân dimekle 

ma‘rûf hânın vakfı olmayup mürûr-ı eyyâmla ba‘zı yerleri harâba müşrif olup bi’l-külliye 

müteheddim olmayup mihmâ emken hıfz ve hırâset ve mümkün olduğu mertebe izn-i hâkim ile 

kendi mâlından ta‘mîr ve termîm içün bir mütevelli lâbid olmağın işbu râfi‘ü’l-kitâb Satılmış 

Beşe nâm kimesne her vecihle tevliyet-i merkûmeye lâyık olduğu ihbâr-ı sikât ile ma‘lûmumuz 

olmağın mezbûr Satılmış Beşe’yi hasbî mütevelli nasb ve ta‘yîn eyledik ol dahî tevliyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-
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temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 23 Kasım 1663).  

A‘lemü’l-‘ulemâ‘i’l-‘izâm fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih Derviş Mehmed 

Efendi, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî ve gayruhum. 

 

14-3 Alacak Da‘vâsı 

Asiye / ma‘â zevcihâ Zekeriyâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Asiye bint-i Siyâvuş nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Zekeriyâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ zevcim mezbûr Zekeriyâ’ya sadrî oğlum ‘Alî ve Rahîme nâm sagîrlerin bir leğen 

ve bir kazgan ve bir gümüşlü kuşak ve dörtyüz akçe bir def‘a ve bin akçe bir def‘a ve dörtyüz 

akçe bir def‘a ve beşyüz akçe bir def‘a ve ikiyüz akçe bir def‘a cem‘an ikibinbeşyüz akçelerin 

virüp teslîm eylemiş idim hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Zekeriyâ cevâbında mukaddemâ zevcem merkûme Asiye bir gümüşlü kuşak ve bir kazganı 

bana virüp ben dahî bin beşyüz akçeye bey‘ idüp semenini ekl ve bel‘ eyledik meblağ-ı mezbûr 

ikibinbeşyüz akçeyi almadım deyu inkâr itmeğin merkûme Asiye’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin meblağ-ı mezbûru 

almadığına mezbûr Zekeriyâ’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 20 Kasım 1663). 

‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh, Süleymân bin Halîl. 

 

14-4 Alacak Da‘vâsı  

Börekçizâde Mustafâ Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Kırili Kazâsı’na tâbi‘ Kaya nâm karye sâkinlerinden Seyfullah nâm kimesne 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Seyfullah’a bi-tarîki’l-karz onbeş 

riyâlî guruş virüp teslîm eylemişidim hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin İbrahîm ve Muharrem bin 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

mukaddemâ mezbûr Mustafâ Beşe bizim huzûrumuzda merkûm Seyfullah’a bi-tarîki’l-karz 

onbeş riyâlî guruş virüp teslîm idüp ol dahî kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-

ı mezbûr onbeş riyâli mezkûr Mustafâ Beşe’ye teslîme mezkûr Seyfullah’a tenbîh bir le mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Rebî‘ü’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 10 Kasım 1663). 

Mahmûd bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Halîl bin Nuh. 

 

14-5 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Osmân Çelebi ibn Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Şa‘bân bin ‘Abdurrahman 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Çelebi ibn Ahmed 

nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Murâd Çelebi mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Hüseyin 

mülkü ile mahdûd bir tâbhâne ve bir örtme ve bir oda ve bir izbe ve havluyu müştemil menzilimi 

mezbûr ‘Osmân Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt üçbinüçyüzyetmişbeş akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 



- 90 - 

 

mezkûr ‘Osmân Çelebi yedinden ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 25 Kasım 1663). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Hoca el-imâm, el-Hâc ‘Abdulhalîl bin ‘Alî, Siyâvuş bin 

‘Abdullah, Mehmed bin ‘Abdullah, Mahmûd bin Hüdâverdi, el-Hâc Mehmed bin Sinân, Sefer 

bin Mehmed, İbrahîm bin el-Hâc Mahmûd, Halîl Beşe bin Mehmed ve gayruhum. 

 

15-1 Alacak Da‘vâsı  

Durmuş Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Durmuş Çelebi ibn ‘Abdurrahman meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu İbrahîm bin Hamza Deveci Mürsel bin Murâd mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan ‘İvaz nâm kimesnede akçem 

olup taleb eylediğimde mezbûr ‘İvaz Burusa’da sâkin Ca‘fer nâm kimesnede benim akçem 

vardır sana temessük vireyim bir kimesne ile irsâl eyleye varup Burusa’da mezbûr Ca‘ferden 

alup sana teslîm eylesün deyu yedime temessük virüp ben dahî temessüğü mezbûr Deveci 

Mürsel’e virüp mezbûr Burusa’ya varup mezkûr Ca‘fer’den temessük mûcibince ipek ve 

ibrişim alup yolda gelürken mezbûr ‘İvaz’a rast gelüp temessük mûcibince Ca‘fer’den ipek ve 

ibrişim aldım didiğinde var şehrde akrabâm leblebici oğlu İbrahîm ile ma‘â bu ipeği ve ibrişimi 

benim içün Durmuş Çelebi’ye teslîm eyle diyüp mezbûr Deveci Mürsel ipek ve ibrişimi 

getürmüş mezbûr İbrahîm yedinden almış hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s- su’âl 

mezbûr Deveci Mürsel cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Durmuş bana virdiği temessüğü mûcibince 

Burusa’da sâkin Ca‘fer’den iplik ve ibrişim aldım yolda mezbûr ‘İvaz’a rast geldim var ipeği 

ve ibrişimi leblebici oğlu İbrahîm ile ma‘an Durmuş Çelebi’ye teslîm eyle didi deyu ikrâr 

itmeğin ikrârı mûcibince mârü’z-zikr ipek ve ibrişimi mezbûr Durmuş Çelebi’ye teslîme 

mezkûr Mürsel’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 25 Kasım 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Murâd. 

 

15-2 Köle Azâdı 

‘Itknâme-i Şahin. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abîd Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mehmed 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde orta boylu sarışın ela gözlü Rûsiyyü’l-asl 

olup mezbûr Mustafâ Çelebi’ye rıkka mu‘terif olan râfi‘ü’l-kitâb Şahin bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr idüp ‘abd-ı memlûküm olan mezbûr Şahin’i hasbeten lillahi’l-‘azîm ve 

taleben li-merzâten rabbihi’l-kerîm ve ‘amelen bimâ kâle’n-nebiyyi sallallahu ‘aleyhi ve sellem 

men a‘taka rakabeten mü’mineten a‘takullahu lehu bi-külli ereben minhâ erben minhu mine’n-

nâr hâlis mâlımdan azâd ve mülkümden ıtlâk eyleyüp sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn gibi hür olup kendi 

nefsine mâlik ve mâlının tasarrufuna kâdir olsun mevâli üzerine sâbit olan hakk-ı velâdan gayrı 

hakkım kalmadı didikde mezbûr Şahin’in ‘ıtkına hükm bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t- temessük bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 26 Kasım 1663). 

Mahmûd Çelebi bin Balabân Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Karaman, Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, 

Yiğidbaşı Seyyid Mehmed Çelebi, Kutucuoğlu, İmâm Molla Kara ve gayruhum. 

 

15-3 Hibe Da‘vâsı 

Mustafâ ve Nebî. 
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Mahmiye-i Konya’da Sungur Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ramazân meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşları râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ ve Nebî nâm kimesneler 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mescid-i şerîf 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Şa‘bân mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ile mahdûd 

bir sofa ve bir mikdâr havlu dayım ‘Abdî nâm kimesnenin mülkü olmağla mukaddemâ bana 

sünnetlik hibe ve teslîm eylemişidi hâlâ zabt itmek murâd eylediğimde mezbûrân Mustafâ ve 

Nebî mâni‘ olur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Mustafâ ve Nebî cevâblarında 

karındaşımız mezbûr Mehmed ile babamız ve vâlidemiz muhallefât ve ‘akârâtlarını 

mukaddemâ beynimizde tevzî‘ ve taksîm eylediğimizde menzil-i mezbûru dayım bana hibe 

eyledi deyu da‘vâ idüp menzil-i mezbûr müşâ‘ olmağla hibesi câ’iz olmadığına fetvâ-yı şerîfe 

olmağın bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh menzil-i mezbûr içün yedimizden 

altıyüzaltmışyedi akçe alup menzil-i mezbûrdan kat‘-ı ‘alâka idüp zimmetimizi ibrâ eyledi deyu 

cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezbûrân Mustafâ ve Nebî’den takrîrlerine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udul-i müslimînden Süleymân bin Şa‘bân ve Ramazân bin Mahmûd ve 

Mustafâ bin Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-hakîka mezbûr Mehmed mukaddemâ bizim huzûrumuzda babaları ve 

vâlideleri muhallefât ve ‘akârâtlarını mezbûr Mustafâ ve Nebî ile tevzî‘ ve taksîm 

eylediklerinde menzil-i mezbûru dayım bana hibe eyledi deyu da‘vâ idüp müşâ‘nın hibesi câ’iz 

olmadığına fetvâ-yı şerîfe olmağla bi-tarîkü’s-suh mezbûr Mehmed merkûmân Mustafâ ve 

Nebî yedlerinden altıyüzaltmışyedi akçe alup menzil-i mezbûrdan kat‘-ı ‘alâka eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın hibe da‘vâsından mezbûr Mehmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 

1074 / 22-30 Kasım 1663). 

‘Alî bin Karaman, Mustafâ bin Karayüklü, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi ve 

gayruhum. 

 

15-4 Mülk Satışı (Harâbe Bağ Satışı) 

Mehmed Çelebi ibn ‘İbâdullah. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyhsadreddîn 

nûrullahü te‘âlâ merkaduhu mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan İsma‘îl bin 

Memî nâm kimesnenin sulbî kebîr oğlu Receb asâleten ve sagîr oğulları Memî ve ‘Osmân’ın 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olmağla vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn ‘İbâdullah mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde ‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafı Hamza mülkü ve bir tarafı harman yeri ve tarafeyni arz-ı hâliye ile mahdûd olup 

evler vîrânesini ve eşcârı müştemil sagîrân-ı mezbûrân ile müşâ‘ ve müşterek olan iki taht 

bağımız harâbe olup ta‘mîr ve termîme iktidârımız olmamağla bey‘ olunup sagîrân-ı mezbûrân 

hisseleri istirbâh olunmak kendülere evlâ ve enfa‘ olmağla asâleten ve vesâyetim hasebiyle 

mezbûr Mehmed Çelebi’ye ikibin akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim ve mevzi‘-i 

mezbûrda vâki‘ babamızın taht-ı tasarrufunda olan cümle araziyi dahî tasarrufa kâdir olmayup 

Şeyh Sadreddîn Vakfı olmağla boz ve hâlî kalup mütevelli-i vakf âhara virmek havfıyla hakk-

ı tasarrufu tefvîz olunup mukâbele-i tefvîzde alınan akçe sagîrân-ı mezbûrân içün istirbâh 

olunmak evlâ ve enfa‘ olmağın asâleten vesâyetim hasebiyle cümle taht-ı tasarrufumuzda olan 

arâziyi mezbûr Mehmed Çelebi’ye tefvîz idüp ol dahî tefevvüz ve kabûl eylemeğin mukâbele-

i tefvîzde mezkûr Mehmed Çelebi yedinden ikibin akçe alup kabz idüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm zikr olunan bağ ve evler harâbesi mezbûr Mehmed Çelebi’nin mülk-i 

müşterâsıdır ve cümle arâzi mülk-i müfevvezesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-
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yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Rebî‘ü’l-âhir 1074 

/ 27 Kasım 1663). 

‘Alî Halîfe bin Îvâd, ‘Alî Çelebi bin İbrahîm, el-Hâc ‘Abdurrahman bin Şeyh Mûsâ, 

Hasan Efendi bin el-imâm, el-Hâc Şa‘bân bin Velî. 

 

16-1 Vâkıfın Evlâdından Olduğunu İsbât (Neseb İsbâtı) 

İsbât-ı neseb / Şeyh Molla İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya sahrâsında vâki‘ Yağlubayat nâm karyeye mâlikâne evlâdiyet ve 

meşrûtiyet üzere mutasarrıf olan râfi‘ü’l-kitâb kıdvetü’s-sulehâ’i’s-sâlikîn Şeyh İbrahîm bin 

Şeyh Mansûr nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Esb-keşân tâ’ifesinden 

Tekan Cema‘âti’nden Velî bin Erteydi ve Mahmûd bin Mevlûd ve Erteydi nâm kimesneler 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan Yağlubayat nâm karye mukaddemâ 

taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden ceddim Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn nâm kimesneye temlîk olunup 

yedine sûret-i defter-i hâkânî virilüp âbâ ‘an cedd karye-i merkûmeye mutasarrıf olup babamın 

ismi Şeyh Mansûr olup mezbûr Şeyh Mansûr’un babası ismi Şâhsuvâr’dır mezbûr Şâhsuvâr’ın 

babası ismi Sevindik’in babası ismi Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn’dir bu takdîrce ben evlâd-ı 

evlâdından iken tâ’ife-i merkûmeden mezbûrûn Velî ve Mahmûd ve Erteydi mârü’z-zikr 

Yağlubayat ortasında vâki‘ Tekan nâm mevzi‘a müdâhele iderler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûrûn Velî ve Mahmûd ve Erteydi cevâblarında evvelâ mezbûr Şeyh İbrahîm mezkûr 

Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn nâm kimesnenin evlâdından olduğu ma‘lûmumuz değildir deyu 

inkâr itmeğin mezbûr Şeyh İbrahîm’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Eşref bin Pîr ‘Ömer ve Tanrıvermiş bin İbrahîm ve Fazlı Beg ibn ‘Abdî 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka 

mezbûr Şeyh İbrahîm’in babası Şeyh Mansûr’dur Şeyh Mansûr’un babası Şâhsuvâr’dır 

Şâhsuvâr’ın babası Sevindik’dir ve Sevindik’in babası Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn’dir 

müdde‘î-i mezbûr Şeyh İbrahîm Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn evlâd-ı evlâdındandır bu minvâl 

üzere istimâ‘ eyledik ve böyle biliriz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mezbûr 

Şeyh İbrahîm Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn evlâd-ı evlâdından olduğu müsbet ve muhakkak 

olmağın li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 25 Kasım 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hasan Efendi el-müderrîs, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

16-2 Hîle Eden Terzilerin Teftîşi 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ bezzâzistân derziler cemâ‘ati meclis-i şer‘-i şerîfe medîne-i 

Kayseriyeli Agob veled-i Azâd ve Îsâ ve Yasef nâm zimmîleri bir cedîd kaftan ile ihzâr ve 

muvâcehelerinde takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm idüp mezbûrûn zimmîler ve sâ’iri 

Kayseriye’den gelüp Konya’da derzilik idüp dikdikleri kaftan ve zıbunu muhkem dikmeyüp 

kesiminde ve dikişinde hîle idüp iştirâ iden kimesneler ustalara tefdî idüp mevcûd olan kaftana 

nazar olunması matlûbumuzdur didiklerinde fî’l-hakîka mârü’z-zikr kaftana nazar olundukda 

kesimi ve dikimi noksân olduğu cümle üstâdlar ile müşâhede olundukdan sonra mezbûrûn 

zimmîler biz celeb dikeriz ve kaftan keseriz böyle öğrendik didiklerinde mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (24 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 25 Kasım 1663). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc Şa‘bân bin Velî, Ahmed bin Bâli, el-Hâc ‘Abdî 

bin Mustafâ. 
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16-3 Mîrâs (Mülk Taksîmi) 

Hüccet-i taksîm / Bayram Beşe ibn ‘Îsâ. 

Mahmiye-i Konya’da Karakurd ma‘a Sungur Mahallesi sâkinlerinden Bayram Beşe ibn 

‘Îsâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Mehmed ve İsma‘îl mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ kıbleten ve şarken ve garben tarîk-i ‘âmm ve 

şimâlen İbrahîm mülkü ile mahdûd olup babamızdan intikâl iden menzilimizi beynimizde tevzî‘ 

ve taksîm eylediğimizde garb tarafında fevkânî ve tahtânî iki oda ve bir ahur ve fevkânî bir oda 

dahî ve bir tâbhâne ve bir örtme ve iki havlu mezbûr Mehmed’e isâbet idüp bir tâbhâne ve bir 

sofa ve büyük havlu merkûm İsma‘îl’e isâbet idüp ve bir oda ve fırun örtmesi ve bir samanlık 

ve bağçe bana isâbet idüp mezbûr İsma‘îl’in hissesi ziyâde olmağla mâlımdan binbeşyüzelli 

akçe merkûm Mehmed’e virüp ve benim hissem ziyâde olmağla mâlımdan dörtyüz akçe mezbûr 

Mehmed’e virüp bu vech üzere taksîm-i mezbûru kabûl ve hissemizi kabz eyledik didikde 

mezbûrân Mehmed ve İsma‘îl dahî minvâl-i muharrer üzere taksîm-i mezbûru kabûl ve 

hisselerimizi zabt eyledik dediklerinde husûs-ı mezbûrdan ehadi hümâ âharın zimmetini ibrâ 

itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 

min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 23 Kasım 1663). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ es-Seyyid Ahmed Efendi ibn es-Seyyid Müşerref Çelebi, 

Mustafâ bin Handan, Ahmed bin Oruç, Himmet Beşe bin el-Hâc ‘Osmân, es-Seyyid Mehmed 

Çelebi bin es-Seyyid Müşerref Çelebi, Süleymân bin Sinân, İbrahîm bin ‘Abdullah. 

 

16-4 Kethüdâ Ta‘yîni 

Hızır bin Şenlik. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi ahâlisinden Sefer Hoca el-imâm ve Molla 

Dede ibn Mustafâ ve Mahmûd bin Mehmed ve Ramazân bin Şa‘bân ve Budak bin Molla Derviş 

bin ve Şeyikledi ve Muslî bin Ahmed ve ‘Osmân ibn ‘Abdulkerîm nâm kimesneler ve sâ’iri 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Safer bin Şenlik nâm kimesne mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûm üzerine vâki‘ olan tekâlîfi cem‘ ve tahsîl 

içün bir kethüdâ lâzım ve mühim olmağın mezkûr Safer her vecihle mahal ve lâyıkdır deyu 

ihbâr eylemeğin mahalle-i merkûmeye mezbûr Safer kethüdâ nasb oldukda ol dahî kethüdâlığı 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (29 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 30 Kasım 1663).  

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mehmed bin Hüseyin, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum. 

 

17-1 Vakıf Arâzi Sınırı Da‘vâsı 

Hüccet-i Tekân nâm mevzî‘. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtında Sahrâ Nâhiyesi’nde vâki‘ Yağlubayat nâm karyenin 

mâlikâne a‘şâr-ı şer‘iyesine mutasarrıf olan ‘umdetü’s-sulehâ’i’s-sâlikîn zübdetü’l-etkıyâ el- 

vâsılîn eş-Şeyh İbrahîm ibn Şeyh Mansûr nâm kimesne yediyle ve karye-i mezbûrenin ber-

vech-i iştirâk sipâhileri olup yine mezbûrenin sâlâriyesine mutasarrıf olan mahmiye-i merkûme 

mustahfızlarından el-Hâc ‘Abdullah ve Lutfullah ve İbrahîm ve Hasan ve Receb ve ‘Alî nâm 

kimesneler yedleriyle bu fakîre hitâben emr-i şerîf vâcibü’l-ittibâ‘ vârid olup mazmûn-ı şerîf 

vâcibü’l-imtisâlinde mezbûrûnun yedlerinde olan sûret-i defter-i cedîd-i hâkânî ve berevât-ı 

şerîfe ve evâmir-i ‘adîde mûcibince mutasarrıflar iken hâricden olup Esb-keşân tâyifesinden 

birkaç kimesneler karye-i mezbûrenin dâhilinde Tekân nâm mevzi‘ beldemizdir deyu bî-vech 

dahl itmeleriyle bunlara gadr olunmağın mahall-i nizâ‘ın üzerine varılup ‘akd-ı meclis-i şer‘ 

olup ber-muktazâ-yı şer‘-i kavîm fasl ve hasm oluna deyu buyurulmağın imtisâlen lil-emri’l-
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‘âlî mahmiye-i merkûmede nâ’ibimiz olan ‘umdetü kuzâtü’l-İslâm zübdetü vilâtü’l-enâm 

Mevlânâ ‘Osmân Efendi tarafımızdan ta‘yîn idüp ol dahî tarafeyn ile zikr olunan karyenin 

sınuruna vukûf ve ıtlâ‘ı olan cemm-i gafîr ve cemâ‘at-i kesîre ile mahall-i nizâ‘ın üzerine varup 

‘akd-ı meclis-i şer‘-i şerîf eyledikde mezbûr Şeyh İbrahîm ve zikr olunan sipâhiler her birileri 

bi’l-asâle tâyife-i mezbûreden Velî bin Erteydi ve Mahmûd bin Mevlûd ve Erteydi nâm 

kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan Yağlubayat nâm karye 

mukaddemâ taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden cedd-i sahîhim Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn nâm 

kimesneye temlîk ve defter-i mufassal-ı sultânîye kayd olunup mülkiyet üzere vâki‘ olan a‘şâr-

ı şer‘iyesine ben mutasarrıf olup sâlâriyesine işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan sipâhiler mutasarrıflar 

olup karye-i mezbûrenin hudûd-ı erba‘ası ki kıbleten Oyukludepe’den İkialanlı sınuruna gelüp 

Karye-i Kozlu’ya vâsıl olur ve şarken Kurukafa Ağılı’ndan Aktaş’a ve şimâlen 

Çomakludepe’den Develübeli’ne çıkan çaya ve garben Karakaklu nâm mevzi‘den yine 

Oyukludepesi’ne ulaşur bu minvâl üzere hudûd-ı karye-i mezbûre ‘âmmenin ma‘lûmları ve zikr 

olunan Tekân nâm mevzi‘ dâhil mülkümdür bilâ-vech-i şer‘î hudûd-ı mezbûrede ta‘arruz iderler 

su’âl olunup ber-mûcib-i emr-i şerîf-i ‘âlîşân ve ber-muktazâ-yı şer‘-i kavîm men‘ ve kasr-ı yed 

itdirilmek matlûbumuzdur didiklerinde tâyife-i mezbûrlar cevâblarında evvelâ müdde‘î-i 

mezbûr Şeyh İbrahîm’in Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn evlâdından olduğunu inkâr idüp sâniyen 

biz Esb-keşân tâyifesinden olup Çomaklu nâm karyemiz ve Tekân nâm mevzi‘ dahî defter-i 

sûret mucibince yurdumuzdur ve bize defter-i hâkânîde Cemâ‘at-i Tekan deyu kayd 

olunmuşdur biz cemâ‘at-ı mezbûrenin evlâdlarından olmağın zikr olunan mevzi‘ yurdumuzdur 

deyu müdâhale ideriz ve Yağlubayat nâm karyenin hudûdu dâhilinde olmak ile mülkü olduğu 

ma‘lûmumuz değildir bizim dahî husûs-ı mezbûrun üzerine varulup defter-i sûremize nazar 

olunup icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfimiz vardır deyu emr-i şerîf ve sûret-i defter-i 

cedîd-i hâkânî ibrâz eylediklerinde sûret-i defter-i sultânîye nazar olundukda sûret-i defterde 

Cemâ‘at-i Tekân der-Karye-i Çomaklu deyu mestûr lâkin mezbûr Şeyh İbrahîm’in mülkü 

olduğuna beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden ve sıkât-ı muvahhidînden Karye-i 

Eğin’den el-Hâc Eşref bin Pîr ‘Ömer ve ‘Abdî bin Mevlûd ve (bozuk) bin İbrahîm ve Bâli bin 

Hüdâverdi ve Mahmûd bin Mehmed ve diğer Mahmûd bin ‘Osmân ve Emrullah bin ‘Alî ve Şâh 

‘Alî bin ‘Alî ve medine-i Konya’dan Halîl bin Hüdâverdi ve el-Hâc ‘Ömer bin ‘Osmân ve 

İbrahîm Dede ibn Murâd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Şeyh İbrahîm Şeyh ‘Alî veled-i Sâlihiddîn evlâdındandır ve 

mârü’z-zikr Yağlubayat nâm karyenin hudûdu kıbleten Oyukludepe’den İkialanlı sınuruna 

gelüp Karakozluk’a vâsıl olur ve şarken Kurukafa Ağılı’ndan Aktaş’a ve şimâlen 

Çomakludepe’den Develübeli’ne çıkan çaya ve garben Karakaklu nâm mevzi‘den yine 

Oyukludepesi’ne ulaşur işbu hudûdun dâhilinde olan arâzi Yağlubayat nâm karyenin hudûd-ı 

erba‘asıdır ve Tekân nâm mevzi‘ zikr olunan hudûdun ortasında vâki‘ müdde‘î-i mezbûr Şeyh 

İbrahîm’in mülküdür biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezbûr ‘Osmân Efendi 

minvâl-i meşrûh üzere mahallinde hükm idüp zikr olunan Tekan tâyifesin mu‘ârazan men‘ ve 

def‘ eylediğin zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 23 Ekim- 1 Kasım 1663).  

‘Alî bin Fazlı Beg, Fahrü’l-akrân Serdâr Süleymân Beşe, Pîr Velî bin ‘Îsâ, Mehmed Beg 

kethüdâ-i kal‘a, ‘Alî Beşe bin ‘Abdî, Fahrü’l-eşbâh Dizdâr Receb Ağa, Seyyid İsma‘îl Çelebi 

bin Seyyid Pîrli, ‘Abdî Çelebi bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

17-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

İsma‘îl Efendi. 
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Mahmiye-i Konya mahallâtından Çinioğlu Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn İlyâs 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât Mevlânâ 

İsma‘îl Efendi ibn Süleymân Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı tarîk-i hâs ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir samanlık ve bir ahur ve bir ahur odası ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi 

mûmâ-ileyh İsma‘îl Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibindokuzyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

İsma‘îl Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 1663). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mevlânâ Şeyh ‘Abdullah Efendi, es-Seyyid Mustafâ Beg bin 

es-Seyyid Pîrli Çelebi, Hasan Beg bin Eyûb, Mahmûd bin Velî, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ 

Bayram Efendi, Mustafâ Çelebi bin Ken‘ân Beg, Ahmed Çelebi bin Mehmed Çelebi, Yûsuf 

Beg bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

18-1 Konya Nâ’ibinin Göreve Başlama Kaydı 

Bundan sonra Mûsâ Efendi nâib olmuşdur fî gurre-i Cemâziye’l-ûlâ. 

 

18-2 Azâdlı Olduğunu İsbât Da‘vâsı 

 ‘Itknâme-i Dilâver. 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan el-

Hâc Mustafâ’nın ‘abd-ı memlûkü olan uzun boylu sarışın gök ela gözlü Rûsiyyü’l-asl Dilâver 

bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî kebîr oğlu 

Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mevlâm olan mezbûr el-Hâc Mustafâ târîh-i 

kitâbdan dört sene mukaddem hâl-i sıhhatinde iken vefâtından dört gün mukaddem azâd olmak 

üzere beni tedbîr-i mukayyed ile müdebber idüp vefâtından dört gün mukaddem Müslümânlar 

huzûrunda beni azâd eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Ahmed Halîfe ibn el-Hâc Hoca ve Mehmed bin Süleymân ve 

‘Abdurrahman bin ‘Abdî Hoca nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mustafâ hâl-i sıhhatinde târîh-i 

kitâbdan dört sene mukaddem ‘abd-ı memlûkü olan mezbûr Dilâver’i bizim huzûrumuzda 

vefâtından dört gün mukaddem azâd olmak üzere tedbîr-i mukayyed ile müdebber idüp ba‘dehu 

vefâtından dört gün mukaddem yine bizim huzûrumuzda mezbûr Dilâver’i azâd eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra mezbûr Mehmed mezkûr Dilâver’i vech-i mübeyyen 

üzere babası müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mustafâ azâd eylediğini mukırr ve mu‘terif olmağın 

mezbûr Dilâver’in ‘ıtkına hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî selh-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 30 Kasım 1663).  

Fahrü’l-kuzât İsma‘îl Efendi ibn Süleymân Efendi, Mehmed Efendi ibn ‘Abdî Efendi, 

Ahmed bin ‘Abdî, Mustafâ bin Receb, Hasan bin Mehmed, el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mehmed. 

 

18-3 Talâk-ı Bâyin 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi  sâkinlerinden ‘Osmân bin Receb nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Ümmü bint-i Mehmed 

nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Ümmü Hatun ile 

beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla merkûme Ümmü’yü talâk-ı bâyin ile tatlîk 

eyledim zimmetimde binbeşyüz akçe mehr-i mü‘ecceli ve nafaka-i ‘iddeti vardır vâcibü’l-edâ 
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deynimdir deyu ikrâr itmeğin ikrârı mûcibince meblağ-ı mezbûr binbeşyüz akçeyi ve nafaka-i 

‘iddetini merkûme Ümmü Hatun’a edâ ve teslîme mezkûr ‘Osmân’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(2 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 3 Kasım 1663). 

‘Abdî bin Yûsuf, Halîl bin Mustafâ, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

18-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Hüccet-i dükkân / el-Hâc Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Safer Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûmede Atbazarı Kapusu dâhilinde Alacahan kurbunda vâki‘ bir tarafı vakf 

dükkân ve bir tarafı Kara İmâm mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb helva 

dükkânımı cümle tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezkûr el-Hâc Ahmed’e üçyüz esedî guruşa bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr üçyüz esedî guruşu mezbûr el-Hâc Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde mukırr-ı merkûm Mehmed Çelebi’nin vech-i muharrer üzere cârî olan 

ikrârını mezkûr el-Hâc Ahmed kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Cemâziye’l-evvel 

1074 / 3 Aralık 1663). 

Fahrü’l-eşbâh Serdâr Süleymân Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, İbrahîm bin 

Süleymân, Hüseyin bin İbrahîm, ‘Abdulkerîm bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

18-5 Mülk Satışı (Hisse Satışı) 

Hüseyin bin Durmuş. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Rahîme bint-i Mehmed nâm hatun tarafından bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup ve merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Mahmûd Çelebi ibn İsma‘îl ve ‘İvaz bin Hasan şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Ahmed bin Şahin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Durmuş 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Karaarslan Mahallesi’nde vâki‘ 

müvekkilem merkûme Rahîme’nin vâlidesinden intikâl etme bir tarafı ‘Osmân Beşe mülkü ve 

bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Hüseyin mülkü ile mahdûd olup 

buyût-ı müte‘adideyi müştemil menzilde olan hisse-i şâyi‘asını mezkûr Hüseyin’e râyic-i fî’l-

vakt binüçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Cemâziye’l-evvel 1074 / 2 Aralık 

1663). 

Molla Hasan el-imâm, el-Hâc Mahmûd bin Mehmed, Mehmed bin ‘Alî, İbrahîm bin Safer 

ve gayruhum. 

 

18-5 Talâk-ı Bâyin Sonrası Mehir ve Nafaka Alımını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi  sâkinelerinden Ümmü bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin Receb mahzarında 

ikrâr idüp zevcim mezbûr ‘Osmân beni talâk-ı bâyin ile tatlîk eylemekle zimmetinde olan 

binbeşyüz akçe mehr-i mü‘eccelimi ve nafaka-i ‘iddetimi mezbûr ‘Osmân yedinden alup kabz 
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idüp zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d zevciyete müte‘allık hak ve ‘alâkam kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

‘Abdî bin Yûsuf, Halîl bin Mustafâ, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

19-1 Beghekîm Mahallesi Evkâfına Mütevelli Ta‘yîni 

Mütevelli İsma‘îl.  

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi ‘avârızı ve mescidi evkâfının mütevellisi 

olmayup bir mütevelli lâbid olmağın zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan mahalle-i mezbûre 

ahâlisi râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl bin el-Hâc Mehmed nâm kimesne her vecihle mahal ve 

müstehakdır deyu i‘lâm eylemeleriyle mezkûr İsma‘îl yevmî bir akçe vazife ile mütevelli nasb 

ve ta‘yîn olundukda ol dahî tevliyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

Hasan Halîfe el-imâm, Hamza bin ‘Abdulkerîm, ‘Osmân Çelebi bin ‘Osmân, Hasan bin 

el-Hâc Mustafâ, ‘Alî bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

19-2 Mülk Satışı Temessük Talebi 

Migirdiç zimmî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Migirdiç nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîfe 

gelüp takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Kazgancılar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı arz-ı 

hâliye ve bir tarafı Ahmed dükkânı ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olup zemîninin be-her 

sene İblikçiler Medresesi Vakfı’na yirmi akçe icâresi olan bir bâb dükkân Seyyid Ahmed 

Çelebi’nin mülkü olup üçbinbeşyüz akçeye bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp zabtı içün 

yedime mütevelli tezkeresi virmekle mûcibince cânib-i şer‘den dahî temessük taleb iderim deyu 

takrîr-i meşrûhuna mutâblık mütevelli tezkeresi ibrâz itmeğin ber-mûcib-i tezkere li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olunup yed-i tâlibe vaz‘ olundu ki vakt-i hâcetde ihticâc ide hurrire 

fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 

/ 4 Aralık 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Halîl bin Nûh, Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh Mehmed Efendi, 

Mahmûd bin Velî, Molla Süleymân el-imâm, Şâtır Mehmed, Hasan Efendi el-müderris ve 

gayruhum. 

 

19-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Çavuş Mahallesi sâkinlerinden Ebûbekir bin Zülfikâr nâm kimesne 

kendi tarafından asâleten ve karındaşı Hüseyin ve vâlidesi Hanîfe taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hüseyin 

bin ‘Abbâs ve Mustafâ bin Döğenci nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

mezkûr Ebûbekir meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Lutfullah bin Bayram 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni mezbûr Lutfullah mülkü ile mahdûd bir harâbe sofa ve 

harâbe evler ve havlu ve bağçeyi müştemil müşâ‘ ve müşterek olan menzilimizi mezkûr 

Lutfullah’a râyic-i fî’l-vakt dokuzyüzelli akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Lutfullah yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 
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olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

Yûsuf bin Halîl, Mustafâ bin Mahmûd, Receb bin Îvâd, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

19-4 Mîrâs Taksîmi ve Hisse Alımı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Emîne bint-i 

‘Abdî Çelebi nâm hatunun zevc-i metrûku olan Ken‘ân Ağa müteveffiye-i merkûmenin 

muhallefât ve ‘akârâtını ‘ammisi Mehmed bin ‘Alî nâm kimesne ile bi’l-farîzeti’ş-şer‘iye tevzî‘ 

ve taksîm idüp kendüye isâbet iden hissesini ahz ve kabza ba‘dehu kendüye îsâl ve teslîme 

tarafından râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Eymîr nâm kimesneyi vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb ve 

ta‘yîn eylediği şuhûd-ı ‘udûlden Siyâvuş bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin ‘Abdullah şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite oldukda ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya 

te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 

Aralık 1663). 

Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, el-Hâc ‘Abdullah bin İbrahîm Beşe, Derviş İsma‘îl bin 

Seydî ‘Alî, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nasrullah ve gayruhum. 

 

19-5 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Cemîle bint-i el-Hâc Safer. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîri’l-med‘uve Mehmed bin Memî el-müteveffâ ebûhü el-mezbûr min kıbel-i 

sâkinen be-Mahalleti Öylebanladı min mahallât-ı Konya el-mahmiye ve li-kisvetihi ve li-sâ’iri 

havâyicihi ez-zarûriyyeti külli yevmin yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyl-i selâse derâhimi 

mine’l-mâli’l-müntakil ileyhi bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhi el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi 

ümmihi ve hâmilet-i hâze’l-kitâb Cemîle bint-i el-Hâc Hızır ve hüve min hücrihâ ve terbiyetihâ 

ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihi ve bi’l-istidânetihi vakte’z-

zarûreti ve bi’r-rücû-i ‘aleyhi lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-

evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh, Süleymân bin Halîl ve 

gayruhum.  

 

19-6 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Sittî bint-i Hüseyin. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreyni’l-med’uveyn Mehmed ve Fâtıma ibney ‘Osmân el-müteveffâ ebûhümâ el-

mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Öylebanladı min mahallât-ı medîne-i Konya el-

mahmiye ve li-kisvetihâ ve li-sâ’iri havâyicihâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî 

min yevmî târîhihi bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhümâ selâse derâhimi mine’l-mâli’l-müntakil-i 

ileyhâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhâ el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi ceddetihâ hâmilet-i hâze’l-

kitâb Sittî bint-i Hüseyin ve hümâ min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-

mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihâ ve bi’l-istidânetihi vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû-i ‘aleyhimâ 

lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

Halîl bin Ebûbekir, ‘Osmân bin Mehmed, ‘Abdulfettâh el-imâm ve gayruhum. 
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20-1 Mîrâs Da‘vâsından Sulh 

‘Ömer bin Mürüvvet / sulh-ı Yûsuf bin Nasûh. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çukur nâm karye sâkinlerinden 

‘Ömer bin Mürüvvet nâm kimesne kendi tarafından asâleten ve vâlidesi Fâtıma nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite 

olmağla vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘ammisi oğlu râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin 

Nasûh nâm kimesne kendi tarafından asâleten ve vâlidesi ‘Âyşe tarafından tasdîka vekîl 

olmağla vekâle-i nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Yûsuf mahzarında bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem ceddimiz el-Hâc Mustafâ fevt oldukda 

verâseti babam Mürüvvet ve ‘ammim mezbûr Nasûh ve Mûsâ ve Ahmed’e münhasıra olup 

muhallefâtını seksen in akçeye kıymete dutup tevzî‘ eylediklerinde babamın hissesine yirmibin 

akçe eşyâ isâbet eyledikde babamın hissesini mezbûr Yûsuf’un babası ‘ammim mezbûr Nasûh 

zabt idüp babam dahî fevt oldukda zikr olunan eşyâ bana ve vâlidem merkûme Fâtıma’ya isâbet 

itmeğin taleb ve da‘vâ eylediğimizde ‘ammim müteveffâ-yı mezbûr Nasûh ile bir kısrak ve bir 

kaliçe ve bir kilim ve bir bâb oda ve bir çardak ve bir tas üzerine sulh olduğumuzdan sonra 

mezbûr Yûsuf’un vâlidesi ‘Âyşe zikr olunan kısrağı zabt eyledi deyu nâhiye-i mezbûre nâ’ibi 

İbrahîm Efendi huzûrunda merkûm Yûsuf’dan da‘vâ ve taleb eylemiş idik el-hâleti hâzihi zikr 

olunan vech üzere olan da‘vâmızda kâzib olup mevlânâ-yı mezbûrdan aldığımız hüccet bâtıl ve 

lağv olmağın vech-i meşrûh üzere mezbûr Yûsuf ve vâlidesi ile olan da‘vâlarımızdan fâriğ olup 

ba‘de’l-yevm husûs-ı mezbûra müte‘allık benden veya müvekkilem merkûmeden da‘vâ ve 

husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 

Molla ‘Alî Çelebi bin Muharrem Dede, Derviş İsma‘îl bin Mehmed, Himmet bin 

Mehmed, Süleymân Beg bin Abdî, es-Seyyid Mehmed Çelebi haffâf, diğer es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ve gayruhum. 

 

20-2 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

İbrahîm bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Mü‘mine bint-i Velî 

nâm hatunun inhisâr üzere vârisleri olup karındaşları olan Mehmed ve Süleymân asâleten ve 

hemşireleri Fâtıma nâm hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ca‘fer Beşe ibn el-Hâc Velî ve Mustafâ bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin ‘Abdullah mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz müteveffât-ı merkûme Mü‘mine mezbûr İbrahîm menzilinde 

fevt olmağla muhallefât-ı menkûlâtını da‘vâ ve taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve 

bi-tarîki’s-sulh mezbûr İbrahîm yedinden yediyüz akçe alup kabûl ve kabz idüp zimmetini ibrâ 

eyledik min ba‘d hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile 

bizden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kîrâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

Fahrü’l-eşbâh Serdâr Süleymân Beşe, Durak bin ‘Abdî, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

20-3 Alacak Da‘vâsı 

Derviş Mehmed / 17.775 / müteveffâ el-Hâc Mehmed’in sagîr oğlu ‘Alî. 
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Medîne-i Karahisâr sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Derviş Mehmed bin Hasan nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan el-Hâc Mehmed’in inhisâr üzere vârislerinden sulbî 

sagîr oğlu ‘Alî’nin kıbel-i şer‘den mansûbe vasîsi olan üvey vâlidesi Kerîme nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan 

Muharrem bin İbrahîm mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ medîne-i 

mezbûrede müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed’e onyedibinyediyüzyetmişbeş akçelik gön 

bey‘ ve teslîm ve kabz eylemiş idi meblağ-ı mezbûr zimmetinde iken fevt olmağla meblağ-ı 

mezbûru taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden Mahmûd Çelebi ibn İsma‘îl ve el-Hâc Mehmed bin Nasûh nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mukaddemâ medîne-i 

Karahisâr’da bizim huzûrumuzda mezbûr Derviş Mehmed onyedibinyediyüzyetmişbeş akçelik 

gönü müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed’e bey‘ ve teslîm idüp ol dahî ahz ve kabz eyledi bu 

husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olmağla meblağ-ı mezbûrdan cüz’en ve küllen almayup ve ahâra havâle 

eylemeyüp ve turuk-ı şer‘den bir tarîk ile müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed’in zimmetini 

ibrâ eylemediğine merkûm Derviş Mehmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin meblağ-ı mezbûru müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtından mezbûr Derviş Mehmed’e edâ ve teslîme vekîl-i mezbûr Muharrem’e tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 

Molla Hasan bin Derviş Hüseyin, Ahmed bin Sefer, Mehmed bin el-Hâc Ahmed, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

20-4 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Molla Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

‘Âyşe bint-i Nûrî Beg nâm hatunun sulbî sagîr oğlu Mahmûd ve sulbiye sagîre kızı Râzıye’ye 

vâlideleri müteveffiye-i mezbûreden irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza 

ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe vasî lâzım ve mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb 

Molla Yûsuf bin ‘Abdullah nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî 

nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya 

te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-

i Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 

1663). 

Mehmed Çelebi bin Mahmûd Hoca, Mehmed Çelebi bin Eymîr Dede, Sefer Çelebi bin 

Mehmed, İbrahîm bin Muharrem, Hasan bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

21-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mehmed bin Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinelerinden İsmihân bint-i ‘İbâd nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Hasan nâm kimesne 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Karaüyük’de vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve tarafeyni 

Arık ‘Alî mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ile mahdûd olan bir kıt‘a bağımı eşcârıyla merkûm 

Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt ikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-

i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 
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tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 

Receb bin Süleymân, ‘Alî bin İbrahîm, Hüseyin bin ‘Abdî, Hasan bin Ahmed ve 

gayruhum. 

 

21-2 Muhâla‘a 

Yûsuf bin ‘Abdulganî. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinelerinden Teslîme bint-i Ca‘fer nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup vekâleti Seyyid ‘Abdulcelîl ibn Halîl 

ve Memî ibn Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İsma‘îl bin İbrahîm nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûre Teslîme’nin zevci râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin 

‘Abdulganî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Teslîme 

ile zevci merkûm Yûsuf’un beynlerinde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla muhâla‘a idüp 

müvekkilem merkûme Teslîme zevci mezbûr Yûsuf yedinden beşyüz akçe alup ba‘dehu 

mehrinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me‘unet-i süknâsından zimmetini ibrâ eyledi ba‘de’l-

yevm müvekkilem merkûme Teslîme’den husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâ sudûr ve zuhûr 

iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-

evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663).  

Balî bin Mustafâ, es-Seyyid Eymîrşâh Çelebi bin Mustafâ, Hüseyin bin ‘Abdulganî, 

Mustafâ bin Halîl, Halîl bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

21-3 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Bâli veled-i Oruç. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden mürd olan Eğlence veled-i Bahâdır 

nâm zimmînin sulbî sagîr oğlu Bahâdır ve Aslan ve sulbiye sagîre kızı Neslî’ye babaları mürd-

i mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan 

umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeye bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb Bâli 

veled-i Oruç nâm zimmî mukaddem olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol 

dahî vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (5 Cemâziye’l-evvel 1074 / 5 Aralık 1663). 

el-Hâc Receb bin İlyâs, Dâvud bin Emrullah, Hasan bin Sefer, Hasan bin İbrahîm, Nûh 

bin Pîr ‘Alî ve gayruhum. 

 

21-4 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Mütevelli Mehmed Çelebi / 2000 / Nûrî Beg’in kızı ‘Âyşe evlâdlarından. 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi Evkâfı mütevellisi ve imâmı olan Mehmed 

Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan ‘Âyşe bint-i Nûrî Beg nâm hatunun inhisâr üzere vârislerinden sadrî oğlu 

Mahmûd ve sadriye sagîre kızı Râzıye nâm sagîrlerin kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri Molla 

Yûsuf bin ‘Abdullah mahzarında bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bir sene mukaddem 

hâl-i sıhhatinde müteveffiye-i merkûme ‘Âyşe ‘avârız akçesinden ikibin akçe alup mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ beyne’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan menzilini rehn virmişidi hâlâ 

fevt olmağla meblağ-ı mezbûru ve yetmiş beş akçe mürâbahasını muhallefâtından taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s- su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Mustafâ Beşe ibn ‘Alî ve Mehmed bin Veysel nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 
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hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ bir sene mukaddem mezbûr Mehmed Çelebi 

bizim huzûrumuzda müteveffiye-i merkûme ‘Âyşe’ye mahalle-i mezbûre ‘avârızı akçesinden 

ikibin akçe virüp teslîm idüp ol dahî ahz ve kabz eyleyüp mahalle-i mezbûrede vâki‘ menzilini 

rehn virmişidi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra meblağ-ı mezbûrun asl 

mâlından ve mürâbahasından cüz’en ve küllen almayup ve ahâra havâle eylemeyüp ve turuk-ı 

şer‘den bir tarîk ile zimmetini ibrâ ve iskât eylemediğine mütevelli-i mezbûr Mehmed Çelebi’ye 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin asl mâl olan 

ikibin akçeyi ve yetmiş beş akçe mürâbahasını müteveffiye-i mezbûre ‘Âyşe’nin 

muhallefâtından mütevelli-i mezbûra teslîme vasî-i mezbûr Molla Yûsuf’a tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663).  

Sefer bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin Eymîr Dede, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

21-5 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

‘Âyşe bint-i Mahmûd 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Mahmûd nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup 

bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Himmet bin İbrahîm mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ‘Attârlar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı es-Seyyid Mustafâ mülkü ve bir 

tarafı ‘Ömer mülkü ve bir tarafı musluk havlusu ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olup 

zemîninin be-her sene Demürkapu Vakfı’na üç akçe icâresi olan bir bâb dükkânı merkûme 

‘Âyşe Hatun’a râyic-i fî’l-vakt binsekizyüzdoksan akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme ‘Âyşe 

yedinden ahz ve kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Cemâziye’l-evvel 1074 

/ 10 Aralık 1663). 

‘Abdusselâm bin Hüseyin, el-Hâc Dur ‘Alî bin Hüsâm, İbrahîm bin Hüseyin, 

‘Abdurrahman bin Dâvud, ‘Alî bin el-Hâc Ahmed, İbrahîm Çelebi bin Ahmed. 

 

22-1 Sâlyâne Da‘vâsı 

Hüccet-i Mahalle-i Poladlar. 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi’nden Mehmed bin Durmuş ve Dede bin 

Kademli ve İbrahîm bin Mûsâ ve İsma‘îl bin Velî ve Mehmed bin Süleymân ve Receb bin 

Hüseyin nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb 

Sâlih bin Hüsâm ve Halîl bin Mûsâ ve Ahmed bin ‘Îsâ ve Mehir bin el-Hâc İsma‘îl ve Hasan 

bin Nebî ve Halîl bin Hasan ve Ahmed bin Hüdâverdi nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında 

her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp sâkin olduğumuz mahalle-i merkûme kurbunda mezbûrûn 

kimesneler sâkin ve mütemekkin olmağla vâki‘ olan tekâlîf içün mu‘âvenet tarîkiyle sâlyâne 

taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn cevâblarında muharrer-i cedîd-i 

hîn-i tahrîrde mezbûrûn kimesneler zikr olunan Poladlar Mahallesi’ne tahrîr idüp üzerlerine 

hâne kayd idüp biz merhûm Sultân Selîm Hân ‘aleyhü’r-rahme ve’l-gufrân hazretleri evkâfı 

re‘âyâsı olmamız ile mahalle-i mezbûre kurbunda bağ evlerinde sâkin olduk kadîmden hâne-i 

‘avârıza dâhil değildir ve bu âna dek sâlyâne viregelmedik ve bin elli dört senesinde Konya 

kâdısı olan fazîletlü Mustafâ Efendi huzûrunda mürâfa‘a olduğumuzda mezbûrûn kimesneler 

ve sâ’iri bizim içün mahalle-i mezbûrede dâhil değildir ve hâneye kayd olmadı deyu her biri 

ikrâr idüp birkaç def‘a taraf-ı şer‘den men‘ ve def‘ olunup yedimize hüccet-i şer‘iye aldık ve 

bu âna gelince sâlyâne nâmıyla bir akçe ve bir habbe virmedik deyu mazmûnu takrîr-i 
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meşrûhlarına mutâbık mûmâ-ileyh Mustafâ Efendi imzâsıyla mümza‘ ve hatmıyla mahtûm 

hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ‘at olundukda mazmûn-ı hücceti Poladlar 

Mahallesi ahâlisi mukırr ve mu‘terif olmağın ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye sâlyâne talebinden 

mahalle-i mezbûre ahâlisini men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Cemâziye’l-evvel 1074 / 2 Aralık 

1663). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendi el-mevlevî, Hasan Efendi el-müderris, Koca Beg 

bin Erteydi, Mehmed Beg (boş), ‘Abdurrahman bin Hüdâverdi, Fahrü’l-mevâli’i’l-‘izâm 

fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ve gayruhum. 

 

22-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Mehmed bin el-Hâc Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Ümmühânî ve Râbi‘a nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin el-Hâc Hüseyin mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp Gallecerb Mahallesi’nde vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup 

mezbûr Mehmed’in zabt eylediği menzil mukaddemâ vâlidemiz Marzıye ile karındaşları 

Ahmed ve Memiş’in mülkleri olup vâlidemiz fevt oldukda hissesi bize intikâl idüp mezbûr 

Ahmed fevt olup hissesi karındaşı merkûm Memiş’e intikâl itmekle mezbûr Memiş hissesini 

merkûm Mehmed’e bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemiş hâlâ biz hissemizi taleb ideriz su’âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında menzil-i mezbûru altmış senedir 

merkûmân Ahmed ve Memiş müstakil zabt idüp mezbûr Ahmed fevt oldukdan sonra merkûm 

Memiş menzil-i mezbûru merkûmetân Ümmühânî ve Râbi‘a’nın vâlideleri merkûme Marzıye 

menzil-i mezbûrdan hisse da‘vâ itmeyüp sükût üzere fevt oldu deyücek merkûmetân 

Ümmühânî ve Râbi‘a vâlideleri merkûme Marzıye ol mikdâr sene sükût idüp fevt olduğunu 

menzil-i mezbûru merkûm Memiş müstakil mülkü olmak üzere mezkûr Mehmed’e bey‘ ve 

teslîm eylediğini mukırr ve mu‘terife olmağın da‘vâ-yı merkûmdan merkûmetân Ümmühânî ve 

Râbi‘a men‘ bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Halîl bin Nûh ve gayruhum. 

 

22-3 Ölen Kimsenin Muhallefâtının Teslîm Alınması 

Mütesellim Ağa. 

Mahrûse-i Mar‘aş sâkinlerinden olup mahmiye-i Konya’da fevt olan İbrahîm Ağa’nın 

zevî’l-erhâm cihetinden vârisi olan Hamza bin ‘Alî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde hâlâ kâ’im-i makâm-ı mîr-mirân-ı Karaman olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân İsma‘îl Ağa 

tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin Ağa 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisim mezbûr İbrahîm Ağa mûmâ-ileyh İsma‘îl Ağa 

yanında fevt olmağla muhallefâtı olan bir re’s kır at ve bir çultar ve mükemmel eğer ve velence 

bahâsı olan üçyüz akçe ve sâ’ir cümle eşyâsını mûmâ-ileyh İsma‘îl Ağa yedinden bi’t-temâm 

alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d müteveffâ-yı mezbûrun bir akçe ve bir habbesi 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-evvel 

1074 / 14 Aralık 1663). 

Fahrü’l-eşbâh es-Seyyid Mahmûd Ağa, Fahrü’l-akrân Kösec Hasan Ağa, Mîr-ahur Hasan 

Ağa, Fahrü’l-emâsil Derviş Ağa. 
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22-4 Karaborsacılık Da‘vâsı  

Bezîrciler. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ bezîrhânecilerden ashâb-ı hâze’l-kitâb Mustafâ bin Mahmûd 

ve Ahmed bin ‘Alî ve Mehmed Halîfe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sille nâm karye 

sükkânından ‘Alî ve Polad ve Bostân ve Tatar ve Karagöz ve Karyağdı mahzarlarında her biri 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kadîmden biz zeğrek alup bezîrhânemizde sıkup bezîr çıkarup 

Müslümânlara bey‘ idegelmişiken mezbûrûn kimesneler ihtikâr vecîhe üzere zeğreği alup ihfâ 

iderler su’âl olunup ihtikârdan men‘ ve def‘ olunup sâ’ir tüccâr gibi bâc-ı bazara getürmeleri 

matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrun cevâblarında fî’l-vâki‘ her birimiz be-her 

keylini seksener akçeye birkaç keyl zeğrek aldık cümleden cem‘an yüz altmış beş keyl zeğrek 

vardır deyu her biri zikr olunduğu vech üzere mukırr ve mu‘terif olmağın yedlerinden be-her 

keyli seksenbeşer akçe olmak üzere mezbûrûna bey‘ ve teslîme tenbîh olundukdan sonra 

ba‘de’l-yevm dahî zeğrek aldıkları takdîrde bâc ve bazara getürüp seyr-i müslimîn üzere 

bezîrhânecilere bey‘ ve şirâ idüp ihtikâr itmemelerine mezbûrûn kimesnelere tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yemi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-evvel 1074 / 14 Aralık 1663). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh ‘Abdullah Efendi, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, Ahmed bin 

Hasan, ‘Alî bin Murâd. 

 

23-1 Mülkiyet Da‘vâsı  

Safiye bint-i ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin Mehmed 

Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde üvey vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Safiye 

bint-i ‘Abdullah nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

kıbleten Sinân mülkü ve şarken Murâd mülkü ve şimalen tarîk-i ‘âmm ve garben Keyvân mülkü 

ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir kilar ve bir örtme ve bir küçük evini ve havluyu 

müştemil menzil mukaddemâ babam Mehmed Ağa’nın mülkü olup vefâtından sonra menzil-i 

mezbûru merkûme Safiye zabt ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Safiye 

cevâbında menzil-i mezbûr müdde‘î-i mezbûr Mahmûd’un babası mezkûr Mehmed Ağa’nın 

vâlidesi olan Gül‘izâr nâm hatunun mülkü olup bin elli yedi senesinde menzil-i mezbûru 

ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye bana hibe ve temlîk ve teslîm idüp ben dahî meclis-i hibede kabûl ve 

kabz eyledikden sonra merkûme Gül‘izâr i‘tâ-yı hüccete tarafından ‘Ömer Beg nâm kimesneyi 

vekîl idüp müdde‘î-i mezbûr Mahmûd’un babası benim zevcim olmağla tarafımdan tasdîka 

vekîl idüp sene-i mezbûrede nâ’ibü’ş-şer‘ olan Nûh Efendi huzûrunda yedime hücceti şer‘iye 

virüp on yedi senedir menzil-i mezbûru mâlikâne zabt iderin deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhuna 

mutâbık nâ’ib-i mûmâ-ileyhin imzâsıyla mümzâ ve hatmı ile mahtûm târîh-i mezbûre ile 

müverrah hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ‘at olundukda mazmûn-ı hücceti 

mezbûr Mahmûd inkâr itmeğin mazmûn-ı hüccete merkûme Safiye’den beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Halîl bin Hüdâverdi ve İsma‘îl Halîfe ibn Mehmed Hoca 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ menzil-i 

mezbûr merkûm Mahmûd’un ceddesi olan mezbûre Gül‘izâr’ın mülkü olup târîh-i mezbûrda 

merkûme Safiye’ye ba‘de’t-tahliye hibe ve teslîm idüp ol dahî kabz eyledikden sonra i‘tâ-yı 

hüccete mezbûr ‘Ömer Beg’i vekîl eyledi ve merkûme Safiye dahî müdde‘î-i mezbûr 

Mahmûd’un babası Mehmed Ağa menzil-i mezbûrda ‘alâkası olmadığına bizleri işhâd dahî 

eylemişidir bu husûsa bu vech üzere biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mezbûr Mahmûd da‘vâ-yı 

merkûmdan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Cemâziye’l-evvel 1074 / 19 Aralık 1663). 
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Zübdetü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed 

Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Derviş Mehmed bin Velî, ‘Alî bin Bostân, el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc 

Hızır. 

 

23-2 Menzilciden Hoşhud Olduklarını Tescîl 

Menzilci Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden bazarbaşı ‘Alî Çelebi ve el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc 

‘Abdî ve Derviş Mustafâ bin yiğidbaşı Seyyid Mehmed Çelebi ve Molla Kara ve Mehmed bin 

Şâh‘unûr ve mumcu İsma‘îl ve mûtâb Mustafâ ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

hâlâ menzilci olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezkûr Mustafâ Çelebi iki senedir menzilci olup kavl olunan akçeden ziyâde bir akçe ve bir 

habbe almayup hidmeti edâ idüp her birimiz râzı ve şâkirlerüz didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (13 Cemâziye’l-evvel 1074 / 13 Aralık 1663). 

‘Alî bin Murâd, ‘Alî bin Karaman, Hasan Efendi bin el-müderris ve gayruhum. 

 

23-3 Tâ‘undan Ölen Çocuğun Ölümünde Ahâlinin Dahlî Olmadığının Tescîli 

Değirmenderesi ahâlisi. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Değirmenderesi nâm mahalle sâkinlerinden Hüseyin ve 

zevcesi Sâliha meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûreden ashâb-ı hâze’l-

kitâb Nebî Hoca ve el-Hâc ‘Alî ve ‘Abdî ve Hasan ve el-Hâc Ahmed ve Muharrem nâm 

kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında her biri takrîr-i kelâm idüp oğlumuz Mustafâ nâm sagîr 

târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem ateş isâbet idüp eyüce olup aslâ eseri kalmamış iken iki yerde 

tâ‘ûn zâhir olmağın bi-emrillahi te‘âlâ mat‘ûnen fevt olup husûs-ı mezbûr içün ahâli-i mahalle-

i mezbûreden da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 16 Aralık 1663). 

A‘lemü’l-‘ulemâ‘ fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih Derviş Mehmed Efendi, Hasan 

Efendi el-müderris, Mahmûd bin Velî, ‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nuh. 

 

23-4 Mülk Satışı (Zemîni Vakf Olan Bağ Satışı) 

Zimmî / mübâya‘a / Derviş İbrahîm bin ‘Alî oğlu Hüseyin ve el-Hâc Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Eğlence veled-i 

Bahâdır nâm zimmînin sulbî sagîr oğulları Bahâdır ve Aslan ve sagîre kızı Neslî’nin kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîleri olup ‘ammileri olan Bâli veled-i Oruç nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Derviş İbrahîm bin ‘Alî ve oğlu Hüseyin ve el-Hâc 

Mustafâ bin ‘Arefe mahzarlarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîrûn-ı mezbûrûnun 

babaları mürd-i merkûm Eğlence’nin mahmiye-i Konya zeylinde Kâsım Halîfe kurbunda vâki‘ 

etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Kâsım Halîfe Vakfı ile mahdûd olup zemîninin be-her 

sene Kâsım Halîfe Vakfı’na elli akçe icâresi olan on dönüm arz-ı hâliye ve dört bâb evi ve eşcârı 

müştemil sekiz tahta bağı düyûn-ı müsbetesinin zarûreti içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-

rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan olan râyic-i fî’l-vakt yirmiikibin akçeye 

mezbûrûn Derviş İbrahîm ve Hüseyin ve el-Hâc Mustafâ’ya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûrûn 

yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 
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li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-evvel 1074 / 4 Aralık 1663). 

el-Hâc Receb bin İlyâs, Dâvud Çelebi bin Emrullah, Molla ‘Ömer bin İbrahîm, el-Hâc 

Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Ahmed, Hasan bin Sefer, Hasan bin İbrahîm. 

 

24-1 Mülk Satışı (Ev ve Bağ Satışı) 

Durmuş bin Şerîf. 

Karaağaç Kazâsı’na tâbi‘ Muşirdân nâm karye sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn Arslan 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Durmuş bin şerîf mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i Konya zeylinde Muharremşâh nâm mevzi‘de vâki‘ bir 

tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı Hasan Çelebi mülkü ve bir tarafı cibâl ile mahdûd 

ev yeri ile bir kıt‘a bağımı mezbûr Durmuş’a râyic-i fî’l-vakt altıbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl itmeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Durmuş yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1074 / 12 Aralık 1663). 

Hasan Çelebi bin ‘Alî Beg, Halîl bin İlyâs, İsma‘îl bin ‘İvaz, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

24-2 Alacak Da‘vâsı  

‘Alî Beşe ibn Hüseyin mâ‘a Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Beşe ibn Hüseyin nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin (boş) nâm kimesne mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp dokuz ay mukaddem mezbûr Mehmed’e onbeşbin akçe ve nakd üçbin 

akçeye kasab dükkânı âlâtını virüp ol dahî ahz ve kabz eylemişidi hâlâ meblağ-ı mezbûrun 

onikibinikiyüzyirmibeş akçesini mezbûr Mehmed yedinden ahz ve kabz eyledim bâkî kalan 

beşbinyediyüzyetmişbeş akçemi taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr müdde‘î-i mezbûr ‘Alî Beşe’den takrîrine muvûfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden ‘Alî Halîfe ibn Hamza ve Mehmed Beşe ibn Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ dokuz ay mukaddem mezbûr ‘Alî 

Beşe bizim huzûrumuzda merkûm Mehmed’e onbeşbin akçe nakd ve üçbin akçeye kasab 

dükkânı âlâtını bey‘ eyledikde merkûm Mehmed dahî meblağ-ı mezbûru ahz ve kabz idüp 

dükkân âlâtını üçbin akçeye kabûl eyledi cem‘an onsekizbin akçe vâcibü’l-edâ deynidir bu 

husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mablağ-ı bâkî beşbinyediyüzyetmişbeş akçeyi merkûm ‘Alî 

Beşe’ye edâya mezbûr Mehmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Cemâziye’l-evvel 1074 / 11-20 

Aralık 1663). 

Murâd bin Hüseyin, Mehmed bin ‘Alî, ‘Umûr bin Halîl ve gayruhum. 

 

24-3 Nikâh İçin Vekîl Ta‘yîni 

Sâliha bint-i ‘Alî / Mehmed bin el-Hâc Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i ‘Alî Çelebi nâm bikr-

i bâliğa nefsini otuzbin akçe mehr-i mü‘eccel ile râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin el-Hâc Mustafâ 

nâm kimesneye tezvîce tarafından ‘ammisi Mustafâ bin Hüseyin nâm kimesneyi vekîl eylediği 

şuhûd-ı ‘udûlden Hasan Halîfe ibn Mehmed ve Derviş Mehmed bin Mustafâ ve İsma‘îl bin 

Süleymân ve diğer İsma‘îl bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite oldukda ol dahî 
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vekâlet-i merkûmeyi kabûl eylemeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). 

el-Hâc Ahmed Efendi el-müderris, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

24-4 Darb Da‘vâsı  

‘Alî bin Halîl / Mehmed bin Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Mehmed bin Ahmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan 

bir gün mukaddem mezbûr Mehmed beni hilâf-ı şer‘ yumruk ve odun ile darb eyledi su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında bir gün mukaddem yumruk ve odun 

ile mezbûr ‘Alî’yi darb eylediğini bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(21 Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). 

Fahrü’l-akrân Serdâr Süleymân Beşe, Mehmed Ağa bin ‘Abdulbâkî Ağa, Seyyid Mustafâ 

Çelebi bin Seyyid Pîrli, Fahrü’l-mustahfızîn Receb Ağa ve gayruhum. 

 

24-5 Kefâletten İhrâc  

‘Alî Beşe ibn Hüseyin ve Hüseyin ve Dede Beg. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Beşe ibn Hüseyin ve Hüseyin Beg ve Dede 

Beg meclis-i şer‘a İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Akbayındır nâm karyeden Yûsuf bin Yûnus ve Hızır 

Bâlî bin ‘Îsâ nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yedi 

gün mukaddem mahmiye-i merkûmede subaşı olan Hüseyin Ağa mezbûrân Yûsuf ve Hızır 

Bâlî’yi da‘vâcınız vardır deyu ahz ve habs murâd eyledikde beş güne dek meclis-i şer‘a ihzârları 

için mezbûrânın nefslerine kefîl olmuş idik hâlâ yedi gün mürûr idüp da‘vâcıları zâhir olmayup 

aslı ve hakîkati olmamağla mezbûrânı meclis-i şer‘a ihzâr idüp kefâletden ihrâc murâd ideriz 

didiklerinde fî’l-hakîka beş güne kefîl olup yedi gün mürûr idüp va‘deleri temâm olmağla 

kefâlet-i merkûmeden berî olmaları içün bi’t-taleb ketb olundu hurrrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Safer 1074 / 25 Eylül 1663). 

Yûsuf bin Cum‘a, Çırak bin Arslan, Lütfî bin Halîl, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

25-1 Mülk Satışı (Tarlalar Tefvîzi)  

Mûsâ Efendi Hazretlerinin Dilgömü Çiftliği’nin tefvîz tezkeresidir. 

Bâ‘is-i tahrîr-i hurûf budur ki hâlâ voyvodası olduğum merhûm Murâd Pâşâ oğlu 

Mehmed Beg’in ze‘âmeti karyelerinden Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Dilgömü nâm karyede 

vâki‘ Köyönü’nde vâki‘ bir kıt‘a ve Ağılönü’nde vâki‘ bir kıt‘a ve Bendbaşı’nda vâki‘ iki kıt‘a 

ve Yolaltı’nda vâki‘ bir kıt‘a ve Gökyer dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve Kemerçayı dimekle ma‘rûf 

bir kıt‘a ve Çayağzı’nda vâki‘ bir kıt‘a ve Çubukbükü’nde vâki‘ bir kıt‘a ve Kızılcayar dimekle 

ma‘rûf bir kıt‘a ve Akpara dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve Budakbegyeri dimekle ma‘rûf bir kıt‘a 

ve Çölüntarla dimekle ma‘rûf bir kıt‘a tarlalarımın hakk-ı tasarrufunu bâ‘isü’l-hurûf fazîletlü 

Mûsâ Efendi Hazretlerine tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde mûmâ-ileyh yedinden kırkbin akçe 

alup kabz eyledim lâkin hâlâ voyvoda olmam ile zikr olunan tarlaların tasarrufuna izn-i sipâhi 

lâzım gelmeğle ba‘de’l-yevm masrafları içün mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi Hazretlerine dahî izn 

virilüp li-ecli’t-temessük bu hurûf yedlerine vaz‘ olundu ki vakt-i hâcetde ihticâc ide hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 

1074 / 17 Aralık 1663). 
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Ahmed Ağa. 

 

25-2 Mülk Satışı (Tarlalar ve Hayvanlar Tefvîzi) 

Mûsâ Efendi Hazretlerinin Dilgömü Çiftliği hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed Ağa ibn Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde sâbıkan medîne-i Amid kâdısı olan a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm efdalü’l-fuzalâ’i’l-kirâm 

bâ‘isü’l-kitâb Mûsâ Efendi Hazretleri mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûm muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Dilgömü nâm karyede vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan üç bâb evimi ve iki ahur ve bir samanlık ve iki oda ve bir 

harâbe samanlık ve bir harâbe ahur ve bir taş anbar ve bir buğday kuyusunu ve karye-i 

merkûmede vâki‘ bir göz değirmeni ve bir çift câmus ‘arabasıyla ve beş kara sığır öküzü ‘araba 

ile ve dört re’s kara sığır ineği danalarıyla ve harman döğeni ve saban demürlerini ve orak ve 

balta ve bel ve geri ve sâ’ir tecemmülâthânemi bi-cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık safka-i vâhide 

ile mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt kırkbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mûmâ-ileyh 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ve yine karye-i merkûmede 

ev önünde vâki‘ bir tarafı çay ve bir tarafı menzil-i merkûm ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir 

tarafı Arzmânoğlu yolu ile mahdûd bir kıt‘a harîm ve yine tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

çayır yolu ve bir tarafı çay ile mahdûd Çölünyer dimekle ma‘rûf bir kıt‘a tarlamı ekini ile ve 

Bendbaşı’nda vâki‘ bir tarafı Sınuryar ve bir tarafı çay ve bir tarafı Yazıyolu ile mahdûd bir 

kıt‘a ve yine bir tarafı Yazıyolu ve bir tarafı çay ve bir tarafı nehr-i hâs ve bir tarafı Sefer tarlası 

ile mahdûd ve Gökyer dimekle ma‘rûf bir kıt‘a tarlamı ekini ile ve yine bir tarafı ‘Alî Beg tarlası 

ve bir tarafı Mehmed tarlası ve bir tarafı çay ve bir tarafı imâm tarlası ile mahdûd ve Kemeryeri 

dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve yine bir tarafı imâm tarlası ve bir tarafı Yazıyolu ve bir tarafı ‘Alî 

Dede tarlası ve bir tarafı Nasûh tarlası ile mahdûd Burunyeri dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve yine 

bir tarafı ‘Osmân tarlası ve bir tarafı Ramazânoğlu tarlası ve bir tarafı Yazıyolu ve bir tarafı 

Nurî tarlası ile mahdûd ve Çubukbükü dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve yine bir tarafı Büyükçay ve 

bir tarafı Ramazânoğlu tarlası ve bir tarafı Arzmân tarlası ve bir tarafı Yazıyolu ile mahdûd 

Kızılcapara dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve yine bir tarafı Sıddık ve bir tarafı Uluyol ve tarafeyni 

Yazıyolu ile mahdûd Akpara dimekle ma‘rûf bir kıt‘a ve yine Bendbaşı’nda vâki‘ bir tarafı 

Bendbaşı ve bir tarafı cebel ve bir tarafı çay ile mahdûd bir kıt‘a ve yine bir tarafı Safer tarlası 

ve bir tarafı cebel ve bir tarafı Seyl Irmağı ile mahdûd bir kıt‘a ve muttasıl koyun ağılını ve yine 

İsim sınurunda vâki‘ bir tarafı Ramazânoğlu tarlası ve bir tarafı Kara Mehmed tarlası ve bir 

tarafı Nûrî tarlası ve bir tarafı İsma‘îl tarlasıyla mahdûd Düzyer dimekle ma‘rûf bir kıt‘a 

tarlalarımı ve karye-i mezbûre ile olan ihtitâbımı cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkıyla ve arz-ı menbâ 

olan hak-ı şurb ve sakîmi safaka-i vâhide ile bu cümle tarlalarımın hakk-ı tasarruflarını mûmâ-

ileyh Mûsâ Efendi’ye ma‘rifet-i sâhib-i arz ile tefvîz idüp ol dahî tefevvüz ve kabûl eyledikden 

sonra mukâbele-i tefvîzde mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi yedinden kırkbin akçe alup kabz idüp zikr 

olunan tarlaları teslîm eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr ve kara sığır ve camus çifti ve 

inekleri ve değirmen ve sâ’ir eşyâ mülk-i müşterâsıdır ve arâzi-i merkûmûn mülk-i 

müfevvezesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün karye-i merkûmede 

koyunlarımdan ve kovanlarımdan mâ‘adâ bir şeyim kalmadı didikde mukırr-ı merkûm Ahmed 

Ağa’nın vech-i meşrûh üzere cârî olan ikrârını mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi kabûl ve tasdîk 

itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 1074 / 17 Aralık 1663). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi ibn el-merhûm Şeyh ‘Abdurrahman 

Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi ibn İsma‘îl, Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mevlânâ 

eş-Şeyh Mehmed Efendi bin Emrullah Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ ‘İbâdullah Efendi, 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Fahrü’l-meşâyih Mevlânâ Derviş 



- 109 - 

 

Mehmed Efendi el-Mevlevî, Molla Mehmed muhtesib, Fahrü’l-a‘yân Serdâr Süleymân Beşe, 

Fahrü’l-akrân Seyyid Mustafâ Beg ibn es-Seyyid Pîrli Çelebi, Ca‘fer Beşe ibn el-Hâc Velî, 

Mustafâ Beşe bin Mehmed, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, Budak Beg ibn ‘Abdullah, ‘Alî 

Çelebi bin Karaman, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Bayram 

Halîfe bin Mehmed, ‘Alî bin Mehmed, Sefer bin Mehmed, Ahmed bin Sefer, Sefer bin Mustafâ, 

‘Osmân bin Hüsâm, Ahmed bin Arzmân, Velî bin Hüsâm, Sefer bin Arzmân, Nebî Beşe er-

râcil, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

26-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Dükkân Satışı) 

el-Hâc Mehmed bin Sinân. 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

el-Hâc Süleymân’ın sulbî kebîr oğlu Ca‘fer ve Mehmed asâleten ve kebîre kızı Emîne 

tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ‘ârifân olan ‘Alî bin Mehmed ve Hüseyin bin Budâk şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan zevci Mehmed ve sagîr oğulları Mustafâ ve Ahmed’in kıbel-i şer‘den mansûb vasiyeleri 

olup vâlideleri olan Marzıye bint-i Şükrân nâm hatun ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Sinân mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede tahte’l-kal‘ada vâki‘ tarafeyni 

İbrahîm Efendi mülkü ve bir tarafı Seyyid Yûsuf mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

be-her şehr İbrahîm Beg ‘İmareti Vakfı’na onar akçe icâresi olan bir bâb dükkânımı zarûret-i 

deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan 

râyic-i fî’l-vakt onüçbinyüz akçeye mezbûr el-Hâc Mehmed’e bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc 

Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-

ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1074 / 12 Aralık 1663). 

Dâvud Çelebi bin Emrullah, ‘Alî bin Mehmed, Receb bin Mustafâ, Ahmed bin ‘Alî, 

Hüseyin bin Mehmed, Hüseyin bin Budak, Velî bin ‘Ömer, Mehmed bin ‘Abdullah. 

 

26-2 Mülkiyet Da‘vâsı ve Birbirine Kefîl Olma 

Molla Receb ve Molla ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne Mahallesi’nden ‘Alî Dede meclis-i şer‘-i şerîfde işbu 

Ahmed ve İsma‘îl mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Aynedâr Mahallesi’nde vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd menzillerini mukaddemâ mezbûrân Ahmed ve İsma‘îl 

bana ondört riyâlî guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp tekrâr fuzûlî menzil-i mezbûru 

Mustafâ’ya bey‘ idüp ol dahî Nasûh Beg’e bey‘ idüp ol dahî bir zimmîye bey‘ eylemiş hâlâ 

taleb iderin didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Ahmed ve İsma‘îl inkâr eylemeleriyle husûs-ı 

mezbûr minvâl-i mübeyyen üzere olduğuna İmâm Molla Receb ve Molla ‘Alî şehâdet 

eylediklerinde mezbûrân Ahmed ve İsma‘îl şâhidân-ı mezbûrâna gayz-ı (karalı) ba‘zı evzâ-i 

nâ-şer‘î eylediklerinde merkûmân Molla Receb ve Molla ‘Alî mezbûrlardan havf ideriz deyu 

kefîl taleb eylediklerinde mahalle-i mezbûreden fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi 

ibn Hüsâm Efendi ve el-Hâc Mehmed bin Sinân ve Serdâr Süleymân Beşe mezbûrân Ahmed 

ve İsma‘îl’e kefîl olup ve ba‘de’l-yevm hilâf-ı şer‘-i şerîf merkûmân Molla Receb ve ‘Alî’ye 

cevr ve ezâ eylememelerine te‘ahhüd eylediklerinde mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 24 Ekim 1663). 
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Hasan Efendi el-imâm, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, ‘Osmân bin Yûsuf, Mustafâ Beşe 

bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, ‘Abdullah Çelebi bin İbrahîm, Beşe bin Nasûh 

ve gayruhum. 

 

26-3 Hırsızlık Da‘vâsı 

Derviş Mehmed bin ‘Abdî / mâ‘a Mustafâ hırsuz. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Derviş Mehmed bin ‘Abdî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Mustafâ bin Ahmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâb gicesi kable’l-‘ışâ Satı Beg Hamamı önünde vâki‘ bakkâl dükkânımı mezbûr Mustafâ 

sekrânî hâlinde açup bir kantarımı alup dükkânıma muttasıl kahvehânesine (bozuk) aldım su‘âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Zülfikâr bin Halîl ve Ahmed bin Mehmed ve Mahmûd ibn Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb gecesi kable’l-

‘ışâ mezbûr Mustafâ sekrânen mezkûr Derviş Mehmed’in dükkânını kırarken biz gördük 

hamâmda olan kimesneleri âgâh idüp anlar ile mezbûr Mustafâ’nın kahvehânesine varup 

kantarı anda bulduk bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). 

Ahmed bin Mustafâ, Mehmed bin Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi yiğidbaşı, Derviş 

İsma‘îl bin Süleymân ve gayruhum. 

 

26-4 Boşanma İrâdesini Karısına Verme 

Safiye bint-i Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Karakayış Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Safiye bint-i 

Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp zevcim olup gâib-i ‘ani’l-

meclis olan Hüseyin bin İsma‘îl târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem mâh-ı Cemâziye’l-ûlânın 

yirmi birinci günü âhar diyâra gitmek murâd eylediğinde Müslümânlar huzûrunda iki sene 

temâmına değin gelüp sana mülâki olursam febihâ ve illâ irâdetin elinde olsun diyüp gidüp hâlâ 

iki sene temâm oldu gelmeyüp bana mülâki olmamağla nefsimi ihtiyâr eyledim husûs-ı mezbûr 

ma‘lûmları olan müslimînden su‘âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

mahalle-i merkûme ahâlisinden Mehmed bin Süleymân ve Mevlûd ibn Ramazân nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan iki sene mukaddem mâh-ı Cemâziye’l-ûlânın yirmi birinci günü merkûme Safiye’nin 

zevci mezbûr Hüseyin âhar diyâra gitmek murâd eylediğinde bizim huzûrumuzda eğer iki sene 

temâmına değin gelüp merkûme Safiye’ye mülâki olursam febihâ ve illâ irâdeti elinde olsun 

diyüp gidüp hâlâ iki sene temâm olup gelmedi bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(21 Cemâziye’l-evvel 1074 / 21 Aralık 1663). 

el-Hâc İbrahîm Halîfe bin Mûsâ Hoca, ‘Alî Beşe bin Hüseyin, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc 

Velî ve gayruhum. 

 

27-1 Mîrâs (Tehârüc) 

Müteveffâ el-Hâc Satı / Bayram. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Hocacihân nâm mevzi‘de sâkin iken fevt olan el-Hâc Satı 

nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızı Cemîle nâm hatun tarafından ibrâ-yı âtiyyü’z-zikri ikrâra 
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vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Muharrem bin Mehmed ve Velî bin 

Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi 

ibn es-Seyyid Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Bayram 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Cemîle babası 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i 

şer‘iyesi mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden 

mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ bir tarafı Seyyid ‘Abdî mülkü ve bir tarafı Eşe Hatun mülkü ve bir 

tarafı mezbûr Bayram mülkü ve bir tarafı Mahmûd mülkü ile mahdûd bir tahta bağ ve yine 

mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ bir tarafı Eşe mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Osmân 

mülkü ile mahdûd iki buçuk dönüm tarla ve yirmi sekiz re’s koyun ve keçi ve bir kilim ve bin 

nakd akçe ve on keyl buğday ve on vakıyye yün alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkından 

fâriga olup mezbûr Bayram’ın ve sâ’ir karındaşları Mehmed ve Mustafâ’nın zimmetlerini ibrâ 

ve iskât eyledi min ba‘d hak ve ‘alâkası kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk 

ile da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(24 Cemâziye’l-evvel 1074 / 24 Aralık 1663). 

‘Alî bin el-Hâc Halîl, Mustafâ bin Hüseyin, Bayram bin Hüseyin, ‘Alî bin Ahmed, ‘Alî 

bin Derviş, Receb Hoca el-imâm, Halîl bin İbrahîm. 

 

27-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

el-Hâc İbrahîm / mâ‘a Ebûbekir bin Pîr ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ebûbekir bin Pîr ‘Alî mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Sahtiyanyuduk nâm mevzi‘de vâki‘ 

tarafeyni mezbûr Ebûbekir mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd eşcâr bağçesiyle üç puşta bağımı mezbûr Ebûbekir’e râyic-i fî’l-vakt sekizyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Ebûbekir yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1074 / 24 Aralık 1663). 

Mehmed bin İlyâs, Velî bin Hüseyin, Hüseyin bin Ca‘fer, el-Hâc Yûsuf bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

27-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İkrâr-ı İsma‘îl Halîfe ibn Mehmed Hoca / mâ‘a Mustafâ ve Hasan ibney Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin İsma‘îl Halîfe ibn Mehmed Hoca meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ ve Hüseyin ibn Mehmed mahzarlarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Kara Kemâl Sultân kurbunda vâki‘ kıbleten benim 

mülküm ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen ve garben mezbûr Hüseyin mülkü ile mahdûd eşcârı 

ile iki tahta bağımı bana muttasıl bir temel yeri virmek üzere dörtbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûrân Mustafâ ve Hüseyin yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1074 / 24 Aralık 

1663).  
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el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc Hızır, Molla Mehmed bin el-Hâc Himmet, Mehmed bin el-

Hâc Emrullah, Derviş Halîl bin el-Hâc Mehmed, ‘İvaz bin el-Hâc Mustafâ, Mustafâ bin el-Hâc 

Memî ve gayruhum. 

 

27-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Molla-zâde Derviş Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Memiş bin Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb kıdvetü’l-müderrisîni’l-kirâm Molla-zâde 

Derviş Efendi ibn el-merhûm Şeyh Hüseyin Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Sâlih Çelebi mülkü ve bir tarafı Bâli mülkü ve bir tarafı 

‘Ârif Çelebi mülkü ve bir tarafı ‘Âyşe mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve 

bir sofa ve fevkânî oda ve havluyu müştemil babamdan intikâl etme menzilimi mûmâ-ileyh 

Derviş Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt onsekizbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mûmâ-ileyh yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(24 Cemâziye’l-evvel 1074 / 24 Aralık 1663). 

‘Abdullah Dede bin Mehmed el-Mevlevî, Mehmed bin ‘Abdunnebî, ‘Abdulkerîm bin 

Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

27-5 Vasîden Nafaka Talebi 

Vasî Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden olup mukaddemâ fevt olan 

Seyyid Receb nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi Fâtıma nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezkûrun karındaşı olup sagîr oğlu ‘Alî ve sagîre kızı Şerîfe’nin 

‘ammileri ve vasîleri olan râfi‘ü’l-kitâb Ahmed mahzarında takrîr-i kelâm idüp sagîrân-ı 

mezbûrân benim hücremde olmağla nafaka ve kisvelerini vasî-i mezbûr Ahmed’den taleb 

eylediğimde be-her sene mürâbahası dokuzyüzelli akçe ider dimekle ben dahî mürâbahası olan 

dokuzyüzelli akçe ile sagîrân-ı mezbûrân benim hücremde olup inkâf idüp mürâbaha olan 

meblağ-ı mezbûr dokuzyüzelli akçeyi be-her sene teslîm eyledikçe ziyâde akçe taleb eylemem 

taleb idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(25 Cemâziye’l-evvel 1074 / 25 Aralık 1663). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Halîl bin Nûh ve 

gayruhum. 

 

28-1 Mülk Satışı (Tarlalar Tefvîzi) 

Molla-zâde Derviş Efendi. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenice nâm karye sâkinlerinden 

Mehmed bin Parsî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîn 

Mevlânâ Derviş Efendi ibn el-merhûm Şeyh Hüseyin Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp Suğla’da vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup Sarıyer’de olan on dönüm 

tarlamı ve Beşkilisa nâm karye yolu üzerinde vâki‘ sekiz dönüm suğla tarlamı ve Yenice nâm 

karye kurbunda vâki‘ altı dönüm sülüsân tarlamı ve Bahtiyâr dimekle ma‘rûf dört dönüm suğla 

tarlamı ve Kara ‘Alî oğlu sınurunda vâki‘ olan on beş dönüm tarlamı ve Beşeyeri dimekle 

ma‘rûf yirmi dört dönüm suğla tarlamı ve yine Yeniceköy kurbunda vâki‘ üç dönüm suğla 
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tarlamı ve yine Kara ‘Alî oğlu sınurunda vâki‘ on iki dönüm kıraç tarlamı ve Ahmedyeri 

dimekle ma‘rûf Kara ‘Alî oğlu sınurunda vâki‘ üç dönüm kıraç tarlamı ki cem‘an elli beş dönüm 

tarlalarımın hakk-ı tasarruflarını sâhib-i arz ma‘rifetiyle mûmâ-ileyh Derviş Efendi’ye tefvîz 

idüp ol dahî tefevvüz ve kabûl eyledikden sonra mukâbele-i tefvîzde mûmâ-ileyh Derviş Efendi 

yedinden yüz guruş kıymetlü bir re’s al at ve bir sarık ve bir tafta sâye çuka alup kabz idüp 

arâzi-i merkûmeyi teslîm eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müfevvezesidir keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1074 / 25 Aralık 1663). 

Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi el-Mevlevî, Mahmûd Çelebi bin ‘Alî Efendi, Derviş 

Mehmed bin Hüseyin, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, İbrahîm Beşe bin Mehmed Beşe ve 

gayruhum. 

 

28-2 Mülkiyet Da‘vâsı 

Hüseyin Beşe ibn Halîl. 

Mahmiye-i Konya’da Tavuk Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin Beşe ibn 

Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde el-Hâc ‘Alî bin Üveys mahzarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem mezbûr el-Hâc ‘Alî’ye binsekizyüz akçe 

deynim olup mukâbelesinde mahalle-i merkûmede vâki‘ mülk menzilimi on gün va‘de ile bey‘-

i bi’l-vefâ ile bey‘ ve teslîm eylemişidim hâlâ yedimde olan fetvâ-yı şerîf mûcibince meblağ-ı 

mezbûru alup menzil-i merkûmu bana red ve teslîm murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s- 

su’âl mezbûr el-Hâc ‘Alî cevâbında husûs-ı mezbûr minvâl-i mübeyyen üzere olduğunu ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe meblağ-ı mezbûru alup menzil-i merkûmu mezkûr 

Hüseyin’e teslîme mezkûr el-Hâc ‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Cemâziye’l-

evvel 1074 / 26 Aralık 1663). 

‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Süleymân bin Sinân ve gayruhum. 

 

28-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Bazarbaşı / mâ‘a İbrahîm Ağa vekîl-i mütesellim İsma‘îl Ağa. 

Mahmiye-i Konya ahâlisinden bazarbaşı ‘Alî Çelebi ve el-Hâc Mahmûd ve yiğidbaşı 

Ahmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan Eyâlet-i Karaman 

mütesellimi olan fahrü’l-akrân İsma‘îl Ağa tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-

sübût şer‘an vekâleti sâbite olan İbrahîm Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

Uğvar Kal‘ası fethi içün ve donanma emri getüren ağaya vilâyet içün birkaç akçe virilmek lâzım 

gelmekle mukaddemâ mütesellim-i mûmâ-ileyhden altmışüçbin akçe istikrâz ve kabz idüp 

meblağ-ı mezbûrun yirmidokuzbin akçesini kendüye teslîm idüp bâkî otuzdörtbin akçesi 

kalmışidi hâlâ meblağ-ı bâkî otuzdörtbin akçeyi vekîl-i mezbûr İbrahîm Ağa’ya teslîm eyledik 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumuzdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

vekîl-i mezbûr İbrahîm Ağa meblağ-ı bâkî otuzdörtbin akçeyi vekâletim hasebiyle mezbûrun 

yedlerinden alup (kabz) eyledim deyu bi’t-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1074 / 25 Aralık 1663). 

Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi el-Mevlevî, Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Halîl 

Çelebi bin Mehmed Hoca, Süleymân Hoca el-imâm. 
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28-4 Mîrâs 

Kıymet Hatun / ma‘a vekîl oğlu Asvazâder zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Vâlide Sultân Hânı’nda ticâret üzere iken medîne-i 

Kayseriye’ye giderken yolda mürd olan Magân nâm zimmînin inhisâr üzere vârislerinden 

vâlidesi Kıymet nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mürd-i mezbûrun babası 

Murât nâm zimmî tarafından ber-mûcib-i nakl-i şer‘î vekîli olan Asvazâder nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlum mürd-i mezbûrun kassâm defteri mûcibince 

ellialtıbin akçelik eşyâsı olup meblağ-ı mezkûrun yirmibeşbin akçesi deynine virilüp bâkî kalan 

otuzbirbin akçenin sekizbinbeşyüz akçesi bana ve yirmiüçbin akçesi babası mezbûr Murât’a 

isâbet eylemekle hâlâ bana isâbet iden sekizbinbeşyüz akçeyi muhallefât-ı merkûmeden ben 

alup kabz eyledim deyu bi’t-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (26 Cemâziye’l-evvel 1074 / 26 Aralık 1663). 

el-Hâc Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, ‘Alî bin Durmuş, Yagob veled-i Azâd, Taradar veled-

i Berzâd ve gayruhum. 

 

28-5 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Menâs / vasî Hâcı Mehmed bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Derviş nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Menâs’a babası mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve 

erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin ‘Abdullah nâm kimesne mukaddem ve 

müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 1074 / 28 Aralık 1663). 

el-Hâc ‘Abdullah bin İbrahîm Beşe, Derviş İsma‘îl bin Seyyid ‘Alî, ‘Alî Çelebi bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

29-1 Mîrâs (Ölen Kimsenin Eşyâsının Talebi) 

Mürd olan Magân zimmînin hüccetidir. 

Medine-i Kayseriye’de Harpet Mahallesi sâkinlerinden olup mahmiye-i Konya’da Vâlide 

Sultân Hanı’nda ticâret üzere iken Kayseriye’ye giderken yolda mürd olan Magân nâm 

zimmînin babası Murât tarafından ber-mûcib-i nakl-i şer‘î vekîli olan Asvazâder ve vâlidesi 

Kıymet meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mürd-i mezbûrun karındaşı olup han-ı 

merkûmede vâki‘ odasında eşyâsına vâzı‘ü’l-yed olan Melikon nâm zimmî muvâcehesinde her 

biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mürd-i mezbûrun ben vâlidesi ve mezkûr Murât babası olup 

verâseti bize münhasıra olduğunu hâlâ Kayseri’de mesnednişîn-i şerî‘at-ı garrâ olan a‘lemü’l-

‘ulemâ‘ fazîletlü Şemseddîn Efendi huzûrunda el-Hâc İbrahîm ibn el-Hâc Himmet ibn el-Hâc 

‘Alî ve el-Hâc İsma‘îl bin ‘Ömer Beşe ibn ‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an isbât idüp nakl-i 

şehâdet ihrâc eyledik mûcibince mürd-i mezbûrun eşyâsı bize teslîm olunması matlûbumuzdur 

deyu kelimâtlarına mutâbık ve vech-i mezkûr üzere mürd-i mezbûrun vârisleri olduğunu nâtık 

mûmâ-ileyh Şemseddîn Efendi hazretlerinin hat ve hatmını müştemil bin yetmiş dört 

Cemâziye’l-ûlâsının on yedinci günü târîhiyle müverrah kitâb-ı naklî ibrâz eyledik gıbbe’s-

su’âl mezbûr Melikon mezbûrân Murât ve Kıymet mürd-i mezbûrun babası ve vâlidesi 

olduklarını ve verâseti bunlara münhasıra olduğunu mukırr ve mu‘terif olmağın mürd-i 

mezkûrun eşyâsını mezbûrân Kıymet ve Asvazâder’e teslîme mezkûr Melikon zimmîye tenbîh 
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bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Cemâziye’l-evvel 1074 / 23 Aralık 1663). 

el-Hâc Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Halîl 

bin Nuh. 

 

29-2 Sâlyâne İçin İmdâd Talebi Da‘vâsı 

Kebekilisa ahâlisinindir. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân Selîm Hân ‘aleyhü’r-rahme ve’l-

gufrân hazretleri evkâfından ve Dîvânlar nâm karye ahâlisinden Bedel bin Mehmed ve Seydî 

bin ‘Abdunnebî ve Receb bin ‘Abdî nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ Kebsekilisa nâm karye ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb 

Hüseyin ve ‘İvaz ve ‘Alî ve Aydın ve Dede ve Ahmed ve Şa‘bân ve Mevlûd ve diğer Ahmed 

ve Şa‘bân ve Hâcı ve diğer Mevlûd ve ‘Abdullah nâm kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp birkaç senedir bizim karyemiz harâb olmağla biz şehrde sâkin olup ve evkâf-ı 

mezbûre re‘âyâsından olmamız ile üzerimize edâsı lâzım gelen rüsûmâtımızı sene be-sene 

evkâf-ı mezbûre mütevellisine edâ ve teslîm iderken mezbûrûn kimesneler bizim karyemize 

yazla evleri ihdâs idüp eyyâm-ı sayfda çıkup sâkin olup ve koyunların ağıllarımızda yaturdup 

intifâ‘ iderler hâlâ üzerimize kışlak teklîf olunmak ile mezbûrlardan imdâd taleb ideriz su’âl 

olunup alıverilmesi matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn cevâblarında fî’l-

vâki‘ Dîvânlar nâm karye birkaç senedir harâb olmağla mütevelli-i vakf-ı mezbûra senede 

birkaç akçe virmekle mütevelli-i vakf Dîvânlar’a varmamıza bize izin virdiği hasebiyle varup 

lâkin bu ana dek biz karyemizin sâlyânesini viririz mezbûrlar dahî karyelerinin sâlyânelerini 

virirler vâki‘ olan kışlak ve sâ’ir teklîflerine biz imdâd idegelmedik didiklerinde Dîvânlar 

ahâlisi dahî izn-i mütevelli bulunmağla imdâd eylemediklerini mukırr ve mu‘terif olmağın 

Kebekilisa’dan mezbûrûn kimesnelerden ba‘de’l-yevm dahî hilâf-ı şer‘ imdâd talebiyle rencîde 

eylemekden Dîvânlar ahâlisi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 

Fahrü’l-meşâyih Mevlânâ Derviş Mehmed Efendi, es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin 

Muslihiddîn, Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

29-3 İçki İçildiğinin Tesbîti 

Mütesellim ‘Abdulbâkî Ağa. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan fahrü’l-akrân ‘Abdulbâkî Ağa tarafından husûs-

ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Ömer Ağa meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp Mu‘în 

Mahallesi’nde sâkin Süleymân bin Mustafâ kendi menziline kable’l-‘ışâ Yûsuf bin (boş) ve 

Mehmed bin İbrahîm nâm kimesneleri getirüp meclis kurup şurb-ı hamr iderler cânib-i şer‘den 

Mevlânâ Hasan Efendi ta‘yîn ve irsâl olundukda ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahalle-i merkûmede mezbûr Süleymân’ın menziline varup nazar olundukda 

mezbûr Mehmed firâr idüp mezbûrân Süleymân ve Yûsuf ahz olunup ağızları şemm olundukda 

her birinde hamr râyihası olduğu muhakkak olduğundan mâ‘adâ su’âl olunduklarında mezbûrân 

Süleymân ve Yûsuf şurb-ı hamr eylediklerini bi’t-tav‘iha ikrâr eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp vukû‘u üzere haber virmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (27 Cemâziye’l-evvel 1074 / 27 Aralık 1663). 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafâ, Ahmed bin Hasan, Mehmed bin Mahmûd, 

Yûsuf bin Receb ve gayruhum. 
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29-4 Küfür Da‘vâsı 

Bostân zimmî. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden Bostân veled-i Perga 

nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden Bostân 

veled-i Köle nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem mezbûr Bostân bana hırsuz didi kabûl eylemem su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Bostân cevâbında merkûma târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem hırsuz didim deyu bi’t-

tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-

‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 1074 / 28 Aralık 

1663). 

Mevlânâ Ahmed Efendi el-kâdı, İbrahîm Dede el-Mevlevî, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

30-1 Şeyh Hocenti Vakfı İle Sipâhiler Arasında Arazî Sınırı Da‘vâsı  

Vakf-ı Hocenti / mezra‘a-i Karaağaç. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânı mahallinde istimâ‘ ve tahrîr içün Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ 

Kuzvîrân nâm karyede medfûn merhûm Şeyh Hocenti Zâviyesi’nin evlâdiyet ve meşrûtiyet 

üzere berât-ı şerîf ile mütevelli olan fahrü’l-sulehâ Şeyh Mustafâ ibn İlyâs nâm kimesne yediyle 

bu fakîre ve Belvîrân kâdısına hitâben emr-i şerîf vârid olmağın imtisâlen lil-emri’l-‘âlî biz ve 

tarafımızdan fasl ve hasm ve hükm içün fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi’yi ta‘yîn idüp ol 

dahî hâlâ Belvîrân kâdısı olan kıdvetü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi ve zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile kazâ-yı mezbûra tâbi‘ mahall-i nizâ‘ olup ‘azîz-i müşârün-ileyhin 

vakfiye-i ma‘mûl bahâsı mûcibince hudûdu üzerine varılup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda işbu 

râfi‘ü’l-kitâb mütevelli-i mezbûr Şeyh Mustafâ meclis-i mezbûrda kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

Afşavîrân nâm karyenin ber-vech-i iştirâk sipâhileri olup ve Obrucak nâm karye sipâhisi olup 

Konya Kal‘ası mustahfızlarından olan ‘Abbdunnebî bin Mustafâ ve Hüseyin bin Yûsuf ve 

Mustafâ bin Mahmûd ve diğer Mustafâ bin el-Hâc Receb ve Mehmed Beg nâm kimesneler 

mahzarlarında bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp ceddim mûmâ-ileyh Şeyh Hocenti’ye 

mukaddemâ taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden kazâ-i mezbûra tâbi‘ Sultâncık ve Gündoğmuş ve 

Karaağaç ve Yukarıyük ve Kızılkuyu ve Ovacıkyazlısı ve Venler nâm mezra‘ları hudûdu ile 

hibe ve temlîk olunup mülk nâme-i hümâyûn virildikden sonra zikr olunan mezra‘aları ‘azîz-i 

müşârün-ileyh binâ eylediği mescid ve zâviyesinin ta‘mîrine âyende ve revendeye ve evlâdına 

vakf ve şart ve ta‘yîn idüp ve mûcibince vakfiye-i ma‘mûl bahâ tahrîr olunup hudûd-ı erba‘ası 

ta‘yîn ve tasrîh olunup defter-i hâkânîye kayd dahî olunmuşdur deyu ‘atîk ve cedîd sûret-i defter 

ve vakfiye-i ma‘mûl bahâ ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

vakfiyede münâza‘a-i fîhâ olan Karaağaç mezra‘asının hudûd-ı erba‘ası ki Kuzvîrân’dan 

‘Alîbegüyüğü’ne giden yoldan Obruk’a giden yola ve andan Danişmend Kaklığı’na ve andan 

Sarıtaş’a ve andan Kayacıkağzı’na ve andan ‘Alîbegüyüğü sınuruna ve andan ‘Alîbegüyüğü 

nâm karyeden gelen Değirmenyolu üzerinde olan Aktaş’a ve andan Afşavîrân köprüsüne ve 

andan iki yol arasında olan sınur taşına ve andan Ecderhâçukuru’na ve andan Göçeriözü’nün 

şimâl tarafında vâki‘ Perçîn nâm mevzî‘ ve andan Afşavîrân’dan Ağcaşehr’e giden kanglı 

yoluna ve andan Balderşe Makberesi’ne ve andan Hıyarcı yoluna ki Ağcaşehr yoluna varır ve 

andan Yukarıbük’e müntehi olur bu hudûdun dahlinde olan arâzi Karaağaç Mezra‘ası olup 

mütevellisi olduğum zâviye-i merkûmenin vakfıdır ve a‘şâr-ı şer‘iyesi vakf içün alınagelmişdir 

ve husûs-ı mezbûr içün bin elli sekiz târîhinde Kuzvîrân nâm karyenin ber-vech-i iştirâk 

sipâhileri olan ‘Alî Beg ve Mustafâ Beg zikr olunan hudûd-ı erba‘ada nizâ‘ idüp ve târîh-i 

mezbûrda bâ-fermân-ı ‘âlî Konya’da nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Ahmed Efendi ve Belvîrân 

kâdısı olan Mevlânâ Seyyid ‘Abdurrahman Efendi mahall-i nizâ‘nın üzerine varup vakfiyede 

ta‘yîn olduğu üzere hudûd-ı erba‘a cemm-i gafîr ve cem‘-i kesîr şehâdetleriyle isbât ve hüccet-
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i şer‘iye olup men‘ ve def‘ olunmuş iken memnû‘ olmayup tekrâr istimâ‘ı memnû‘ iken yine 

bin altmış bir târîhinde Konya nâ’ibi olan Mevlânâ Derviş ‘Alî Efendi huzûrunda tekrâr 

mürâfa‘a olup hüccet-i şer‘iye ile vakfa hükm bir le hüküm bir le tenfîz olunmuş iken hâlâ 

memnû‘ olmayup üç senedir hudûd-ı erba‘a dâhilinde olan vakfın arâzisini zirâ‘at idenlerden 

‘öşrünü mezbûrûn kimesnelere bi-gayr-ı vech-i şer‘î ahz ve kabz eylemeğin tekrâr üzerine 

varılup yedinde olan fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlîşan ve ‘atîk ve cedîd sûret-i defter ve vakfiye-

i ma‘mûl bahâ ve hüccet-i şer‘iye mûcibince sipâhiyûn-ı mezbûrûn men‘ ve def‘ olunmaları 

matlûbumuzdur didikde mezbûrlar mazmûn-ı hücceti ve hudûd-ı erba‘ayı inkâr eylemeleriyle 

mütevelli-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Söğüt nâm karyeden müsin ve ihtiyârlardan Oruç bin Beşîr ve Receb bin Yılgar ve 

‘Alîbegüyüğü nâm karyeden Şa‘bân Dede bin ‘Abdullah ve Molla ‘Abdî ibn Ca‘fer ve ‘Alî bin 

Velî ve Mevlûd bin Velî ve ‘Alî Dede bin Hüdâverdi ve Kuzvîrân nâm karyeden Memiş bin 

‘Abdullah ve ‘Alî bin ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-

istişhâd fî’l-hakîka ‘azîz-i müşârün-ileyhin vakfı olan Karaağaç Mezra‘ası’nın hudûd-ı erba‘ası 

Kuzvîrân nâm karyeden ‘Alîbegüyüğü’ne giden yoldan Obrucak nâm karyeye giden yola ve 

andan Danişmend Kaklığı’na ve andan Sarıtaş’a ve andan Kayacıkağzı’na ve andan 

‘Alîbegüyüğü sınuruna ve ‘Alîbegüyüğü nâm karyeden gelen değirmen yolu üzerinde olan 

aktaşa ve Afşavîrân Köprüsü’ne ve andan iki yol arasında olan sınurtaşına ve andan Ecderhâ 

Çukuru’na ve andan Göçeriözü’nün şimâl tarafında vâki‘ Perçîn nâm mevzi‘ ve andan 

Afşavîrân’dan Ağcaşehr’e giden kanglı yoluna ve andan Baldırşe ve andan Hıyarcı yoluna ki 

Ağcaşehr yoluna varır ve andan Yukarıbük’e müntehî olur bu hudûdun dâhlinde olan arâzi 

zâviye-i merkûmenin vakfıdır ve hâsıl olan mahsûlünün ‘öşrünü mütevelli olanlar alıgeldiler 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

makbûle oldukdan sonra müdde‘î-i mezbûrun vakfiye-i ma‘mûl bahâsı ve defter sûreti 

mûcibince yedinde olan hüccetleri sahîh ve şer‘î olduğu zâhir ve sâbit olmağın husûs-ı 

mezbûrun tekrâr istimâ‘ı memnû‘ olduğuna binâ’en müdde‘î-i mezbûrun yedinde olan hüccec-

i şer‘iyesini tenfîz ve te’kîd bir le mevlânâ-yı müşârün-ileyhe ibkâ-yı mâkâne ‘alâ mâkâne kılup 

ve sipâhiyûn-ı mezbûrûn mu‘ârazadan men‘ ve def‘ bir le meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber 

virmekle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb oludu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1074 / 20 Aralık 1663).  

Fahrü’l-kuzât Emrullah Efendi ibn Nûrullah, Seyyid ‘Abdulfettâh Çelebi bin Ahmed Beg, 

Seyyid Gaybî Çelebi bin Ahmed Beg, Nasrullah Halîfe bin Sâlih el-Hatîb, Hüseyin bin Şa‘bân, 

Molla Ya‘kûb bin Mustafâ, el-Hâc ‘Abdurrahman el-Hatîb, Göçeri bin ‘Abdunnebî, Karaca 

‘Alî bin Nasrullah, Ahmed Çelebi bin İsma‘îl, Ca‘fer bin İsma‘îl, Mahmûd bin ‘İvaz, Arzmân 

bin ‘İvaz ve Hüseyin bin ‘Abdî ve Mevlûd bin Hüseyin, Nûrullah bin Şükrullah, Himmet bin 

Hamza, Velî bin ‘Abdullah, ‘Alî bin Nasrullah. 

 

31-1 Küfür Da‘vâsı 

Bostân veled-i Köle zimmî. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Bostân 

veled-i Köle nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmede Bostân 

veled-i Virga nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem mezbûr Bostân bana babasının ağzını yef ‘allediğim deyu şetm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Alî bin 

Mehmed zimmîden Satılmış veled-i Yağmur nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr 

Bostân bizim huzûrumuzda müdde‘î-i merkûm Bostân’a babasının ağzını yef‘allediğim deyu 

şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-
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yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Cemâziye’l-

evvel 1074 / 22 Aralık 1663).  

Halîl bin Nûh, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

31-2 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Müdde‘î Velî bin Ahmed / ‘Abdullah bin Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Karaüyük Mahallesi sâkinlerinden Velî bin Ahmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdullah bin Mahmûd mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem Harf Irmağı kurbunda bağıma su salmağa 

vardığımda mezbûr ‘Abdullah yan bıçağı ile sol kolumu darb ve mecrûh eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdullah cevâbında merkûm Velî’yi ben bıçak ile darb ve 

mecrûh eylemedim deyu inkâr itmeğin mezkûr Velî’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem mezbûr Velî’yi bıçak ile sol kolunu darb ve mecrûh eylemediğine mezkûr 

‘Abdullah’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1074 / 29 Aralık 1663). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, Mehmed bin el-Hâc Hüseyin, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd, Halîl bin Nûh. 

 

31-3 Eve Fâhişe Alındığını Tesbît  

Fâhişe Hümâ Hatun / nâ-mahrem ile.  

Mahmiye-i Konya’da Akbaş Mahallesi sâkinlerinden ‘Îsâ nâm kimesne menziline hilâf-ı 

şer‘-i şerîf İbrahîm bin Mehmed nâm kimesne ile (bozuk) nâ-mahrem Hüma nâm hatunu getirüp 

cem‘ eylediğini ahâli-i mahalle-i mezbûr haber virmeğin savb-ı şer‘den Mevlânâ Hasan Efendi 

ta‘yîn ve irsâl olundukda ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslümîn ile menzil-i 

mezbûra varup merkûme Hümâ ile mezbûr İbrahîm’i zikr olunduğu vech üzere bir yerde bulup 

ahz murâd olundukda mezbûr İbrahîm firâr idüp ve merkûme Hümâ ahz olunup hakîkat-ı hâl 

menzil-i mezbûr sâhibi mezbûr ‘Îsâ’dan su’âl olundukda mezkûr İbrahîm kendüye nâ-mahrem 

olan merkûme Hümâ Hatun’u menzilime getürdü deyu ikrâr itmekle husûs-ı mezbûru mevlânâ-

yı mezbûr mahallinde vukû‘u üzere tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber 

virdikden sonra mezbûr ‘Îsâ meclis-i şer‘de mezkûr İbrahîm merkûme Hümâ’yı benim 

menzilime getirdi deyu bi’t-tav‘iha ikrâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1074 / 

20 Aralık 1663). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Nûrullah bin Mustafâ, Eymîr bin ‘Osmân, ‘Alî bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

31-4 Mîrâs ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kuzgunkavağı Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt 

olan Şerîfe nâm hatunun inhisâr üzere vârislerinden karındaşı Şahin nâm kimesne meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûmenin sâbıkan kayınbabası olan ‘Alî Beşe 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem hemşirem 

merkûme Şerîfe hâl-i sıhhatinde iken mezbûr ‘Alî Beşe’ye ikibinyediyüz akçe virüp teslîm idüp 

ol dahî meblağ-ı mezbûra hâzır-ı bi’l-meclis olan es-Seyyid Ahmed Çelebi’nin Yaka nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Safer mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir 



- 119 - 

 

tarafı merkûme Şerîfe mülkü ile mahdûd üç tahta bağını merkûme Şerîfe’ye alıvirmişidi 

merkûme Şerîfe fevt olmağla bağ-ı mezbûr irsen bana intikâl eylemişiken merkûm ‘Alî Beşe 

müdâhale murâd ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ 

hâzır-ı bi’l-meclis olan Seyyid Ahmed Çelebi’den bağ-ı merkûmu mezbûre Şerîfe’ye alıvirdim 

semeni olan meblağ-ı mezbûr ikibinyediyüz akçeyi ben kendi mâlımdan virdim merkûme 

Şerîfe’den bir akçe ve bir habbe almadım deyu inkâr itmeğin mezbûr Şahin’den takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin bağ-ı 

mezbûrun semeni içün merkûme Şerîfe’den meblağ-ı mezbûr ikibinyediyüz akçe almadığına 

mezkûr ‘Alî Beşe’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 

itmeğin bağ-ı mezbûru merkûm Şahin’e teslîm idüp semeni olan ikibinyediyüz akçeyi mezbûr 

‘Alî Beşe’ye teslîme mezbûr Şahin’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî 

selh Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (30 Cemâziye’l-evvel 1074 / 30 Aralık 

1663). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, Muharrem bin Mehmed, ‘Alî bin Karaman, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

32-1 Hibe  

Eşe bint-i Hüseyin / ma‘a karındaşı Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Karaüyük Mahallesi sâkinelerinden Eşe bint-i Hüseyin nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafı 

Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd menzil ve bağda 

olan hissemi ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye karındaşım mezbûr Mustafâ’ya hibe ve teslîm idüp 

mukâbelesinde yüz dirhem bir sîm kuşak alup kabz eyledim ba‘de’l-yevm menzil ve bağda olan 

hissemi mezbûr Mustafâ zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Cemâziye’l-evvel 1074 / 22 Aralık 1663). 

Mehmed bin Hüseyin, Yûsuf bin ‘Abdullah, ‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh. 

 

32-2 Muhâla‘a 

Satı bint-i Ramazân / zevci Receb bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Ramazân nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Receb bin ‘Alî mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Receb ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetinde mutakarrer olan altıyüz akçe mehr-i mü‘eccelimden ve nafaka-i 

‘iddetimden ve me‘ûnet-i süknâmdan ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1074 / 29 Aralık 1663). 

Sefer Hoca el-imâm, Mahmûd bin el-Hâc Mehmed, Ebûbekir bin Ahmed, Muslî bin 

Ahmed, Hüseyin bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

32-3 Hibe  

Mehmed Çelebi ibn Mustafâ Efendi ibn Muslî Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Râbi‘a ve Emîne ve Fâtıma ve Kerîme evlâd-ı Muslî 

taraflarından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup merkûmâtı ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed ve Abdusselâm bin Muslî Çelebi 
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şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan dayıları Ahmed Çelebi ibn el-Hâc Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb karındaşları oğlu Mehmed Çelebi nâm sagîrin 

babası velîsi olan kıdvetü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim merkûmâtın mahmiye-i merkûm zeylinde Sâhibyakası nâm 

mevzi‘de vâki‘ etrâf-ı selâsesi nehr-i cârî ve tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ahmed Efendi ve İbrahîm 

Efendi mülkleri ile mahdûd bir örtme ve bir vîrâne oda yeri ve eşcâr bağçesini müştemil bir 

tahta bağlarını mülklerinden ifrâz idüp karındaşı oğlu sagîr mezbûr Mehmed Çelebi’ye hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eylediler mezbûr Mustafâ Efendi dahî velâyeti 

hasebiyle meclis-i hibede oğlu sagîr-i mezbûr içün ithâb ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1074 / 25 Aralık 1663). 

İbrahîm Efendi ibn el-Hâc Mustafâ, ‘Abdî Çelebi bin el-Hâc Mehmed. 

 

32-4 Başkasıyla Evlenmek İsteyen Kadının Kocasının Öldüğünü İsbât Etmesi  

Fâtıma bint-i Mehmed Beg / zevcinin mevtini ihbâr. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden nefsini âhara tezvîc murâd iden Fâtıma bint-i Mehmed 

Beg nâm hatun tarafından nehc-i şer‘î üzere vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi ve Fethullah 

bin Süleymân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ ‘İbâdullah 

Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde gelüp takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme 

Fâtıma’nın mukaddemâ zevci olan Mustafâ Beg sefer-i hümâyûna giderken târîh-i kitâbdan 

sekiz ay mukaddem Balıkesir köprüsünde suya düşüp gark olmağın el-hâleti hâzihi müvekkilem 

nefsini ahâra tezvîc murâd ider ma‘lûmları olan müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde mahalle-i merkûm sâkinlerinden ‘Alî Beşe ibn Hüseyin ve 

Ahmed Beg ibn İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olup şöyle edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediler ki târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem sefer-i hümâyûna giderken 

Konya alaybegisi Hüseyin Ağa ve Medanlı Mehmed Beg merkûme Fâtıma menkûhası olduğu 

Mustafâ Beg Balıkesir köprüsünden geçerken suya düşüp garîkan fevt oldu meyyitini gördük 

deyu huzûrumuzda şehâdet idüp husûs-ı mezbûra bizi işhâd eylediler iktizâ iderse lisânımızdan 

şehâdet eyleyesiz deyu  tahmîl-i şehâdet eylediler mezbûr Mustafâ Beg’i suya garîkan fevt oldu 

bilüp mezbûrân lisânlarından vech-i meşrûh üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu ‘alâ 

tarîki’ş-şehâde haber virmeğin merkûme Fâtıma’yı zevc-i âhara tezvîce izn bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1074 / 29 Aralık 1663). 

A‘lemü’l-‘ulemâ‘ fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih Mevlânâ Şeyh ‘Abdullah 

Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, es-Seyyid Mustafâ Beg bin es-Seyyid Pîrli, 

Hüseyin Efendi el-imâm ve gayruhum. 

 

33-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

İbrahîm bin ‘Alî / ‘İvaz bin ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Alî meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘İvaz bin ‘Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed Çelebi mülkü ve bir tarafı Safer zimmî mülkü 

ve bir tarafı Toros zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve 

bir ahur ve fevkânî bir oda ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘İvaz’a râyic-

i fî’l-vakt altıbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘İvaz yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 
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eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 

1664). 

‘Abdusselâm Halîfe el-Hatîb, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed, es-Seyyid ‘Alî Çelebi 

bin es-Seyyid Mehmed, Hüseyin Hoca bin Mustafâ, Mustafâ bin Mehmed, ‘Alî bin Halîl ve 

gayruhum. 

 

33-2 Nikâh 

Müslime olan ‘Âyşe / Kâsım Beşe ibn ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi sâkinelerinden olup şeref-i İslâm ile müşerrefe 

olan ‘Âyşe bint-i ‘Abdullah nâm bikr-i bâliga tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ahmed Beg ibn İbrahîm ve İbrahîm bin ‘Abdî 

Beşe nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan dayısı Mahmûd bin ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Kâsım Beşe ibn ‘Osmân mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme ‘Âyşe yirmibin akçe mehr-i mü‘eccel 

ve beynimizde ma‘lûm mu‘accele ile nefsini mezbûr Kâsım Beşe’ye tezvîc eyledi diyüp ol dahî 

vech-i mübeyyen üzere tezevvüc ve kabûl eyledim didikde tarafeynin rızâsıyla zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn huzûrunda ‘akd-ı nikâh vâki‘ olmağın mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 

Fahrü’s-sâlikîn Mevlânâ Kâsım Efendi, Zehrü’l-meşâyih Derviş Mehmed Efendi, es-

Seyyid Mehmed Çelebi bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

33-3 Mülk Satışı (Ahır Sekisi Satışı) 

İkrâr-ı ‘Afîfe bint-i ‘Abdulhay / ma‘a Himmet bin Pîr Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden ‘Afîfe bint-i ‘Abdulhay 

nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ahmed bin İbrahîm ve ‘İvaz bin Hasan şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Hüseyin Efendi ibn ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Himmet bin Pîr Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme ‘Afîfe mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni merkûme ‘Afîfe’nin kendi mülkü ve bir 

tarafı mezbûr Himmet mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan bir ahur sekisini mezbûr 

Himmet’e râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Himmet yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 

Mehmed bin Dilâver, ‘Osmân bin Emrullah, Mustafâ bin el-Hâc ‘Osmân, Emrullah bin 

el-Hâc Süleymân ve gayruhum. 

 

33-4 Gayr-i Müslim Kadının Müslüman Olduğunu İsbât  

İslâm’a gelen Turfanda nâm zimmînin hüccetidir. 

Hukûk-ı âtîde da‘vâ sudûru şart olmadığı mütehakkık ve mütekarrer oldukdan sonra 

‘udûl-i müslimînden ve zümre-i râcilînden fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ibn 

Hüsâm Efendi ve Mustafâ Beşe ibn Ahmed ve İmâm Receb Halîfe ibn Hızır Turfânda bint-i 
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Murât nâm zimmîyeyi mahfel-i kazâya ihzâr ve muvâcehesinde her biri şöyle edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediler ki merkûme Turfanda hidâyet-i hakka mazhar olup târîh-i kitâbdan iki ay 

mukaddem bizim huzûrumuzda Allahü sübhânehu ve te‘âla hazretlerinin hidâyetine ve hazret-

i risâlet-i sallallahü ‘aleyhi ve sellemin nübüvvetine ikrâr idüp bi-hasebi’l-ihtiyâr lâ-bi’l-ikrâh 

ve’l-icbâr kelimet-i şehâdeti lisânından icrâ eyledi ve şimden sonra ben Müslümân oldum ve 

Müslümânım deyüp İslâmından bize haber virdi ve bizi işhâd eyledi bu husûsa biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz didiklerinde gıbb-ı ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibince merkûme Turfanda’nın İslâmına hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Cemâziye’l-âhir 1074 / 31 

Aralık 1663). 

Kıdvetü’l-emâsil-ve’l-akrân mütesellim ‘Abdulbâkî Ağa, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ el-Hâc 

İbrahîm Efendi, Fahrü’l-a‘yân Serdâr Süleymân Beşe, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca ve 

gayruhum. 

 

33-5 Mîrâs  

İkrâr-ı Ken‘ân Ağa / ma‘a Mehmed bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Emîne bint-i 

‘Abdî nâm hatunun verâseti zevc-i metrûku Ken‘ân Ağa ile ‘ammisi Mehmed bin ‘Alî’ye 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr Ken‘ân Ağa tarafından husûs-

ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Siyâvuş bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin ‘Abdullah şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin bin Eymîr nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb mezbûr Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilim mezbûr Ken‘ân Ağa’nın zevcesi müteveffiye-i merkûme Emîne’nin İbn Hâcı nâm 

karyede vâki‘ bağından ma‘adâ muhallefât ve ‘akârâtını beynimizde kassâm defteri mûcibince 

tevzi‘ ve taksîm idüp müvekkilim mezbûr Ken‘ân Ağa’nın hissesine isâbet iden cümle eşyâ ve 

‘akârâtını vekâletim hasebiyle alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkası 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 

Ocak 1664). 

Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, Derviş ‘Alî bin Mehmed Hoca, Ahmed bin Mehmed, 

Hamza bin Süleymân, Derviş ‘Alî bin Şa‘bân, es-Seyyid Mustafâ bin Şa‘bân ve gayruhum. 

 

34-1 Vasî ve Üzerine Nâzır Ta‘yîni  

Sagîr Seyyid ‘Alî ve sagîre Şerîfe / nâzır Süleymân Halîfe. 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan es-

Seyyid Receb nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu es-Seyyid ‘Alî ve sagîre kızı Şerîfe’ye babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir 

vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım olmağla mukaddemâ ‘ammileri 

Ahmed nâm kimesne vasî nasb olunup hâlâ vasî-i mezbûr üzerine bir nâzır lâbid olmağın 

mahalle-i merkûm imâmı Süleymân Halîfe mukaddem ve mustakîm olmağla nâzır nasb ve 

ta‘yîn oldukda ol dahî nezâret-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid 

olmağın mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu ba‘de’l-yevm vasî-i mezbûr nâzır-

ı merkûm ma‘rifeti olmadıkça sagîrân-ı mezbûrânın müstakil bir şeylerine vaz‘-ı yed eylemeye 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 2 Ocak 1664). 

‘Alî Efendi ibn Cârullah, Mustafâ bin Mehmed, Satı bin Hüseyin, ‘Alî bin Murâd ve 

gayruhum. 
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34-2 Aklî Dengesi Yerinde Olmayan Kimsenin Tesbîti 

Sadırlar Mahallesi. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi ahâlisinden Süleymân bin Süleymân ve ‘Îsâ bin 

Mahmûd ve Ahmed Dede ibn Nasûh ve İbrahîm bin el-Hâc Nasûh ve Mehmed bin Sefer ve 

Sefer bin Kâsım nâm kimesneler meclis-i şer‘a mahalle-i merkûmeden Bedel bin Süleymân 

nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında her biri takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm idüp mezbûr 

Bedel’in ‘aklında hiffet olup menzilinde bir sagîre kızından gayri kimesne olmayup cünûnu 

hâlinde sagîre-i merkûmeye ve âhara bir zarar isâbet itdirmeğe ahâli-i mahalle mütezaccir 

olmak ihtimâli vardır su‘âl olunup takrîri ve evzâ‘ı tahrîr olunmak matlûbumuzdur didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Bedel cevâbında halt idüp ve ‘aklında dahî hiffet olup mecnûn olduğu 

muhakkak olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî selh Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (30 Cemâziye’l-evvel 1074 / 30 Aralık 1663). 

‘Alî bin Murâd, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Halîl bin Nûh 

ve gayruhum. 

 

34-3 Alacak Da‘vâsı  

Ebûbekir bin ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Eyûb Beşe nâm râcil meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ebûbekir bin ‘Osmân nâm şâb mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr Ebûbekir’e bi-tarîki’l-karz üçbin akçe 

virüp sefer-i hümâyûna gitmişidim târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem seferden gelüp meblağ-ı 

mezbûrun beşyüz akçesini aldım bâkî ikibinbeşyüz akçesini taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Ebûbekir cevâbında târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr Eyûb 

Beşe bana beşyüz akçe virüp sefere gitmişidi hâlâ seferden gelüp beşyüz akçesini virüp 

zimmetimi ibrâ idüp bâkî bir akçesi kalmadığına Müslümânları işhâd eyledi deyu cevâb 

virmeğin ‘akîbe’l-inkâr mezbûr Ebûbekir’den ber’at-ı zimmetine beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mehmed ve Mehmed bin Himmet nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka 

mezbûr Eyûb Beşe seferden geldikde târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem mezbûr Ebûbekir’de 

olan akçesini bi’t-temâm bizim huzûrumuzda alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mu‘ârazadan mezbûr Eyûb Beşe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 

Hüseyin bin Eyûb, Molla Mehmed el-imâm, Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, 

Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, ‘Alî Beg mîr-i âb ve gayruhum. 

 

34-4 Mülk Satışı (Tarla Satışı)  

Hadîce bint-i ‘Alî Ağa / el-Hâc İsma‘îl Halîfe ibn Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinelerinden Hadîce bint-i ‘Alî Ağa nâm hatun 

tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan İsma‘îl bin Mustafâ ve es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Ahmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin bin Kâsım meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İsma‘îl Halîfe ibn Yûsuf mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müvekkilem merkûme Hadîce mahmiye-i merkûm zeylinde Selîfâr’da Kesmedin 

nâm mevzi‘de vâki‘ şarken İmâm mülkü ve şimâlen Dülgeroğlu ‘Osmân Beg mülkü ve garben 

Mehmed mülkü ve kıbleten nehr-i cârî ile mahdûd sekiz dönüm mülk tarlasını mezbûr el-Hâc 

İsma‘îl Halîfe’ye üçbinaltıyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 
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merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc İsma‘îl yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 

Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, el-Hâc Süleymân bin Mehmed, el-Hâc İbrahîm bin 

Yûsuf, Süleymân ihve, Mehmed Çelebi bin Mahmûd Hoca, Mehmed bin Keyvân, Receb bin 

Şa‘bân. 

 

34-5 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı ve İyi Hâl Soruşturması  

Şeana bint-i Receb nâm hatunun.  

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Şeana bint-i 

Receb nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

‘Abdî bin ‘Alî nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün 

mukaddem sülüs-i leylde mezbûr ‘Abdî hıyânet kasdıyla sâkine olduğum menzilime dâhil olup 

ben âgâh olmam ile feryâd eylediğimde firâr eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr merkûme Şeana’nın keyfiyet-i hâli mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl 

olundukda es-Seyyid Hızır Çelebi ve Receb ibn Müstecâb ve İmâm Mustafâ Halîfe nâm 

kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında merkûme Şeana 

kendi hâlinde sâlihadır deyu hüsn-i hâlini ihbâr eylemeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Cemâziye’l-

âhir 1074 / 5 Ocak 1664). 

Şeyh Mehmed Efendi el-Mevlevî, Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

35-1 Mîrâs Da‘vâsı  

Safiye bint-i Mehmed Beşe / karındaşı Murâd. 

Mahmiye-i Konya’da Dinkeş Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Mehmed Beşe’nin sulbiye kebîre kızı Safiye nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşı Murâd mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ babamız müteveffâ-yı 

mezbûrun Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir bağ ve bir köle ve zimem-i nâsda olan akçesinden 

ma‘adâ cümle muhallefât ve ‘akârâtını beynimizde tevzî‘ idüp hissemi kabz eylediğimde 

mezbûr Murâd yedine hüccet-i şer‘iye virmişidim hâlâ kölede olan hissem içün bir gümüşlü 

kılıc ve bin akçe alup kabz idüp kölede ‘alâkam kalmadı lâkin babamızın akçesinden ve 

altunundan eşyâsından bir şeyi ihfâ eylemediğine mezbûr Murâd’a yemîn teklîf olsun didikde 

mezbûr Mehmed Beşe’nin cüz’en ve küllen akçe ve altunundan ve eşyâsından bir şey ihfâ 

eylemediğine mezbûr Murâd’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm eyledikden sonra merkûme Safiye zikr olunan Selîfâr’da vâki‘ bağından ve 

zimem-i nâsda olan akçesinden ma‘adâ karındaşım mezbûr Murâd’da bir akçe ve bir habbem 

kalmadı da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t- 

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1074 / 3 Ocak 1664). 

Hüseyin Hoca bin Hamza, Molla ‘Abdî ibn Ahmed, es-Seyyid Eymîrşâh Çelebi bin 

Mustafâ, Şa‘bân bin Ya‘kûb, Mehmed Halîfe el-imâm, İbrahîm bin Eyûb, Fethullah bin Ahmed. 

 

35-2 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mehmed Çelebi bin Hızır Efendi / el-Hâc Ahmed bin Mehmed. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn el-merhûm Hızır Efendi meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin Mehmed mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Atbazarı Kapusu dâhilinde Alacahan kurbunda vâki‘ 

bir tarafı Receb dükkânı ve bir tarafı Kara İmâm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir bâb helva dükkânımı cemî‘ tevâbî‘ ve levâhıkıyla mezkûr el-Hâc Ahmed’e üçyüz ‘aded 

esedî guruş ile ve ‘adedi nâ-ma‘lûm bir bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr üçyüz esedî guruşu mezkûr el-Hâc 

Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde mukırr-ı merkûm 

Mehmed Çelebi’nin vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezbûr el-Hâc Ahmed kabûl ve 

tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Cemâziye’l-evvel 1074 / 3 Aralık 1663). 

Fahrü’l-eşbâh Serdâr Süleymân Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, İbrahîm bin 

Süleymân, Hüseyin bin İbrahîm, ‘Abdulkerîm bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

35-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Mefkûd Hasan Beg’in evlâdları. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup târîh-i kitâbdan on altı sene mukaddem fevt olan 

Sâliha nam hatunun verâseti zevci Ahmed’e ve sagîre kebîre kızı İsmihân ve li-ebeveyn 

karındaşı İbrahîm bin Hasan Beg’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘iye ile ma‘lûm oldukdan sonra 

hâlâ mezbûr İbrahîm’in mekânı nâ-ma‘lûm olup mefkûd olmağla sulbî kebîr oğlu râfi‘ü’l-kitâb 

Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûme Sâliha’nın 

kızı olup fevt olan merkûme İsmihân’ın ‘ammisi oğlu olup muhallefâtına vaz‘-ı ulyed olan 

‘Abdurrahman Çelebi ibn Mehmed Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

merkûme Sâliha fevt oldukda babam mezbûr karındaşı bunda olmayup mefkûd olmağla zikr-i 

merkûmeden babamın hissesi ma‘rifet-i hükm ile yed-i ‘adle konmayup merkûme İsmihân zabt 

eyledikden sonra merkûme İsmihân dahî fevt olmağla cümle muhallefât ve ‘akârâtını mezbûr 

‘Abdurrahman Çelebi kabz eylemişidir su’âl olunup babam mezbûrun hissesi yed-i ‘adle vaz‘ 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi mezbûr Hasan’ın 

babası merkûm İbrahîm müteveffiye-i merkûme Sâliha’nın li-ebeveyn karındaşı ve vârisi 

olduğunu bi’t-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf idüp ve lâkin merkûme Sâliha’nın muhallefâtından 

mûrisem merkûme İsmihân babası mezkûrun bahâsını ahz ve kabz eylediği ma‘lûmum değildir 

deyu cevâb virdikde fî’l-hakîka mezbûre İsmihân tereke-i merkûmeden olan mertebe-i beyân 

ve ikrâzdan labid olmağın havâle bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb hıfzen li’l-makâl ketb ve olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Cemâziye’l-evvel 

1074 / 9 Aralık 1663). 

el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, Molla Velî bin el-imâm, Mahmûd bin Mehmed, ‘Alî bin 

Murâd ve gayruhum. 

 

35-4 Mülk Satışı (Ev Satışı)  

İkrâr-ı Mehmed bin İbrahîm / ma‘a ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin İbrahîm meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i ‘Abdullah nâm hatun mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Hâcı Dâvud mülkü ve bir 

tarafı Mustafâ Beşe mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Sefer Beg mülkü ile mahdûd 

bir sofa ve bir tâbhâne ve bir izbe ve bir oda ve bir tahta bağı müştemil zemîninin be-her sene 

Hazret-i Şeyh Sadreddîn Vakfı’na sekiz akçe icâresi olan menzilimi merkûme ‘Âyşe’ye râyic-

i fî’l-vakt altıbinyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 
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iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme ‘Âyşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Cemâziye’l-

âhir 1074 / 6 Ocak 1664). 

Hamza Beşe bin el-Hâc Yûsuf, el-Hâc Mustafâ bin ‘Arefe, Hüsâm bin el-Hâc Mehmed, 

Ahmed bin ‘Alî, İbrahîm bin ‘Alî, Yûsuf bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

36-1 Mülk Satışı (Borca Karşılık Takas)  

İkrâr-ı Hüseyin Beşe / el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Üveys.  

Mahmiye-i Konya’da Tavuk Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin Halîl meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî bin Üveys mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir oda ve bir kilar ve bir tâbhâne ve bir küçük oda ve bir örtme ve havlu ve eşcârı 

müştemil menzilimi târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem mezbûr el-Hâc ‘Alî’ye edâsı lâzım 

gelen binsekizyüz akçe deynim mukâbelesinde on gün va‘de ile bey‘-i bi’l-vefâ ile bey‘ 

eylemişidim meblağ-ı mezbûru bedel-i edâya iktidârım olmamağla menzil-i mezbûru hâlâ 

mezkûr el-Hâc ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinaltıyüzotuz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun binsekizyüz 

akçesini deynim olan binsekizyüz akçeye takas idüp bâkî kalan sekizyüzotuz akçemi mezkûr 

el-Hâc ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün ‘alâkam kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Hüsâm Halîfe bin Hüsâm, Ramazân bin Mehmed, Süleymân bin 

Bâli, ‘Alî Çelebi bin Karaman, Muharrem bin Durmuş.  

 

36-2 Küfür Da‘vâsı  

Müdde‘î Emîne bint-i / Mehmed bin Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çağlak nâm karye 

sâkinelerinden Emîne bint-i Kulu nâm hatun tarafından da‘vâ-yı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Halîl bin İbrahîm ve ‘Alî bin Sungur nâm 

kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan oğlum ‘Osmân Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem mezbûr Mehmed vâlidem merkûme Emîne’ye kahbe 

ve kırıklarının evinde oturur deyu şetm eylemiş kabûl eylemedi su’âl olunsun didikde gıbbe’s- 

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan beş gün 

mukaddem merkûme Emîne’ye kırıkların evinde oturur kahbe deyu şetm eylemediğine mezbûr 

Mehmed’e yemîn teklîf olundukda mezbûr Mehmed yemînde nükûl eylemeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(7 Cemâziye’l-âhir 1074 / 6 Ocak 1664). 

Fahrü’s-sâdat es-Seyyid Yûsuf Çelebi ibn Muslihiddîn, Hasan Efendi el-imâm, Mahmûd 

Beşe bin İbrahîm, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

36-3 Vekîl Ta‘yîni  

Vekâlet-i Ca‘fer Beşe. 
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Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Mahalle-i Cedîde sâkinelerinden Fâtıma bint-i Ebîsencer nâm 

bikr-i bâliga meclis-i şer‘de İsma‘îl Ağa ile olan da‘vâsına râfi‘ü’l-kitâb Ca‘fer Beşe ibn el-Hâc 

Velî nâm kimesneyi vekîl nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-

i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 

Ocak 1664). 

İvaz bin Mehmed, Zülfikâr bin Yûsuf, Satılmış Beşe bin Pîrî ve gayruhum. 

 

36-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İkrâr-ı Derviş Mehmed / ma‘a ‘Alî bin Velî. 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksaray Mahallesi sâkinlerinden Derviş Mehmed ibn Derviş 

Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Velî mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı el-Hâc 

Ahmed mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Koca zimmî mülkü ile 

mahdûd bir örtme ve bir oda ve havlu ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta bağımı mezkûr 

‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt dokuzbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1074 

/ 7 Ocak 1664). 

Süleymân bin Mustafâ, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî, Sefer bin Süleymân, Derviş 

Mustafâ bin el-Hâc Cum‘a, Ahmed bin Mahmûd, Sefer Çelebi bin Mehmed. 

 

36-5 Vasî ve Üzerine Nâzır Ta‘yîni 

Sagîr Seyyid İbrahîm / Vasî Receb Çelebi / nâzır Hasan Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan es-Seyyid Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu Seyyid İbrahîm’in zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâli 

içün mukaddemâ vâlidesi Marzıye nâm hatun vasî nasb ve ta‘yîn olmuşidi lâkin merkûme 

Marzıye müsrife olup zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâline kâdire olmadığına ihbâr-ı sikât ile ma‘lûm 

olmağın vesâyet-i merkûmeden ref‘ olunup yerine râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn el-Hâc 

‘Abdurrahman nâm kimesne mukaddem ve mustakîm olup sagîr-i mezbûrun zabt-ı emvâl ve 

rabt-ı ahvâline kâdir olduğunu zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ihbâr eylemeleriyle 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda mezbûr Receb Çelebi dahî vesâyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasî-i mezbûr üzerine 

bir nâzır dahî lâbid olmağın Mevlânâ Hasan Efendi nâzır nasb ve ta‘yîn olunup ba‘de’l-kabûl 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olunup yed-i tâlibe vaz‘ olundu ki ba‘de’l-yevm vasî-i mezbûr nâzır-

ı merkûm ma‘rifeti olmadıkça sagîr-i mezbûrun bir şeyine vaz‘-ı yed eylemeye hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1074 / 7 

Ocak 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh ‘Abdulah Efendi, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, 

‘Abdulkâdir Beşe serdâr-ı sâbık, el-Hâc ‘Abdulcelîl bin ‘Alî, İsma‘îl Çelebi bin Süleymân, 

Mehmed Çelebi bin ‘Alî Beg, Halîl Beşe bin Mehmed ve gayruhum. 

 

37-1 Mülke Şuf‘a Da‘vâsı  

el-Hâc Receb ma‘a el-Hâc Ahmed bin Mehmed. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden el-Hâc Receb bin Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu dâhilinde Alacahan kurbunda 

vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı vakf dükkân ve bir tarafı benim mülk evim ile mahdûd 

olan bir bâb mülk helvâcı dükkânını Hızır Efendi oğlu Mehmed Çelebi’den ben şefî‘ iken üçyüz 

esedî guruşa bin yetmiş dört Cemâziye’l-ûlâsının üçüncü günü mezbûr el-Hâc Ahmed dükkân-

ı merkûmu mezkûr Mehmed Çelebi’den iştirâ ve kabz eylemiş târîh-i kitâbdan beş gün 

mukaddem dükkân-ı merkûmun bey‘ini istimâ eylediğim hâlde taleb-i muvâsebe ile şuf‘a taleb 

idüp ashâb-ı meclise işhâd bir le mahkeme-i şerîfeye gelüp şuf‘amı sicile kayd itdirmiş idim 

hâlâ dükkân-ı mezbûru bi-tarîki’ş-şuf‘a taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

el-Hâc Ahmed cevâbında han-ı mezbûrda dükkân-ı merkûmu mezbûr Mehmed Çelebi ile 

‘akdimiz üçyüz esedî guruş ile bir kabza fülûs-ı mazî‘aya alup iskât-ı şuf‘a itmişidim deyu târîh-

i mezbûre ile müverrah takrîr-i meşrûhuna mutâbık hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

feth ve kırâ’at olundukda fî’l-vâki‘ dükkân-ı mezbûr üçyüz esedî guruş ile bir kabza fülûs-ı 

mazî‘aya bey‘ olunduğu hüccetde mestûr ve mukarrer olunmağın mezbûr el-Hâc Receb şuf‘a 

da‘vâsından men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min 

Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 

Fahrü’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Kâsım Efendi, Fahrü’l-meşâyih Derviş Mehmed Efendi el-

Mevlevî, es-Seyyid Mustafâ Beg bin es-Seyyid Pîrli, Hasan Efendi el-imâm, Fahrü’l-eşbâh mîr-

âb ‘Alî Ağa, Derviş Mehmed el-Mevlevî, Molla ‘Osmân bin Mustafâ, Mustafâ bin Süleymân 

ve gayruhum. 

 

37-2 Mîrâs Da‘vâsı (Tehârüc İsbâtı) 

Müdde‘î Cemîle ve Rukıye / ‘Alî ve Hadîce. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Şükrullah nâm kimesnenin verâseti sulbî oğlu ‘Alî ve sulbiye kızları Cemîle ve Rukıye ve 

Fâtıma ve zevce-i metrûkesi Hadîce’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan 

sonra merkûmân Cemîle ve Rukıye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

mezbûrân ‘Alî ve Hadîce mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı 

mezbûrun mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilinden ve muhallefâtından olan menkûlâtından her 

birimiz hisse-i şâyı‘amızı taleb ideriz su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân ‘Alî ve 

Hadîce cevâblarında târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem merkûmetân Cemîle ve Rukıye 

babaları müteveffâ-yı mezbûrun menzilinden ve muhallefâtından olan menkûlâtından ve 

vâlideleri muhallefâtından irsen intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyeleri mukâbelesinde cemî‘ 

şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden bir re’s inek ve bir keçe ve bir 

palas ve bir tas ve bir tâbe ve bir kilim ve yüzyirmi akçe alup kabûl vekabz idüp ma‘adâ 

haklarından fâriga olup zimmetimizi ibrâ eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezbûrân 

‘Alî ve Hadîce’den ibrâyı mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm 

Mahmûd ibn Süleymân Beşe ve Mevlûd bin Hanîfî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem 

merkûmetân Cemîle ve Rukıye babaları menzilinde olan hisseleri ve muhallefât ve ‘akârâtından 

ve vâlideleri muhallefâtından irsen intikâl iden hisseleri mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu 

câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden bir re’s inek ve bir keçe ve bir palas ve bir 

tas ve bir tâbe ve bir kilim ve yüzyirmi akçe alup kabûl ve kabz idüp ma‘adâ haklarından fâriga 

olup mezbûrân ‘Alî ve Hadîce’nin zimmetlerini ibrâ eylediler bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-tahlîf şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûmetân Cemîle ve Rukıye men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664). 
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‘Alî Beşe bin Durdu, Mehmed bin Mezîd, Mehmed bin Tanrıvermiş, Mehmed bin Sinân 

ve gayruhum. 

 

37-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İkrâr-ı Sâliha / Ahmed bin el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Handân nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin el-Hâc Mehmed mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Durud nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

‘Alî mülkü ve bir tarafı Kahveci ‘Alî mülkü ve bir tarafı Mustafâ Çelebi mülkü ve bir tarafı es-

Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ile mahdûd bir örtme ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil üç tahta 

bağımı mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt sekizbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664).  

Derviş Mehmed bin Velî, Mahmûd bin ‘Abdullah, Derviş İsma‘îl bin ‘Alî, es-Seyyid 

Hasan Çelebi bin es-Seyyid ‘Ömer, es-Seyyid Hızırşâh ihve, İsma‘îl Çelebi bin el-Hâc Sefer. 

 

37-4 Fâhişe Kadının Mahalleden İhrâcı 

Subaşı / Râzıye ma‘a İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşı olan ‘Abdurrahman Ağa meclis-i şer‘a gelüp 

takrîr-i kelâm idüp Bağrı Mahallesi’nde sâkine Râzıye bint-i Mahmûd nâm hatun kendüye nâ-

mahrem İbrahîm bin Halîl nâm kimesneyi menziline alup bir yerde otururlar cânib-i şer‘den 

üzerine varulup vâki‘-i hâl tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Hasan 

Efendi ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mahalle-i 

merkûmede merkûme Râzıye’nin evine varup nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ merkûme Râzıye 

nâ-mahrem olan mezbûr İbrahîm ile bir yerde oturduklarını mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu 

meclis-i şer‘a gelüp vukû‘u üzere haber virdikden sonra zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn merkûme Râzıye fâhişedir mahalleden ihrâc olsun didiklerinde mahalleden ihrâcına 

subaşı-i merkûma tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1074 / 7 Ocak 1664). 

‘Alî bin Hasan, Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Mahmûd bin Mehmed, ‘Alî 

bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

38-1 Hayvan Mülkiyeti Da‘vâsı 

Murâd / ma‘a Hüdâ ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Murâd ve el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüdâ ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hüdâ ‘Alî’de 

ra‘y eylediği keçilerimden sekiz re’s keçim vardır taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mezbûrân Murâd ve el-

Hâc Ahmed’in sekiz re’s keçilerini âhara bey‘ veya hibe veya zeyh eylemediğine mezbûr Hüdâ 

‘Alî’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Alî Beşe bin Durdu, Halîl bin Nûh ve gayruhum. 
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38-2 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Mehmed / vasî el-Hâc Mehmed bin Piyâle. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Mehmed’in sulbî sagîr 

oğlu Mehmed’e babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘iye ile intikâl iden emvâl ve erzâkları 

zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim 

olmağın râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Piyâle nâm kimesne mukaddem ve müstakîm 

olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 

Fahrü’l-eşbâh Serdâr Süleymân Beşe, ‘Alî Dede bin Oruç, Hasan Efendi bin el-imâm ve 

gayruhum. 

 

38-3 Vasîye Mülk Teslîm Edildiğine Tescîl 

Mevlûd bin Mûsâ / sagîr Mahmûd / vasî el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Mehmed nâm kimesnenin 

sulbî sagîr oğlu Mahmûd’un dayısı Mevlûd bin Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sagîr-i mezbûrun hâlâ vasîsi olan râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddemâ sagîr-i mezbûr benim hücremde olup cânib-i şer‘den nafaka takdîr 

itdirüp ber-mûcib-i defter eşyâsını bey‘ idüp semenini ittifâk idüp ‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı benim mülküm ve bir 

tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd bir kıt‘a bağını vasî-i mezbûr el-Hâc Mehmed’e teslîm eyledim 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vasî-i mezbûr el-Hâc Mehmed bağ-ı mezbûru vesâyetim 

hasebiyle alup zabt eyledim deyu ikrâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Cemâziye’l-âhir 1074 / 9 

Ocak 1664). 

‘Osmân Hoca el-imâm, Mehmed bin İbrahîm, Hasan bin ‘Abdullah, Ahmed bin Velî, 

Süleymân bin Receb, Ahmed bin Budak, Mûsâ bin Durmuş ve gayruhum. 

 

38-4 Talâk İçin Şart Etme Da‘vâsı 

Hadîce Hatun / ma‘a zevcihâ Hüdâ ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinelerinden Hadîce nâm hatun meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Hüdâ ‘Alî ibn ‘Ömer mahzarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş ay mukaddem zevcim mezbûr Hüdâ ‘Alî benim içün zevcemin 

evine dâhil olursam üç talâk boş olsun dimiş benim evime dâhil olmazdan mukaddem evimi 

mezbûr Hüdâ ‘Alî’ye bin akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğimden sonra kendi 

mülkü olmağla dâhil oldu lâkin ol mahalde bu eve dâhil olursam deyu şart eylemediğine yemîn 

teklîf olunsun didikde ol mahalde bu eve dâhil olursam deyu şart eylemediğine ihtiyâten mezbûr 

Hüdâ ‘Alî’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1074 / 8 Ocak 1664). 

Mehmed Dede el-imâm, Receb bin ‘Ömer, ‘Alî Beşe bin Durdu, Mehmed bin Mezîd ve 

gayruhum. 

 

38-5 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Alî Beg ibn Velî. 
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Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt 

olan Râbi‘a bint-i Mehmed Hoca nâm hatunun inhisâr üzere vârisleri olan ‘Abdulkerîm kendi 

tarafından asâleten ve hemşiresi ‘Âyşe tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Derviş Halîl bin el-Hâc Mehmed ve Mehmed bin 

el-Hâc Emrullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr ‘Abdulkerîm meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Beg ibn Velî mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz merkûmân merkûme Râbi‘a hâl-i sıhhatinde iken 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Hâcı Derviş mülkü ve tarafeyni Hüsâm mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd fevkânî bir oda ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bir mikdâr havluyu 

müştemil menzilini mezbûr ‘Alî Beg’e sekizbin nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘ ve teslîm 

idüp meblağ-ı mezkûrun ikibin akçesini merkûme Râbi‘a hâl-i sıhhatinde alup kabz idüp fevt 

olmağla meblağ-ı bâkî altıbin akçeyi hâlâ biz alup kabz eyledik menzil-i mezbûr merkûm ‘Alî 

Beg’in mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Cemâziye’l-âhir 1074 / 10 Ocak 1664). 

Molla İsma‘îl bin Mehmed Hoca, Molla Mehmed bin el-Hâc Himmet, Hâcı Derviş bin 

el-Hâc Muharrem, Mehmed bin Hüseyin, Hamza Beg bin Mustafâ, el-Hâc Mustafâ bin Velî, 

Mahmûd bin Receb, ‘Alî Dede bin Oruç ve gayruhum. 

 

39-1 Kefâlet Hücceti 

İkrâr-ı vasî Ahmed / 7.000 / be-muvâcehe-i nâzır Süleymân Hoca. 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan es-Seyyid Receb’in 

sulbî sagîr oğlu es-Seyyid ‘Alî’nin kıbel-i şer‘den mansûb nâzırı olan Süleymân Hoca meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîr-i mezbûrun vasîsi olup ‘ammisi olan Ahmed mahzarında 

takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun vasî-i merkûm Ahmed yedi bin nakd akçesini zabt eylemiş 

nezâretim hasebiyle meblağ-ı mezbûr içün kefîl taleb iderin didikde işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan 

muhzır Şâtır Mehmed kefîl-i bi’l-mâl olup mezbûr Şâtır Mehmed’in hîn-i mütâlebede ihzârı 

içün ‘Abdulbâkî nefsine kefîl olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Cemâziye’l-âhir 1074 / 9 Ocak 

1664). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin el-Hâc ‘Alî, Hasan Efendi el-imâm, Çukadâr Receb 

Beşe, Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh ‘Abdullah Efendi. 

 

39-2 Tîmâr Tasarrufu Da‘vâsı 

Zülfikâr Beg / ma‘a Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya Kal‘ası mustahfızlarından olup Hatunsarây Nâhiyesi’nde vâki‘ Obsala 

nâm karye ve gayriden bindörtyüz akçe tîmâra mutasarrıf olan râfi‘ü’l-kitâb Zülfikâr nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde yine kal‘a-i mezbûre mustahfızlarından Lutfî 

bin Mustafâ nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp otuz seneden berü zikr 

olunan bindörtyüz akçe tîmâr berât-ı pâdişâhî ile üzerimde olup bin altmış sekiz senesi 

Ramazân-ı şerîfi evâ’ilinde benim Mısır Kâhire’de bir mühim maslahatım olmağla karındaşım 

‘Alî’yi kal‘a dizdârı olan Ahmed Ağa ma‘rifetiyle yerime cebeli vaz‘ idüp yedime ağa-yı 

mûmâ-ileyhden izn tezkeresi alup gitmişidim ben Mısır’da iken karındaşım ‘Alî fevt oldukda 

tîmâr üzerinde değil iken merkûm Lutfî tîmâr ‘Alî üzerindedir deyu hilâf-ı inhâ ile ‘Alî 

mahlûlünden aldım deyu tîmârıma müdâhale ider su’âl olunup men‘ ve def‘ olunmak 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûm Lutfî cevâbında tîmâr-ı mezbûr ‘Alî üzerinde 

olmağla fevt oldukda mahlûlünden bin altmış senesinde vâli-i Karaman olan Mustafâ Pâşâ 

hazretleri bana tevcîh itmekle berâtım mûcibince zabt iderin deyücek mezbûr Lutfî’den tîmâr-
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ı mezbûr mukaddem târîhi ile ‘Alî’ye tevcîh olunduğuna temessük taleb olundukda temessük 

ibrâzından ‘âciz oldukda hilâf-ı inhâ ile tevcîh olunduğu muhakkak olmağın mezbûr Zülfikâr’ın 

kadîmden yedinde olan berâtı ve ağa-yı mûmâ-ileyhin iznini mütekarrer tezkeresi mûcibince 

tîmâr kendüye hükm olunup mezbûr Lutfî mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 9 Ocak 1664). 

Fahrü’l-meşâyih Derviş Mehmed Efendi, Hüseyin Efendi el-müderrrîs, el-Hâc Nûrullah 

bin el-Hâc ‘Abdî, es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, 

Mehmed bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

39-3 Zorla Alınan Para Da‘vâsı 

Mercân veled-i Ahî. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îdili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Lâdik nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mercân veled-i Ahî nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Hüsâm bin Receb mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı 

sene mukaddem oğlum Hâylûk nâm sagîrin mesânesinde taş zuhûr idüp Kasaba-i Begşehri’nde 

hekîm es-Seyyid Receb Çelebi yarup taşı ihraç idüp oğlum sagîr-i mezbûra ecel târî olup mürd 

olursa dem ve diyetine müte‘allık bir ferdde da‘vâm yokdur deyu hüccet itdirdiğimden sonra 

sagîr-i mezbûr mürd olmağla mezbûr Hüsâm karındaşım nâhiye-i merkûme subaşıdır deyu 

hilâf-ı şer‘ bî-gayr-ı hak yirmibeş esedî guruş ve iki giyim at na‘lım aldı su’âl olunup 

alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden ‘Ömer bin ‘Abdullah ve Murâd bin Bayram nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan altı sene 

mukaddem vech-i mübeyyen üzere hilâf-ı şer‘ bî-gayr-ı hak mezbûr Hüsâm bizim huzûrumuzda 

cebren mezkûr Mercân’ın yirmibeş esedî guruşunu ve iki giyim at na‘lını alup kabz eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan yirmibeş esedî guruşu ve iki giyim at na‘lını 

mezbûr Mercân’a teslîme merkûm Hüsâm’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 

‘Abdusselâm bin Muslî Çelebi, Hasan Efendi el-müderris, Mahmûd bin Velî ve 

gayruhum. 

 

39-4 Nafaka Takdîri  

İnsuyu’dan Derdûs bint-i Ma‘den / 3 / bi-taleb Cemîle. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîreti’l-med‘uvûn Derdûs bint-i Ma‘den el-müteveffâ ebûhâ el-mezbûr min kıbel 

-i sâkinen be-Kazâ-i İnsuyu ve li-kisvetihâ ve li-sâyiri havâyicihâ ez-zarûriyyeti külli yevmin 

yemurru ve yemzî fî yevm târîhihi bi-zeylihi selâseti derâhimi mine’l-mâli’l-müntakili ileyhâ 

bi’l-irsi’ş-şer‘iyyi min ebîhâ el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi ceddihi hâmileti hâze’l-kitâb 

Cemîle bint-i (boş) ve hiye fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-

mezbûr ilâ havâyicihâ ve bi’l-istidâneti vaktü’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhâ vaktü’z-zaferi 

farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a seb‘în ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 

el-Hâc ‘Osmân bin ‘Alî, ‘Îsâ bin el-Hâc Sevindik, ‘Alî bin Mehmed, Mehmed bin 

Hüseyin ve gayruhum.  
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40-1 Vasî Ta‘yîni  

Mahmûd bin Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mûsâ bin Mustafâ’nın 

sagîr oğulları Mahmûd ve Süleymân’a babaları müteveffâ-yı merkûmdan irs-i şer‘î ile intikâl 

idüp zimem-i nâsda olan emvâl ve erzâklarını cem‘ ve tahsîl ve rabt içün bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin Süleymân nâm kimesne mukaddem ve müstakîm 

olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini edâdan sonra üçbin akçe ücret ile te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 

Bayram Efendi el-müderris, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn İmâm ‘Alî el-kâdı, Yahyâ bin 

Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

40-2 ‘Alâ’eddîn Câmi‘i’nin Ta‘mîr Keşfi  

Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘i’nin keşfidir. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn Gâzî tâbe serâhu câmi‘-

i şerîfinin vâ‘izi Şeyh Mehmed Efendi ve imâmı Mehmed Efendi ibn Şeyh Mehmed Efendi ve 

nâzırı Mehmed Çelebi ve kâtibi Seyyid İbrahîm Çelebi ve câbisi Hasan ve İsma‘îl nâm 

kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp câmi‘-i mezbûrun ba‘zı yerleri 

harâba müşrif olup meremmâta muhtâc olmağla cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf ve tahrîr 

olunması matlûbumuzdur didiklerinde taraf-ı şer‘den Mevlânâ Ahmed Çelebi ve çukadâr Receb 

Beşe ve mi‘mârbaşı Molla ‘Osmân ta‘yîn ve irsâl olunup anlar dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile câmi‘-i mezbûrun üzerine varup nazar eylediklerinde evkât-ı hamse 

edâ olunan mihrâbın üzerinde çüriyen beş özü açup yeniden örtülmesi ikibin akçeye ve şimâl 

tarafında ‘avratlar kapusu önünde çürüyen iki çârkûşeyi dörtbin akçeye ve camlar meremmâtına 

üçbin akçe ve dört pencerenin muşamma‘ ve dört kapu perdesinin meremmâtına bin akçe 

cem‘an onbin akçeye tahmîn olunduğunu mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu 

meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virdikden sonra evkâf-ı mezbûre mütevellisi Mahmûd 

Çelebi da‘vet-i şer‘ olunup keşf olunduğu üzere mâl-ı vakfdan câmi‘-i mezbûrun meremmâta 

muhtâc olan yerlerini ta‘mîre mütevelli-i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 8 Ocak 1664). 

Mehmed bin Mustafâ, Şa‘bân bin İbrahîm, Mûsâ bin ‘Alî, Sefer Çelebi bin İbrahîm, 

Süleymân Hoca el-imâm, Mahmûd Çelebi bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

40-3 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Tehârüc-i Eşe ve Safiye ve ‘Âyşe / zevce Kamer / oğlu Satılmış mahzarında. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Lutfullah nâm kimesnenin sulbiye kebîre kızları Eşe ve Safiye ve ‘Âyşe ve zevce-i metrûkesi 

Kamer nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun oğlu 

Satılmış mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mûrisimiz müteveffâ-yı 

mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyemiz mukâbelesinde merkûme Eşe 

on re’s koyun ve Safiye on re’s koyun ve bir re’s inek ve merkûme ‘Âyşe yedi re’s koyun ve 

mesfûre Kamer yirmi re’s koyun alup kabz eylemişidik hâlâ dahî hakkımız kaldı deyu da‘vâ ve 

taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-suh mezbûre Safiye bir siyah öküz ve 

bir kırmızı atlas kaftan ve bir kaliçe alup ve merkûme Eşe bir siyah öküz alup ve mesfûre ‘Âyşe 

mahallede vâki‘ tûlen yüz ayak ve ‘arzen yirmi dokuz ayak havluyu eşcârıyla alup ve merkûme 

Kamer bir re’s merkeb alup kabûl ve kabz idüp mezbûr Satılmış’ın zimmetini ibrâ ve iskât 
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eyledik min ba‘d hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm mûrisimiz mezbûr Lutfullah’ın 

muhallefât ve menkûlât ve ‘akârâtına müte‘allık bir tarîk ile bizden veya vekîlimizden da‘vâ ve 

husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 12 Ocak 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm ‘Abdulhalîm Efendi ibn Muharrem Efendi, Mevlânâ ‘Osmân 

Efendi ibn Handân, ‘Abdurrahman Beg bin Emrullah, Sefer Hoca el-imâm, Ebûbekir Beşe bin 

Ahmed, İbrahîm bin Satılmış, Hızır bin Şenlik, Bektâş bin Hasan, Ramazân bin Îmân, Cum‘a 

bin ‘Abdî, Molla Mustafâ, Hâcı bin Ahmed, ‘Abdî bin Bostân, ‘Abdurrahman bin ‘Abdulehad. 

 

40-4 Alacak Da‘vâsı  

Mustafâ bin Eynegâzi / ‘Âyşe bint-i Rüstem. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Eynegâzi meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde ‘Âyşe bint-i Rüstem nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

merkûme ‘Âyşe’de bir sini ve üç tas ve iki sahan ve bir tepsi ve bir kahve ıbrığı ve bir kazgan 

ve dört makreme vardır taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hasan bin Mehmed ve ‘Alî bin Mehmed nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûm Mustafâ 

mezbûre ‘Âyşe’den zikr olunan eşyâsını taleb eyledikde merkûme ‘Âyşe bizim huzûrumuzda 

bu eşyâ bendedir sende olan dörtyüz akçemi bana vir de ben dahî bu eşyâlarını vireyim deyu 

ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mârü’z-zikr eşyâsını mezbûr Mustafâ’ya teslîme 

merkûme ‘Âyşe’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmil’l-hâmis 

min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 

‘Alî bin Hüseyin, Halîl bin Ca‘fer, es-Seyyid ‘Abdulcelîl bin Hızır, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd. 

 

41-1 Alacak Da‘vâsı  

Menzilci Ahmed’in sagîrlerinin vasîsi Mustafâ / Mehmed bin el-Hâc Durmuş. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan menzilci Ahmed’in sulbiye 

sagîre kızları Râbi‘a ve Fâtıma’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Mustafâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin el-Hâc Durmuş mahzarında bi’l-vesâye 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Ahmed hâl-i sıhhatinde mezbûr Mehmed’e 

onaltıbin akçe virüp teslîm idüp vefâtından sonra meblağ-ı mezbûrun mezbûr Mehmed 

yedinden ikibin akçeye bir kırmızı atlas kaftan ve bin nakd akçesini vesâyetim hasebiyle ben 

aldım ve bin akçesini sagîrân-ı mezbûrânın vâlidelerine virüp cem‘an dörtbin akçesini aldım 

bâkîsini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında müteveffâ-

yı mezbûr Ahmed’in bende onaltıbin akçesi var idi mezbûr Ahmed’e hâl-i sıhhatinde meblağ-ı 

mezbûrun altıbin akçesini nakd virüp ve altıbin akçesini Bityemez nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan bir kıt‘a bağımı virüp teslîm eyledim cem‘an onaltıbin 

akçeyi edâ eyledim deyücek gıbbe’l-inkâr mezbûr Mehmed’den takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Çırak ibn el-Hâc Mehmed ve Mustafâ bin el-Hâc Türâbî 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ 

mezbûr Mehmed’de olan onaltıbin akçesinin altıbin akçesini mezbûr Ahmed hâl-i sıhhatinde 

nakd alup altıbin akçesini Bityemez nâm mevzi‘de vâki‘ bir bağını alup kabûl ve kabz idüp 

cem‘an onikibin akçeyi mezbûr Ahmed hâl-i sıhhatinde aldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-tahlîf şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 
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vâkı‘a olmağın vasî-i mezbûr mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 12 Ocak 1664). 

Şeyh Mehmed Efendi el-Mevlevî, el-Hâc Şa‘bân bin Velî, Ahmed bin Çırak, Ahmed bin 

Mustafâ, Halîl Beşe bin Ebûbekir, ‘Ömer bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

41-2 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

İbrahîm Çelebi ibn Mahmûd Efendi / kahve 6.800 / el-Hâc Mûsâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İbrahîm Çelebi ibn Mahmûd Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mûsâ bin Mustafâ tarafından tasdîka vekîl olup bimâ 

hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan oğlu İbrahîm mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûm esvâkından Eskibazar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı ‘Arab Bâlioğlu 

dükkânı ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb kahvehânemi mezbûr el-Hâc 

Mûsâ’ya râyic-i fî’l-vakt altıbinsekizyüz akçe ile bir mikdâr buğdaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru ve 

buğdayı mezkûr el-Hâc Mûsâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1074 / 2 Ocak 1664). 

Hasan bin Şa‘bân, Mehmed Çelebi bin el-Hâc ‘Alî, es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-

Seyyid Pîrli, Mustafâ Beşe bin Mehmed, ‘Abdulkâdir Beşe serdâr-ı sâbık. 

 

41-3 Mîrâs Da‘vâsından Sulh 

‘Âyşe’nin zevc-i metrûku ‘Alî Dede / kızı ‘Aynî.  

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt 

olan ‘Âyşe bint-i Hüsâm nâm hatunun inhisâr üzere vârislerinden zevc-i metrûku ‘Alî Dede ibn 

Receb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûme ‘Âyşe’nin sadriye kebîre 

kızı olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan râfi‘atü’l-kitâb ‘Aynî nâm hatun tarafından tasdîka 

vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Yûsuf bin İbrahîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem müteveffiye-i merkûme ‘Âyşe’nin muhallefât 

ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile bana isâbet iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyemi da‘vâ ve taleb 

eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh vekîl-i mezbûr Yûsuf yedinden yediyüz 

akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûre ‘Aynî Hatun’un ve 

Yûsuf’un zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm 

da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1074 / 4 Ocak 1664). 

Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin el-Hâc Hüseyin, 

Muharrem bin el-Hâc ‘Alî, el-Hâc Velî bin el-Hâc Himmet, Hasan bin Mezîd, Süleymân bin 

Muslî. 

 

41-4 Tesbît Edilen Ağırlıktan Eksik Satılan Sabunun Tescîli  

Muhtesib. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ muhtesib olan râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe meclis-i şer‘a bakkâl 

Hüseyin’in şâkirdi Mustafâ nâm şâbı bir mikdâr sâbun ile ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr Mustafâ yüz dirhem sâbun bey‘ eylemiş vezn eylediğimde yirmi dirhem noksan 

geldi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ işbu sâbunu yüz dirhem olmak üzere 
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bey‘ eyledim deyücek vezn olundukda yirmi dirhem noksan gelmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 

Mahmûd bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hasan Efendi el-imâm, Halîl bin Nûh ve 

gayruhum. 

 

42-1 Alacak Da‘vâsı  

Seyyid Süleymân Çelebi / Ertâş Hamâmı. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Süleymân Çelebi meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Ömer Beg mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı bi’l-

meclis olan Molla İbrahîm’den dörtbinbeşyüz akçe alup mezbûr Molla İbrahîm mezkûr ‘Ömer 

Beg Ertâş Hamâmı’nın nısf eşyâ ve odununu dörtbinbeşyüz akçeye bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru 

deyni içün bana havâle-i şer‘iye ile havâle eylemişidi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Ömer Beg vech-i mübeyyen üzere havâle-i merkûmeyi ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin ikrârı mûcibince havâle olan meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid Süleymân Çelebi’ye 

edâ ve teslîme mezbûr ‘Ömer Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 13 Ocak 1664). 

Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet, Mehmed Beşe bin Muslî, İlyâs bin Mûsâ, el-Hâc Halîl 

bin Mûsâ ve gayruhum. 

 

42-2 Vasî Ta‘yîni  

Sagîr Yâsef / vasî Nikola zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Kaplan nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Yâsef’e babası mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘iye ile intikâl eden emvâl 

ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeye bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın ‘ammisi râfi‘ü’l-kitâb Nikola veled-i Yâsef zimmî mukaddem olmağla kıbel-i 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1074 / 13 Ocak 

1664). 

‘Alî Çelebi bin Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi yiğidbaşı, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

42-3 Azâdlı Olduğunu İsbât  

‘Itknâme-i Dilâver. 

Orta boylu ela gözlü açık kaşlu Rûsiyyü’l-asl olan râfi‘ü’l-kitâb Dilâver bin ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinlerinden 

olup bundan akdem fevt olan İbrahîm bin Mustafâ nâm kimesnenin inhisâr üzere vârislerinden 

karındaşı Yahyâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûrun mukaddemâ 

ben ‘abd-ı memlûku olup hâl-i sıhhatinde iken mevtine ta‘lîk idüp vefâtımdan sonra azâd ol 

deyu tedbîr-i mukayyed ile beni müdedder idüp fevt olmağıla ben azâd olup sâ’ir ahrâr-ı 

asliyyîn gibi hür olmuşiken mezbûr Yahyâ beni rıkk olmak üzere istihdâm murâd ider su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akıbel-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Derviş 

İsma‘îl bin ‘Alî ve Hüseyin bin ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr İbrahîm hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda 

mezkûr Dilâver’i tedbîr-i mukayyed ile müdebber idüp vefâtımdan sonra azâd ol didi hâlâ 

mu‘takasıdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 



- 137 - 

 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mezbûr Dilâver’in ‘ıtkına hükm bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1074 / 13 Ocak 1664). 

Molla Mahmûd bin Süleymân, İbrahîm bin Nasrullah, Receb bin Bahâdır, Hasan Efendi 

el-müderris, ‘Alî bin Hamza ve gayruhum. 

 

42-4 Alacak Da‘vâsı  

Mahmûd bin Velî / Mehmed bin İlyâs. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mahmûd bin Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin İlyâs mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Mehmed’e yirmi esedî guruş karz virüp ve binaltıyüzelli akçeye dört kaftan ve bir Diyârbekir 

boğasısı ve bir sadelik boğası bey‘ ve teslîm eyledim hâlâ meblağ-ı mezbûru ve yirmi guruşu 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında mezkûr Mahmûd’a 

sekizyüz akçe deynim vardır deyu ikrâr idüp ma‘âdasını inkâr itmeğin mezkûr Mahmûd’dan 

takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin 

sekizyüz akçeden ziyâde deyni olmadığına ve binaltıyüzelli akçeye dört kaftan ve bir 

Diyârbekir boğasısı ve bir sadelik boğası iştirâ ve kabz eylemediğine mezbûr Mehmed’e yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin meblağ-ı mezbûr 

sekizyüz akçeyi ikrârı mûcibince merkûm Mahmûd’a teslîme mezkûr Mehmed’e tenbîh bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1074 / 13 Ocak 1664). 

Fahrü’l-meşâyih Derviş Mehmed Efendi, el-Hâc Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, Hasan Beşe 

muhtesib, es-Seyyid Süleymân Çelebi el-imâm. 

 

42-5 Konya Değirmenlerinin Teftîş Hücceti  

Muhtesib-i berây-ı değirmenler. 

Medîne-i Konya’da bi’l-fi‘l muhtesib ağası olan işbu râfi‘ü’l-kitâb Hasan Çelebi meclis-

i şer‘a gelüp best-i merâm idüp medîne-i mezbûreye tâbi‘ Değirmenderesi nâm derede vâki‘ 

değirmenlerin birkaç seneden berü kileleri ve ökçekleri yoklanmayup her biri demirsiz ve 

damgasız kile isti‘mâl idüp değirmene varan müslüminin yöre nâmıyla unların ve buğdayların 

sirka eyledikleri mesmû‘um olmuşdur kıbel-i şer‘den zikr olunan değirmenlerin üzerlerine 

varılup her birinin kilelerine ve ölçeklerine nazar ve müşâhede olundukdan sonra vâki‘-i hâl 

tahrîr olunması matlûbumuzdur didikde kıbel-i şer‘den fahrü’l-kuzât Mûsâ Efendi ve çukadâr 

irsâl olunup anlar dahî mezbûr Hasan Çelebi ile zikr olunan derede Kümnes Değirmeni’ne ve 

Çay Değirmeni’ne ve Kavak Değirmeni’ne ve el-Hâc ‘Alî Değirmeni’ne ve iki değirmene ve 

Kemer Değirmeni’ne ve Çaşnigir Değirmeni’ne ve Sinân Dede Değirmeni’ne ve İlyâs 

Değirmeni’ne ve Kaya Değirmeni’ne ve Merâm Değirmeni’ne ve Kâsım Değirmeni’ne varup 

her birinin kilelerine ve ölçeklerine ve unlarına nazar ve müşâhede eylediklerinde fî’l-hakîka 

ölçekleri büyük olup ve unları iri ve kilelerinin demirleri ve damgaları olmadıklarından mâ‘adâ 

yöre nâmına birer ikişer‘ keyl mikdârı un alıkoduklarını mu‘âyene ve müşahede eylediklerinden 

sonra vâki‘-i hâl mezbûr Hasan Çelebi talebiyle ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min 

Saferi’l-hayr li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Safer 1074 / 5 Eylül 1663). 

‘İvaz Beşe bin Hasan, Ramazân bin Koca, Hüseyin Beşe, Ahmed, ‘Abdurrahman. 

 

43-1 Mîrâs Da‘vâsında Sulh  

Yûnus ve Marzıye / İbrahîm bin Mehmed. 
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Mahmiye-i Konya’da Kâdı‘asker Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Teslîme nâm 

hatunun karındaşı oğlu olup vârisi olan Yûnus bin Velî ve müteveffiye-i merkûmenin kızı 

Esmâ’nın kızı olan Marzıye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

Mehmed mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffiye-i merkûme mezbûr 

İbrahîm’in menzilinde fevt olmağla emvâl ve erzâkını karındaşı oğlu olmam ile ben taleb idüp 

ve merkûme Marzıye mukaddemâ sagîre iken eşyâyı zabt eyledi deyu taleb idüp beynlerimizde 

münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâkı‘a olmağın hâlâ bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-

tarîki’s-sulh mezbûr İbrahîm yedinden altıyüz akçe ve muhallefât-ı merkûmeden bir yorgan ve 

bir velence ve bir tencere ve bir şam‘dân alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ haklarımızdan fâriga 

olup mezbûr İbrahîm’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledik min ba‘d hak ve ‘alâkamız kalmadı 

ba‘de’l-yevm bir tarîk ile bizden veya vekîlimizden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Cemâziye’l-âhir 1074 / 14 Ocak 1664). 

Molla Mahmûd bin Mehmed, Mehmed bin ‘Alî, el-Hâc ‘Abdulkerîm bin el-Hâc 

Lutfullah, ‘Alî bin Karaman, Molla Mahmûd bin Süleymân ve gayruhum. 

 

43-2 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nafaka-i sagîr Yâsef / vasî Nikola. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîr el-med‘uv Yâsef veled-i Kaplan el-hâlik ebûhu el-mezbûr fî kıbeli sâkinen be-

Mahalleti Çirkâb min mahallâtı medîneti Konya el-mahmiye ve li-kisvetihi ve li-sâ’iri 

havâyicihi ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî fî yevmi târîhihi bi-zeylihi selâse 

derâhimi mine’l-mâli’l-müntakili ileyhi bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhi el-hâlik el-mezbûr bi-talebi 

‘ammihi ve vasîhi hâmil-i hâze’l-kitâb Nikola veled-i Yâsef ve hüve fî hücrihi ve terbiyetihi ve 

ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûz el-mezbûri ileyhi ve bi’l-istidâneti vaktü’z-zarûriyyeti ve 

bi’r-rücû‘i ‘aleyhi vaktü’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 11 Ocak 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Halîl bin Nûh. 

 

43-3 Kaybolan Eşyâların Teftîşi ve Ahâlinin Dâhlinin Olmadığının Tescîli 

Lâdik ahâlisinin hüccetidir. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî Ağa 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Ömer Ağa müzâheretiyle Kazâ-i 

Karahisâr’da sâkin Mustafâ bin Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Lâdik nâm karye ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-

kitâb Yûnus bin Ebûbekir ve Arslan bin Kara ve Halîl bin Ahmed ve ‘İvaz bin Kaplan ve Şa‘bân 

bin Mûsâ ve Safer bin Velî ve Muharrem bin Süleymân ve ‘Ömer bin Çini ve Yûsuf bin Budak 

nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yüz gün 

mukaddem karye-i merkûmede vâki‘ olan hana nüzûl eylediğimde kırkbeş guruşluk külah ve 

bir yeşil Şirvânî ve bir sarık ve bir boğası ve iki kumaş zenne kaftanı ve iki top tafta kenar bez 

ve üç tafta kenar gömleğim zâyi‘ olmuşidi hâlâ karye-i merkûme ahâlisini teftîş ve tefahhus 

idüp bir ferdin sun‘ ve te‘addîsi olmadığı ma‘lûmum olmağla husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâ 

ve nizâ‘dan fâriga oldum min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(19 Cemâziye’l-âhir 1074 / 18 Ocak 1664). 



- 139 - 

 

Yûsuf Halîfe el-imâm, Murâd Beşe bin ‘Abdullah, Hasan Efendi el-müderris, Kadrî 

Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘İvaz bin Kaplan. 

 

43-4 Kendilerine Nâ-mahrem İle İçki İçenlerin Tesbîti 

Mütesellim Ağa. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî Ağa 

nısfü’l-leylde meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp mahrûse-i Konya’da Yenikapu kurbunda 

baruya mutassıl bir menzilde kendülerine nâ-mahrem ‘Âyşe nâm hatun ile şurb-ı hamr 

eyledikleri mesmû‘um olmağın kıbel-i şer‘den üzerine varılup mâ-vaka‘a tahrîr olması 

matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Hasan Efendi ta‘yîn olunup ol dahî mütesellim-i 

mûmâ-ileyh ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile menzil-i mezbûra varup nazar 

eylediklerinde fî’l-vâki‘ kendülerine nâ-mahrem olan ‘Âyşe nâm hatun ile (bozuk) Beg ve 

Mahmûd ve el-Hâc Mustafâ ve Abrahâm nâm kimesneler hem meclis olup şurb-ı hamr idüp ve 

desti ile hamrları dahî mevcûd olup sekrân oldukları mevlânâ-yı mezbûr mahallinde vukû‘u 

üzere tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 3 Ocak 1664). 

Velî Halîfe el-imâm, Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafâ, el-Hâc Pîrli bin Fethullah, 

İsma‘îl bin Arslan, Mûsâ bin ‘Îsâ, Mehmed bin Hâcı ve gayruhum. 

 

43-5 Çalınan Eşyâ ve İyi Hâl Soruşturması  

Hüsn-i hâl ‘Abdî bin Ahmed. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî Ağa 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe 

gelüp Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî bin Ahmed nâm kimesneyi ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp Bâb-ı Aksarây Mahallesinde sâkin el-Hâc Safer’in menzilinden 

ba‘zı eşyâsı zâyi‘ olup mezkûr ‘Abdî’yi su’âl üzere deyu istimâ‘ eylemem ile keyfiyet-i hâli 

mahalle ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde Sadırlar 

Mahallesi ahâlisinden İmâm Ebûbekir Halîfe ve es-Seyyid Sefer Çelebi ibn ‘Abdî ve Mahmûd 

bin el-Hâc Arzmân ve Ramazân bin ‘Alî ve Ahmed bin ‘Abdî ve ‘Alî bin Ahmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında mezbûr ‘Abdî 

kendi hâlinde sâlih ve müstakÎmdir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Cemâziye’l-âhir 1074 / 14 Ocak 1664). 

Fahrü’l-a‘yân serdâr Süleymân Beşe, el-Hâc Mustafâ bin Seydî, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc 

Velî, Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

44-1 Küfür Da‘vâsı  

‘Alî bin Handân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Handân nâm şâb meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde İbrahîm bin ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

İbrahîm sekrân olup benim ‘avratıma şetm idüp dükkânıma gelüp te‘addî eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin 

Hamza ve Şa‘bân bin ‘Abdurrahman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr İbrahîm merkûm ‘Alî’nin dükkânına varup te‘addî idüp 

bizim huzûrumuzda ‘avratına şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a bi’t-
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taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1074 / 12 Ocak 1664). 

Hasan Efendi el-müderris, Receb Beşe er-râcil, ‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh ve 

gayruhum. 

 

44-2 Alacak Vereceğinin Olmadığını İsbât  

Hasan bin Mehmed / Mustafâ bin Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hasan bin Mehmed nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Mustafâ’nın kahvehânesinde hidmet eylemek üzere ücret nâmıyla binbeşyüz akçesini 

almışidim meblağ-ı mezbûru teslîm eyledim husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâm yokdur 

ba‘de’l-yevm bu husûsa ve âhar vecihle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve 

makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1074 / 15 

Ocak 1664). 

Halîl Beşe bin Ebûbekir, Mustafâ Beşe bin Mehmed, Muharrem Beşe bin ‘Alî, Ramazân 

Beşe bin Süleymân, ‘Abdî bin Üveys ve gayruhum. 

 

44-3 Mülk Satışı için Vekîl Ta‘yîni 

Molla Muslî’nin vekîli ‘Abdullah bin ‘İvaz. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Dorla nâm karye sâkinlerinden Muslî bin Bedel nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd olan bir kıt‘a bağını ve bir kıt‘a bahçesini beşbin akçeye ve yirmi re’s ineğini 

ikibin akçeye ve otuz keyl arpasını bin akçeye ve kaya üzerinde vâki‘ on iki dönüm ve mülk 

üzerinde olan beş dönüm tarlalarını ikibinbeşyüz akçeye tâlib olanlara bey‘ idüp semenini ahz 

ve kabz ve bana îsâle tarafımdan râfi‘ü’l-kitâb olunup ‘Abdî bin ‘İvaz nâm kimesneyi vekîl ve 

nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 

1074 / 15 Ocak 1664). 

İbrahîm Beşe bin el-Hâc ‘Abdurrahman, el-Hâc Pîrli Beşe bin Derviş, Mehmed Beşe bin 

Sevindik, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hamza, Hızır Çelebi bin el-Hâc Sefer ve gayruhum. 

 

44-4 Talâk Sonrası Mehir Da‘vâsı  

Marzıye bint-i Oğuz / el-Hâc Derviş İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i Oğuz 

nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Habîb bin İsma‘îl ve Ahmed bin Çırak şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Yûnus bin 

Oğuz meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan fahrü’s-sâlikîn râfi‘ü’l-kitâb 

Şeyh el-Hâc İbrahîm Efendi mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mûmâ-ileyh 

el-Hâc İbrahîm Efendi zevcesi merkûme Marzıye’yi tatlîk idüp zimmetinde olan sekizbin akçe 

mehr-i mü‘eccelinin dörtbin akçesini alup bâkîdört bin akçesini ve bir sîm kuşak ve bir hamam 

gömleği ve bir yasdık ve bir dârâyî kaftan taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s- su’âl 

mezbûr el-Hâc İbrahîm cevâbında zevcem merkûme Marzıye sekizbin akçe mehr-i 

mü‘eccelinin dörtbin akçesini bana hibe idüp mukâbelesinde iki keyl buğday ve bir kelâm-ı 

‘izzet virüp teslîm eyledim bâkî kalan dörtbin akçesini kendüye teslîm eyledim zikr olunan sîm 

kuşak benim mülküm olmağla tansîf idüp nısfını merkûme Marzıye’ye virdüm ve nısf-ı âharını 
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âhar zevcem Asiye Hatun’a virdüm ve mârü’z-zikr hamam gömleği ve yasdık ve dârâyî kaftan 

zevcem hâzıre-i bi’l-meclis olan merkûme Asiye’nin mülkü olmağla ‘âriyet virmişidim deyu 

cevâb virmeğin vekîl-i mezbûr Yûnus mehr-i mü‘eccel olan meblağ-ı bâkî dörtbin akçeyi hibe 

eylediğini inkâr idüp mârü’z-zikr hamam gömleği ve yasdık ve dârâyî kaftanı ‘âriyet virdiğini 

merkûme Asiye’ye yemîn teklîf olunsun deyücek mûmâ-ileyh el-Hâc İbrahîm’den meblağ-ı 

bâkî dörtbin akçe mehr-i mü‘eccelini hibe eylediğini mübeyyine beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mehmed ve Satı bin ‘Abdî nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Marzıye 

mehr-i mü‘ecceli olan sekizbin akçenin dörtbin akçesini bizim huzûrumuzda zevci mûmâ-ileyh 

İbrahîm Efendi’ye hibe idüp ol dahî mukâbelesinde bir kelâm-ı ‘izzet ve iki keyl buğday teslîm 

eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri makbûle oldukdan sonra zikr olunan hamam gömleğini ve yasdık ve dârâyî kaftan 

mezbûre Marzıye’ye hibe eylemediğini merkûme Asiye’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin mu‘ârazadan vekîl-i mezbûr men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1074 / 15 Ocak 1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘Alî Dede bin Oruç, Molla Kara el-imâm, ‘Alî bin el-

Hâc ‘Osmân ve gayruhum.  

 

45-1 Kasâb Terâzinin Teftîşi Hücceti 

Muhtesib Hasan Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ muhtesib olan râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe meclis-i şer‘a kasâb 

Çopur’u ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp hâlâ ayak nâ’ibi olan Mevlânâ Hasan 

Efendi mezbûr Çopur’un terâzisini vezn eyledikde terâzinin mizânı beş dirhem noksan geldi 

su’âl olunsun didikde mezbûr Çopur ve nâ’ib-i mezbûr vech-i mübeyyen üzere beş dirhem 

noksan geldiğini mukırr olmağla li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Cemâziye’l-âhir 1074 / 14 

Ocak 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hasan Efendi el-imâm, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Halîl bin 

Nûh. 

 

45-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Vürûd-ı nakl / Mahmûd Ağa kâ’im-i makâm-ı defterdâr. 

Vilâyet-i Anadolu’da Çerkeş Kazâsı’na tâbi‘ Kâdı dimekle ma‘rûf karye sâkinlerinden 

olup sâbıkan Aladağ kâdısı iken fevt olan Mustafâ Efendi’nin li-ebeveyn karındaşı ve hasren 

vârisi olan Hasan nâm kimesnenin ber mûcib-i nakl-i şer‘î vekîli olan Zeynel‘âbidîn Efendi 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ Eyâlet-i Karaman defterdârı kâ’im-i makâmı olan 

Mahmûd Ağa mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Hasan 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Efendi’nin li-ebeveyn karındaşı ve hasren vârisi olduğunu 

mahrûse-i Edirne’de şerî‘at-ı garrâ olan fazîletlü nâ’ib Ahmed Efendi ibn Mehmed mahzarında 

Hidâyetullah Efendi ibn Ramazân bin Mustafâ ve ‘Ömer Efendi ibn ‘Îsâ bin Mehmed 

şehâdetleriyle isbât idüp nakl-i şehâdet ihrâc eyledim mûcibince müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ 

Efendi’nin muhallefâtı bana teslîm olmasını taleb iderin deyu kelimâtına mutâbık vech-i 

mübeyyen üzere müvekkili mezbûr Hasan müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Efendi’nin li-ebeveyn 

karındaşı ve hasren vârisi olduğunu nâtık mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’nin hat ve hatmını 

müştemil bin yetmiş dört Rebî‘ü’l-âhiresinin on yedinci günü târîhiyle müverrah kitâb-ı naklî 

ibrâz idüp su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mahmûd Ağa müteveffâ-yı mezbûrun 

ber-mûcib-i defter-i kassâm muhallefâtını emâneten kabz eylediğini ikrâr idüp vürûd-ı kitâb-ı 
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nakli inkâr itmeğin zeyl-i kitâb-ı mezkûrda mübeyyin şühûdü’t-tarîk ismleri mestûr olan 

müslimînden Mehmed Efendi ibn Ahmed ve ‘Alî bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ kitâb-ı mezbûr mahrûse-i Edirne’de 

nâ’ibü’ş-şer‘ olan mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ibn Mehmed meclisinden vârid olup bizim 

huzûrumuzda mühürleyüp hat ve hatmına bizi işhâd eyledi zeylinde olan hat ve hatm mûmâ-

ileyh Ahmed Efendi’nindir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtını 

vekîl-i mezbûra teslîmi merkûm Mahmûd Ağa’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 18 Ocak 1664). 

Ahmed Çelebi bin Muslî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Abdul‘azîz, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

45-3 Mîrâs Kalan Hayvanların Nafakalarının Ödenmesi 

Aladağ Kâdısı’nın vârisi ile / defterdâr kâ’im-i makâmın. 

Vilâyet-i Anadolu’nun Çerkeş Kazâsı’na tâbi‘ Kâdı dimekle ma‘rûf karye sâkinlerinden 

olup sâbıkan Aladağ kâdısı iken fevt olan Mustafâ Efendi’nin li-ebeveyn karındaşı ve hasren 

vârisi olan Hasan nâm kimesnenin ber-mûcib-i emr-i şerîf ve nakl-i şer‘î vekîli olan 

Zeynel‘âbidîn Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr 

olan râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Ağa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-

yı mezbûr Mustafâ Efendi’nin ber-mûcib-i defter-i kassâm cümle muhallefât ve nukûd ve 

âvâniyi vekâletim hasebiyle mezbûr Mahmûd Ağa yedinden alup kabz eyledim lâkin bir katır 

ve bir at ve kısrak ve bir tayına be-her yevm onar akçe her birine nafaka takdîr itdirüp hüccet-i 

şer‘iye ibrâz idüp ber-mûcib-i hüccet dört davarın nafakası cem‘an beşbinikiyüz akçe idüp ve 

ikiyüz akçe dahî virüp cem‘an beşbindörtyüz akçe olmağla zikr olunan katırı vekâletim 

hasebiyle mezbûr Mahmûd Ağa’ya beşbindörtyüz akçeye bey‘ idüp semeni olan meblağ-ı 

mezbûru takdîr olunan dört re’s davarın nafakaları olan beşbindörtyüz akçeye takas eyledim 

min ba‘d bâkî bir akçe ve bir habbesi kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Cemâziye’l-âhir 1074 / 18 Ocak 1664). 

Ahmed Çelebi bin Muslî, Hasan Efendi el-imâm, ‘Abdul‘azîz, Dilâver Beg bin Ca‘fer ve 

gayruhum. 

 

45-4 Şeyh Sadreddîn Vakfı Karyesi Lâdik’den Ehl-i Örfün Haksız Aldığı Para 

Da‘vâsı  

Ahâli-i Lâdik. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Lâdik nâm karye ahâlisinden 

İmâm Yûnus Halîfe ve Arslan ve ‘Ömer ve Yûsuf ve Şa‘bân ve Velî ve Hızır ve Mustafâ nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i mezbûre sâkinlerinden Dâvud Halîfe 

ve ‘Alî ve Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-

i merkûme kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Şeyh Sadreddîn nûrullahu merkaduhu zâviyesi 

evkâfından olup tekâlîf-i şâkkadan mu‘âf ve müsellem olup mîr-mîrân ve mîr livâ 

mütesellimleri ve subaşıları ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâyifesi bir akçe ve bir habbe almayalar deyu 

yedimizde evâmir-i şerîfe ve mu‘âf-nâme var iken bin yetmiş üç senesiyle yetmiş dört senesi 

mâbeyninde Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan vezîr-i rûşen-i zamîr ‘izzetlü Mehmed Pâşâ 

Hazretleri kendi sefer-i hümâyûnda olmağla tarafından karındaşı İsma‘îl Ağa mütesellim olup 

iki bayrak sarıca ile karye-i merkûmeye bir ağasını gönderüp ikiyüzkırkbeş guruşumuzu hilâf-

ı şer‘ cebren alup ve onyedibin akçe dahî bir def‘a cebren alup zulm idüp mukaddemâ birkaç 
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def‘a şer‘ tarafından men‘ olundukda mesmû‘a olmayup itâ‘at-ı şer‘ eylememekle vâki‘-i hâl 

der-devlet medâra i‘lâm içün şer‘ tarafından alınan ‘arzı dâ’imâ zulme mu‘îni olan 

Babucubüyük ‘Alî yediyle mütesellim-i mezbûra altmış guruş virmişlerdir su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Dâvud Halîfe ve ‘Alî ve Mehmed cevâblarında gâ’ib-i ‘ani’l-

meclis İsma‘îl ve İbrahîm ve el-Hâc Sâlih ile vech-i mübeyyen üzere olan ‘arzı mütesellim-i 

mezbûra altmış guruşu virdiklerin her biri ikrâr ve i‘tirâf itmeğin hıfzen li’l-makâl ketb ve tahrîr 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 19 Ocak 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi, Fahrü’s-sâlikîn Şeyh Derviş Mehmed Efendi, 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Dede bin Oruç, Hızır Beg bin ‘Alî, Sefer Çelebi bin İbrahîm.  

 

46-1 Vasî Ta‘yîni  

Sagîre Râbi‘a bint-i Mehmed / vasî Mehmed bin Mûsâ. 

Mahmiye-i Konya’da Çavuş Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Memî nâm 

kimesnenin sulbiye sagîre kızı Râbi‘a’ya babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘iye ile intikâl 

iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî 

lâzım ve mühim olmağın üvey babası râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Mûsâ nâm kimesne mukaddem 

ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(21 Cemâziye’l-âhir 1074 / 20 Ocak 1664).  

Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet, Süleymân bin Halîl, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

46-2 Mülk Satışı (Zemîni Vakf Olan Bağ Satışı) 

‘Alî bin Satı / bağ / Mehmed Çelebi bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Satı meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Dörtvakıyye dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

el-Hâc Kâsım mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı Velî 

mülkü ile mahdûd bir örtme ve bir oda ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil zemîninin be-her sene 

dârü’ş-şifâ vakfına otuz akçe icâresi olan bir kıt‘a bağımı mezbûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i 

fî’l-vakt onyedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 22 Ocak 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, Mahmûd Çelebi bin İsma‘îl, el-Hâc Ebûbekir bin ‘Abdulkâdir, es-Seyyid Ahmed bin 

Mahmûd, ‘Ömer bin Ya‘kûb, ‘Abbâs bin Sefer, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, es-Seyyid 

el-Hâc Hüseyin bin es-Seyyid Ahmed, Ahmed bin Hüseyin, Mustafâ bin Ahmed, Mehmed bin 

Muslî, Mehmed Çelebi bin Şâh‘unsûr, Ahmed bin Nasrî, Budak bin Nebî ve gayruhum. 

 

46-3 Mülk Tasarrufu İçin Temessük Verilmesi 

Mü‘ezzîn Sefer Çelebi. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Sefer Çelebi ibn İbrahîm meclis-i şer‘-i 

şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân 

‘Alâ’eddîn Gâzî tâbe serâhu hazretlerinin sarây-ı ‘atîklerinden köşk önünde vâki‘ şarken Derviş 

Mehmed ve Hüseyin ve ‘Abdî mülkleri ve şimâlen köşk ve garben Mehmed Efendi tasarrufunda 

olan yer ve kıbleten tarîk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliyenin cânib-i vakfa nef‘i olmayup 

mu‘attal olunmağla hâlâ merhûm-ı mezbûrun evkâfı mütevellisi kâ’im-makâmı olan Mahmûd 

Çelebi’den zikr olunan arz-ı hâliyeyi senede on akçe mukâta‘aya kat‘ bir le tasarrufu içün 

kâ’im-makâm-ı mütevelli mümzâ ve mahtûm yedime tezkere virdi deyu takrîr-i meşrûhuna 

mutâbık tezkeresin ibrâz idüp taraf-ı mîrîden ta‘arruz olunmayup tasarrufu içün cânib-i şer‘den 

izn ve temessük taleb iderin deyücek işbu vesîka-i enîka ‘alâ mâ-hüve’l-hakîka li-ecli’t- 

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (21-29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 20-28 Ocak 1664). 

Fahrü’l-‘ulemâ‘i’l-‘izâm Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh ‘Abdullah Efendi, 

Zehrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi, Fahrü’s-sâlikîn Derviş 

Mehmed Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi. 

 

46-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı)  

Ahmed bin Mehmed / taş dükkân. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

Şemsî bint-i Mehmed nâm hatunun sadrî sagîr oğulları ‘Abdurrahman ve ‘Alî ve Mustafâ ve 

sagîre kızı Selîmeşâh’ın babaları velîleri olup merkûme Şemsî’nin zevc-i metrûku olan Mustafâ 

bin Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem müteveffiye-i merkûme hâl-i 

sıhhatinde Şekerfürûş Mahallesi’nde vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni mezbûr Ahmed 

mülkü ile mahdûd bir bâb taş dükkânını bey‘ ve semenini ahz ve kabza beni vekîl idüp ben dahî 

vekâletim hasebiyle dükkân-ı mezbûru yedi ay mukaddem mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt 

ikibinikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim dükkân-ı mezbûr hîn-i bey‘den cemî‘ tevâbi‘iyle mezkûr Ahmed’in 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene 

rba ve seb‘în ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1074 / 23 Ocak 1664). 

Mehmed Çelebi bin Mahmûd Hoca, Mehmed Çelebi bin Eymîr, Sefer Çelebi bin 

Mehmed, Mehmed bin el-Hâc Pîrî, Mustafâ bin Mahmûd, Mehmed bin ‘Alî Hoca ve gayruhum. 

 

46-5 İçki İçenlerin Tesbîti  

Serhoş İsma‘îl ve Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşı olan ‘Abdurrahman Beg meclis-i şer‘-i şerîfe 

İsma‘îl bin Habîb ve Hüseyin bin ‘Osmân nâm kimesneleri sekrân ihzâr ve mahzarlarında 

takrîr-i kelâm idüp mezbûrân İsma‘îl ve Hüseyin’i sekrân sûkda ahz ve ihzâr eyledim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân cevâblarında fî’l-hakîka şurb-ı hamr eyledik deyu bi-

tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf eylediklerinden mâ‘adâ ağızları şem olundukda her birinde râyiha-i hamr 

olduğu mukarrer olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1074 / 23 

Ocak 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 
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47-1 Ölen Kişinin Terekesinin Teslîm Alındığının Tescîli  

Şa‘bân bin Sinân. 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

İbrahîm bin Hasan’ın inhisâr üzere vârislerinden olup vâlidesi olan ‘Aynî bint-i Şa‘bân ve 

karındaşı Mûsâ asâleten ve sagîre kız karındaşı Fâtıma’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan 

merkûme ‘Aynî vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin 

Sinân mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz 

mezbûr İbrahîm târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem Karahisâr’da fevt olup mezbûr Şa‘bân anda 

bulunmağla muhallefâtı olan onaltıbin akçeyi emâneten zabt eyleyüp mahmiye-i merkûmeye 

geldikde meblağ-ı mezbûr onaltıbin akçeyi bi’t-temâm bize teslîm idüp biz dahî yedinden alup 

kabz eyledik zimmetinde bir akçe ve bir habbe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1074 / 24 Ocak 1664). 

Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, ‘Ömer bin Budak, Mahmûd Çelebi bin İsma‘îl, ‘Alî 

Çelebi bin ‘Abdullah, Şa‘bân bin el-Hâc Ya‘kûb, ‘Alî Beg bin Süleymân, Mûsâ Beg bin ‘Arefe, 

Hüseyin bin Ahmed Beg, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Molla ‘Ömer bin Mûsâ ve gayruhum. 

 

47-2 Hırsızlık ‘İddi‘âsı  

Hasan bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i ‘Ömer nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Ömer 

Beg ibn ‘Osmân Beg ve Ahmed bin Bayram Ağa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Hüseyin Çelebi ibn Ahmed Beşe mahzarında takrîr-i kelâm idüp merkûme Marzıye’nin oğlu 

benim bir tüfengimi almağla mukâbelesinde merkûme Marzıye’nin bir sinisini alup tüfengimi 

virmezsen siniyi âhara bey‘ iderin dimiş idim siniyi âhara bey‘ eylediğimde merkûme Marzıye 

agâh olup siniyi almağla ehl-i ‘örf tâyifesi sen siniyi sirka eylemişsin deyu rencîde murâd ider 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr cevâbında fî’l-vâki‘ müvekkilem mârü’z-

zikr siniyi mezkûr Hasan oğlum aldığı tüfengi mukâbelesinde alup bey‘ eylemekle ben varup 

aldım sirka eylemedi didi didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1074 / 24 

Ocak 1664). 

Sâlih Çelebi bin Ahmed, ‘Alî bin Mustafâ, Mehmed Beg bin Selîm Ağa, Memiş Beg bin 

‘Alî Beg, el-Hâc Siyâvuş bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

(Der-kenâr): Bu hüccetde sehv olmağla tekrâr birinci kağıda kayd olundu. 

 

47-3 Vasî Ta‘yîni  

Sagîre Turfanda ve Meryem / vasî Semâven. 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Menas nâm 

zimmînin sulbiye sagîre kızı Turfanda ve Meryem’e babaları mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb Semâven nâm zimmî 

mukaddem olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(25 Cemâziye’l-âhir 1074 / 24 Ocak 1664). 
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‘Alî bin Murâd, Süleymân bin Halîl, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

47-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

‘Aynî bint-i Mustafâ / Receb Beşe ibn Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden ‘Aynî bint-i Mustafâ bin 

Veled nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb Beşe ibn Hüseyin 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp ceddim mezbûr Veled’in karındaşı ‘Abdî nâm 

kimesnenin oğlu Mehmed’in hayâtı ve memâtı nâ-ma‘lûm-ı mefkûdun Hatunsarây Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ Çağlak nâm karyede vâki‘ kıbleten Şa‘bân mülkü ve şarken Şahin mülkü ve şimâlen vâdi 

ve garben benim mülküm ile mahdûd bir kıt‘a bağını mezbûr Receb Beşe zabt ider su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb Beşe cevâbında bağ-ı mezbûru mukaddemâ vâlidem Nisâ 

Hatun ve babamız Hüseyin altmış senedir zabt ve tasarruflarında iken merkûme ‘Aynî bin 

altmış dokuz senesinde Konya kâdısı olan a‘lemü’l-‘ulemâ‘i’l-‘izâm Hıfzı ‘Abdurrahman 

Efendi huzûrunda vâlidem merkûme Nisâ Hatun muvâcehesinde vech-i mübeyyen üzere da‘vâ 

eylemeğin hâkim-i mûmâ-ileyh altmış sene mürûr üzere hüccet virmişdir deyu ibrâz eyledikden 

sonra merkûme ‘Aynî zikr olunduğu vech üzere mefkûdun fakdı hâlinde mevtine hükm ve 

da‘vâya ‘adem-i istihkâkı olmağın mu‘ârazadan merkûme ‘Aynî’yi men‘ bir le mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Cemâziye’l-âhir 1074 / 25 Ocak 1664). 

‘Ömer Beşe er-râcil, Şahin bin Enbiyâ, ‘Ömer bin Cebir, Şa‘bân bin Ya‘kûb, Mustafâ bin 

Mustafâ. 

 

47-5 Nafaka Takdîri  

Nafaka-i Selîmeşâh nâm sagîr. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan Râbi‘a bint-i Mehmed 

nâm hatunun sadriye sagîre kızı Selîmeşâh’ın ceddesi râfi‘atü’l-kitâb Râzıye bint-i İsma‘îl nâm 

hatun meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp sagîre-i merkûme benim hücrümde ve üzerimde 

olmağla hâzır-ı bi’l-meclis olan babası Mehmed bin Hasan mâlından nafaka ve kisve ve sâ’ir 

levâzım-ı mühimmesi içün nafaka takdîr olunması matlûbumuzdur didikde husûs-ı mezbûr 

minvâl-i mübeyyen üzere olmağın babası mezkûr Mehmed mâlından sagîre-i merkûmenin 

nafaka ve kisve ve sâ’ir mesârif-ı mühimmesi içün be-her sene seksener akçe takdîr olunup ve 

istidâneye dahî izn ve icâzet virilüp ba‘de’l-yevm harc ve sarf idüp vakt-i zaferde mezkûr 

Mehmed’e mürâca‘at eyleye hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Cemâziye’l-âhir 1074 / 26 Ocak 1664). 

‘Alî Çelebi bazarbaşı, Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Halîl Çelebi bin Mehmed 

Hoca, İbrahîm bin Mehmed, Satı bin Sefer ve gayruhum. 

 

48-1 Mülk Satışı (Ev Satışı)  

Hamza Beşe / el-Hâc Hızır bin Sâlih. 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden Hamza Beşe ibn el-Hâc 

Yûsuf nâm kimesne tarafından bey‘-i âti’yyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

Mustafâ bin İbrahîm ve Ahmed bin ‘Alî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mevlûd 

Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hızır bin Sâlih mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takdîr-i kelâm idüp müvekkilem mezbûr Hamza Beşe mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı el-Hâc Hasan mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bir oda ve iki havluyu 

müştemil zemîninin be-her sene merhûm Kâdı ‘İzzeddîn Câmi‘-i şerîfi evkâfına üçer akçe 
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icâresi olan menzilini mezbûr el-Hâc Hızır’a râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr el-Hâc Hızır yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(21-29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 20-28 Ocak 1664). 

İbrahîm bin ‘Alî, ‘Abdî bin Sâlih, el-Hâc Mustafâ bin ‘Arefe, Mehmed bin Emrullah, 

Ahmed bin Mehmed, Hüseyin bin el-Hâc Mehmed, Mustafâ bin ‘Alî. 

 

48-2 Çocuğu Beslemek Karşılığı Nafaka Almayacaklarının Tescîli 

Sagîre Râzıye / ‘ammisi Bedel / vasîsi Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Memî nâm kimesnenin 

sulbiye sagîre kızı Râzıye’nin ‘ammisi râfi‘ü’l-kitâb Bedel bin Sâlih nâm kimesne meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîre-i merkûmenin üvey babası ve vasîsi olan Mehmed bin Mûsâ 

ve vâlidesi Satı mahzarında takrîr-i kelâm idüp sagîre-i merkûmenin vasîsi mezbûr Mehmed 

üzerinde dörtbinbeşyüz akçesi olup meblağ-ı mezbûrun mürâbahası olan beşyüzyirmibeş 

akçeyi sagîre-i merkûmenin nafaka ve kisvesi içün kabûl idüp bâkî nafaka ve kisve taleb 

eylemeyecek oldu su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vasî-i mezbûr Mehmed ve vâlidesi 

merkûme cevâblarında fî’l-vâki‘ sagîre-i merkûmenin üzerimizde dörtbinbeşyüz akçesi vardır 

be-her sene mürâbahası olan beşyüzyirmibeş akçeyi sagîre-i merkûmenin nafaka ve kisvesi içün 

kabûl eyledik ba‘de’l-yevm bir akçe ve bir habbe taleb eylemeyüp nafaka dahî takdîr itdirirsek 

makbûle olmaya didiklerinde gıbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Cemâziye’l-

âhir 1074 / 21 Ocak 1664). 

Ahmed Halîfe bin el-Hâc Himmet, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd, Bayram bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

48-3 Nikâh İçin Mehr-i Mu‘accel Karşılığı Bağ Verildiğinin Tescîli 

es-Seyyid Yûsuf / Râzıye bint-i Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid Yûsuf Çelebi ibn Mevlûd nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Aksinle Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Hüseyin 

nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İbrahîm 

bin Nûrullah ve ‘Alî bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Ahmed 

Çelebi bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Râzıye nefsini bana 

tezvîce murâd itmekle mehr-i mu‘acceli içün Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mevlûd 

mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd 

bir kıt‘a bağımı merkûme Râzıye’ye virüp teslîm eyledim ‘alâkam kalmadı keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Cemâziye’l-

âhir 1074 / 21 Ocak 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Dilâver, Mehmed Dede bin Mehmed, el-Hâc Mustafâ bin 

el-Hâc ‘Alî, Mevlânâ Hasan Efendi el-müderris. 

 

48-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Himmet bin İbrahîm / Receb / ma‘a zevcetuhu ‘Aynî. 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden Himmet bin İbrahîm meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin ‘Osmân ve zevcesi ‘Aynî bint-i Mustafâ 
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mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Karaüyük Irmağı’nda 

vâki‘ etrâf-ı selâsesi Mehmed mülkü ve kıbleten Receb mülkü ile mahdûd nısf örtme ve eşcârı 

müştemil iki tahta ve bir erkek bağımı mezbûrân Receb ve ‘Aynî’ye râyic-i fî’l-vakt 

dörtbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûrân Receb ve ‘Aynî yedlerinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 21 Ocak 1664). 

el-Hâc Hüseyin bin ‘Abdî, Hekîm-zâde Hüseyin, Mehmed bin ‘Abdulgaffâr, ‘Abdî bin 

el-Hâc Mustafâ, Hasan Çelebi bin Ahmed, Receb bin el-Hâc Mehmed. 

 

48-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı)  

Meryem bint-i Kara / diğer Meryem. 

Mahmiye-i Konya’da Çıralumescid Mahallesi sâkinelerinden Meryem bint-i Kara nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb diğer Meryem bint-i Karyağdı nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Tebrîzî 

Köprüsü kurbunda vâki‘ bir tarafı İstefanoğlu mülkü ve bir tarafı ‘Alî Beşe oğlu Hızır mülkü 

ve bir tarafı Arslan mülkü ve bir tarafı Kireki zimmî mülkü ile mahdûd bir oda ve havlu ve 

eşcârı müştemil bir kıt‘a bağımı merkûme Meryem’e râyic-i fî’l-vakt beşbinsekizyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûre Meryem Hatun yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 1074 / 21 Ocak 

1664). 

Mûsâ Çelebi bin Ahmed, Murâd bin Mehmed, Sâlih bin el-Hâc Süleymân, Hızır bin ‘Alî 

Beşe, Minâyil veled-i Bostân, Eneşdaş veled-i Murât, Bâli veled-i Aslan. 

 

49-1 Borca Karşılık Alınan Sini Da‘vâsından Sulh 

Marzıye / Hasan bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i ‘Ömer nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup ve merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan ‘Ömer Beg ibn ‘Osmân ve Ahmed Çelebi ibn Bayram Ağa şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan Hüseyin Beşe ibn Ahmed Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu hâzır-ı 

bi’l-meclis Hasan bin Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan 

müvekkilem merkûme Marzıye’nin akrab akrabâsından olup mahremiyeti sebebiyle menziline 

varup mukaddemâ oğlun Mehmed benden bir tüfenk isti‘âre eylemişidi hâlâ getürüp teslîm 

eylemedi deyu muvâcehesinde merkûme Marzıye’nin rızâsıyla bir sinisini tüfenk 

mukâbelesinde ‘alâ tarîki’r-rehn alup gidüp ba‘dehu âhara bey‘ murâd eyledikde müvekkilem 

merkûme Marzıye âgâh olup siniyi almışidi hâlâ ehl-i ‘örf tâ‘ifesi istimâ‘ idüp mezbûr Hasan’ı 

hilâf-ı şer‘ rencîde itmek murâd eylemişler husûs-ı mezbûr minvâl-i meşrûh üzere olup mârü’z-

zikr siniyi mezbûr Hasan müvekkilem merkûme Marzıye’nin muvâcehesinde ‘alâ tarîki’r-rehn 

alup gitmişdir da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(25 Cemâziye’l-âhir 1074 / 24 Ocak 1664). 

Sâlih Çelebi ibn Ahmed, ‘Alî bin Mustafâ, Mehmed Beg bin Selîm Ağa, Memiş Beg bin 

‘Alî Beg, el-Hâc Siyâvuş bin ‘Abdullah. 
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49-2 Ticârî Ortaklıkda Hesâblaşma  

Menâs zimmînin vasîsi el-Hâc Mehmed / ma‘a Nikola. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin iken mukaddemâ mürd olan Rûriş veled-i Menâs nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Menâs’ın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan el-Hâc Mehmed meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Nikola veled-i Tursun ve Satı muvâcehelerinde 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun babası mürd-i merkûm ile mezbûrân 

Nikola ve Satı kuyumcu dükkânında ortak olup hâlâ hesâb görüp mezbûrân Nikola ve Satı 

zimmîler yedinde sagîr-i mezbûrun binikiyüzyirmi akçesi zuhûr itmekle meblağ-ı mezbûru 

vesâyetim hasebiyle merkûmân Nikola ve Satı yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledim bir 

akçe ve bir habbesi kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-

âhir 1074 / 28 Ocak 1664).  

es-Seyyid Alî Çelebi bin Mehmed, Hızır bin ‘Alî, Halîl Çelebi bin Mehmed, Dâvîd veled-

i Yagob, Kirkor veled-i Yağmur, Erkîl veled-i Makâş. 

 

49-3 Muhâla‘a 

Mehmed’in zevcesi Fâtıma bint-i Mûsâ. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ mahrûse-i 

Burusa’da sâkin Mehmed nâm kimesne tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Mehmed 

Beşe ibn İbrahîm Beşe ve İbrahîm Çelebi ibn Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Hasan bin ‘Alî Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr 

Mehmed’in zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Mûsâ nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtıma zevci mezbûr Mehmed üzerinde mütekarrer olan mehr-

i mü‘ecceli mukâbelesinde mezbûr Mehmed’e ergenlik virdiği bir çuka ve beynlerinde ma‘lûm 

merkûme Fâtıma zabtında olan eşyâsını alup kabûl ve kabz idüp zevciyete müte‘allık cemî‘ 

da‘vâsından fâriga olup mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ eylemekle ben dahî vekâletim 

hasebiyle merkûme Fâtıma’yı muhâla‘a eyledim ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan 

sonra merkûme Fâtıma nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-’ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 28 Ocak 1664). 

‘Osmân Hoca el-imâm, el-Hâc Hasan bin el-Hâc ‘Alî, ‘Ömer bin Receb, Mevlûd bin 

Mûsâ. 

 

49-4 Seferde Ölen Kimsenin Mîrâsı Da‘vâsı  

Hasan ve Mustafâ ve Ahmed evlâd-ı İbrahîm Beşe / ‘Abdurrahman Çelebi bin Mehmed 

Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da sâkine iken mükaddemâ fevt olan Sâliha bint-i Hasan Beg nâm 

hatunun karındaşı olup târîh-i kitâbdan dokuz sene mukaddem Girid ceziresinde Kasra Kal‘ası 

cenginde şehîd olan İbrahîm Beşe ibn Hasan Beg’in sulbî oğulları Hasan ve Mustafâ ve Ahmed 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûme Sâliha’nın kızı 

olup mu’ahhar fevt olan İsmîhân nâm hatunun ‘ammisi oğlu olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed 

olan ‘Abdurrahman Çelebi ibn Mehmed Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

merkûme Sâliha mukaddemâ fevt oldukda verâseti zevc-i metrûku Ahmed Beg’e ve kızı 

merkûme İsmîhân’a ve karındaşı babamız mezbûr İbrahîm Beşe’ye münhasıra olup kable’t-

taksîm babamız sefer-i hümâyûna gidüp kal‘a-i merkûme cenginde şehîd olmağla müteveffiye-

i merkûme Sâliha’nın muhallefât ve ‘akârâtından bize isâbet iden rub‘ hissesini taleb ideriz 
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su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s- su’âl mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi cevâbında fî’l-vâki‘ 

müteveffiye-i merkûme Sâliha’nın muhallefât ve ‘akârâtını kızı merkûme İsmîhân zabt idüp 

fevt olmağla merkûme İsmîhân’ın verâseti bana münhasıra olmağla ber-mûcib-i defter-i kassâm 

muhallefâtını zabt eyledim lâkin mezbûr İbrahîm Beşe’nin hayâtı ve memâtı nâ-ma‘lûm olup 

mefkûddur kal‘a-i mezbûre cenginde fevt olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin 

mezbûrûn Hasan ve Mustafâ ve Ahmed’den takrîrlerine mutâbık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden sâbıkan serdâr olan Pîrî Beşe ibn Ahmed ve İbrahîm Beşe ibn Receb nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan dokuz sene mukaddem Kasra Kal‘ası cenginde mezbûr İbrahîm Beşe’ye top rast gelüp 

şehîd oldu bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye makbûle oldukdan sonra müteveffiye-i 

merkûme Sâliha’nın muhallefât ve ‘akârâtından mezbûr İbrahîm Beşe’ye isâbet iden rub‘ 

hissesini oğulları mezbûrûna teslîme mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (29 Cemâziyel-âhir 1074 / 28 Ocak 1664). 

A‘lemü’l-‘ulemâ‘ Mûsâ Efendi, Hasan Efendi el-imâm, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

50-1 Mîrâs Da‘vâsından Sulh  

Mânik ve Vartı ve Sultân / ma‘a Bağdâd zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Hacâder 

nâm zimmînin sulbî oğlu Mânik asâleten ve kızları Vartı ve Sultân taraflarından ibrâ-yı 

âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup Sefer bin Mehmed ve Hasan bin ‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Arzmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mürd-i mezbûrun zevce-i 

metrûkesi râfi‘atü’l-kitâb Bağdâd mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp babamız mürd-i mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından irsen bize intikâl iden hisse-

i şâyi‘amızı da‘vâ ve taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh merkûme 

Bağdâd yedinden dokuzyüz akçe alup kabûl ve kabz idüp zimmetini ibrâ eyledik min ba‘d hak 

ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm babamız müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtına 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 28 Ocak 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, Mustafâ bin Mehmed, Halîl Beşe bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum. 

 

50-2 Mîrâs Da‘vâsı  

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden iken mukaddemâ fevt olan Sâliha bint-i Hasan Beg nâm 

hatunun karındaşı olup târîh-i kitâbdan dokuz sene mukaddem Girid cezîresinde Kasra Kal‘ası 

cenginde şehîd olan İbrahîm Beşe ibn Hasan Beg’in sulbî oğulları Hasan ve Mustafâ ve Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-i merkûme Sâliha’nın kızı olup mu’ahhar 

fevt olan İsmîhân’ın ‘ammisi oğlu olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan ‘Abdurrahman Çelebi 

ibn Mehmed Efendi mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Sâliha 

mukaddemâ fevt oldukda verâseti zevc-i metrûku Ahmed Beg ve kızı merkûme İsmîhân’a ve 

karındaşı babamız merkûm İbrahîm Beşe’ye münhasıra olup kable’t-taksîm babamız sefer-i 

hümâyûna gidüp kal‘a-i merkûme cenginde şehîd olmağla merkûme Sâliha’nın 

muhallefâtından iki sîm kuşak ve iki atlas kaftan ve iki altun küpe ve üç boğça ve bir leğen ve 

bir kazgan ve on beş ayaklı sahan ve iki yan yasdığı ve üç tencere ve bir samur kürk ve bir çift 
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altun bilezik ve bir ve bir sacbağı ve iki ihrâm ve bir seccâde ve bir hamam leğeni ve bir orta 

kaliçesi ve bir sinisini kızı merkûme İsmîhân zabt eyledi hâlâ fevt oldukda zikr olunan eşyâdan 

iki kuşak ve iki atlas kaftan ve iki küpe ve üç boğça ve ve bir leğen ve bir kazgan ve iki sahan 

ve iki ve üç tenceresi mevcûd olup kassâm-ı defterine tahrîr olundu bâkîsini merkûme İsmîhân 

harc ve sarf eylemiş su’âl olunup mârü’z-zikr eşyâdan babamıza isâbet iden rub‘ hissesini taleb 

ideriz didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi cevâbında sebk iden eşyâyı 

merkûme Sâliha’nın mevtinden sonra kızı mezbûre İsmîhân zabt eylediğini inkâr itmeğin 

mezbûrûn Hasan ve Mustafâ ve Ahmed’den takrîrlerine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Mahmûd bin Mehmed ve Sâlih bin ‘Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ hâlâ kassâm defterine tahrîr olunan 

iki sîm kuşak ve iki atlas kaftan ve iki küpe ve üç boğça ve bir leğen ve bir kazgan ve iki sahan 

ve iki ve üç tencere müteveffiye-i merkûme Sâliha’nın mülkü olup fevt oldukda kızı mezbûre 

İsmîhân zabt eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın isbât olunan eşyâdan 

mezbûrûna isâbet iden rub‘ hisselerini teslîme mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi’ye tenbîh olunup 

eşyâdan hâric kalan bir samur kürk ve bir çift altun bilezik ve bir istifân ve bir sacbağı ve iki 

ihrâm ve bir seccâde ve bir hamam leğeni ve bir orta kaliçesi ve bir siniyi isbâta havâle bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 28 Ocak 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi, Zehrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, Ahmed 

Efendi ibn el-Hâc Velî, İbrahîm Beşe bin Receb, Seyyid Mustafâ, Pîrî Beşe bin Ahmed.  

 

50-3 Mükârîlere Ödenen Kirâ Ücretlerinin Hücceti 

‘Akkâmbaşının hüccetidir. 

‘Akkâmbaşı el-Hâc Sa‘deddîn bin ‘Alî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu otuz sekiz yelkendizci olan kimesnelerin serneferi el-Hâc İsma‘îl bin ‘Abdî ve 

yedi kimesnenin serneferi olan el-Hâc Mahmûd ibn el-Hâc Yûsuf Sâlihiyeli(?) ve cümle 

sakâların sakâbaşları olan el-Hâc Mahmûd bin Mehmed ve on iki çadır mehterlerin mehterbaşısı 

olan el-Hâc İbrahîm bin ‘Alâ’eddîn yedi bin sâyislerin ve on iki yelkendizcinin serneferleri olan 

el-Hâc ‘Alî bin İbrahîm el-Kürdî mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan 

kimesneler Mısır Kâhire’den mahrûse-i Edirne’ye varınca hazîne-i ‘âmireye hidmet eylemek 

üzere be-her kimesneyi yirmibeş esedî guruş ücret ile tutup anlar dahî hidmetlerinde mücer olup 

otuz sekiz nefer kimesnelerin ücretleri olan dokuzyüzelli guruşu mezbûr el-Hâc İsma‘îl’e teslîm 

eyledim ve yedi neferin ücretleri olan yüzyetmişbeş guruşu merkûm el-Hâc Mahmûd’a teslîm 

eyledim ve cümle sakâların ücretleri olan yüz guruşu el-Hâc Mahmûd’a teslîm eyledim ve on 

iki nefer mehterlerin ücretleri olan üçyüz guruşu mezbûr el-Hâc İbrahîm’e teslîm eyledim ve 

on iki nefer sâyis ve yelkendizlerin ücretleri olan beşyüz guruşu mesfûr el-Hâc İbrahîm’e teslîm 

eyledim ve on iki nefer sâyis ve yelkendizlerin ücretleri olan beşyüz guruşu mesfûr el-Hâc 

İbrahîm’e teslîm eyledim cem‘an ikibinotuz esedî guruş ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûrûn el-Hâc İsma‘îl ve el-Hâc Mahmûd ve diğer el-Hâc Mahmûd ve el-Hâc İbrahîm 

ve diğer el-Hâc İbrahîm cevâblarında fî’l-hakîka vech-i mübeyyen üzere ol mikdâr neferin 

ücretleri olan cem‘an ikibinotuz esedî guruşu mezkûr Sa‘deddîn yedinden bi’t-temâm alup kabz 

eyledik deyu her biri mukırr ve mu‘terif olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Receb 1074 / 31 Ocak 

1664). 

el-Hâc Mehmed bin ‘Osmân es-Sâlihiyeli katırcı, el-Hâc ‘Alî bin Mûsâ katırcı, Şeyh 

Mehmed bin Şeyh ‘Ömer, Mustafâ bin Mahmûd ve gayruhum.  

 



- 152 - 

 

51-1 Ücretleri Ödenen Mîrîye Ait Hasta Kısrakların Teslîmi 

Dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî kabucu başılarından fahrü’l-ekârîm ve’l-e‘âlî 

râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da sâbıkan 

bazarbaşı olup hâlâ menzilci olan Mûtâb-zâde Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mehmed mahzarında 

takrîr-i kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sa‘ade ağası olup dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Kostantiniyye el-

mahrûseden bâ-fermân-ı ‘âlî Mısır Kâhire’ye varup andan nefî olunan Mehmed Ağa 

kısraklarından ‘azametlü ve şevketlü pâdişâh-ı ‘âlem-penâh hazretleri mukaddemâ ihsân 

eylediği dört ayağı sekil alnı sakar al kısrak sakağı olup ve nişânesiz siyâh kısrak dahî sakağı 

olup ve sa‘âdetlü Mustafâ Pâşâ hazretleri virdiği bir gözü kör doru kısrak sıraca getirüp ve Şâm-

ı şerîf mütesellimi virdiği boynu dağlı kır kısrak sakağı olup ve eski Türkmân ağası virdiği kır 

kısrak sakağı olup bir konak dahî gitmeğe iktidârları olmamağla zikr olunan beş re’s kısrağı 

yevmî altışar akçe nafaka ve dörtyüz akçe ücret-i sâyis dört aylık nafakaları olan dörtbin akçe 

ile mezbûr Mustafâ Çelebi’ye teslîm eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mustafâ Çelebi cevâbında vech-i mübeyyen üzere dörtbin akçe ile evsâf-ı mezbûre ile mevsûf 

olan beş re’s kısrak mûmâ-ileyh Halîl Ağa yedinden alup görüp gözetmesini te‘ahhüd eyledim 

deyu ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-

i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 

Fahrü’l-eşbâh ‘Osmân Ağa, Fahrü’l-a‘yân Süleymân Ağa kethüdâ-yı Tavşan Ağa, 

Fahrü’l-kitâb Mehmed Efendi, ‘Alî çavuş-ı dergâh-ı ‘âlî, Fahrü’l-kûzât el-Hâc İbrahîm Efendi, 

Hasan Beg bevvâb-ı sultânî, bazarbaşı ‘Alî Çelebi, muhtesib Hasan Beşe ve gayruhum. 

 

51-2 Mîrîye Ait Ölen Kısrağın Keşfi 

Dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî kabucu başılarından fahrü’l-ekârîm ve’l-e‘âlî 

Halîl Ağa tarafından fahrü’l-akrân Süleymân Ağa meclis-i şer‘e gelüp takrîr-i kelâm idüp 

sâbıkan dârü’s-sa‘âde ağası olup dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Kostantiniyye el-mahrûseden bâ-

fermân-ı ‘âlî Mısır Kâhire’ye varup andan nef‘i fermân buyurulan Mehmed Ağa’nın 

kısraklarından iki kıç ayakları sekil ve yelesi ve kuyruğu siyah Hâcı İshak kısrağı dimekle 

ma‘rûf bir re’s kısrak mahmiye-i Konya’da Kiremidli Hanı dimekle ma‘rûf handa bi-emrillahi 

te‘âlâ helâk oldu cânîb-i şer‘den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

savb-ı şer‘den Mevlânâ İbrahîm Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile han-ı mezbûrda mârü’z-zikr kısrağın üzerine varup nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ 

evsâf-ı merkûme ile mevsûf olan kısrak bi-emrillahi te‘âlâ helâk olduğunu mu‘âyene ve 

müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

51-3 Hayvan Satışı 

Mahrûse-i Şâm-ı şerîfede vâki‘ Sâlihiye’den katırcıbaşı Mehmed bin Osmân bin Tokmak 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘akkâmbaşı râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc 

Sa‘deddîn bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc Sa‘deddîn’e sekizyüz 

‘aded esedî guruş deynim olup mukâbelesinde levn ve cinsi beynimizde ma‘lûm yirmi dört re’s 

katır ve bir re’s kısrağımı mezbûr el-Hâc Sa‘deddîn’e sekizyüz ‘aded esedî guruşa bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr 

sekizyüz esedî guruşu deynim olan sekizyüz guruşa takâs eyledim zikr olunan yirmi dört re’s 

katır ve bir re’s kısrak hîn-i ‘akdden mezbûr Sa‘deddîn’in mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 
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ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 

Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 

el-Hâc ‘Alî bin Mûsâ, el-Hâc Mehmed bin ‘Osmân, Şeyh Mehmed bin Şeyh ‘Ömer, 

Mustafâ bin Mahmûd, el-Hâc İbrahîm bin ‘Alâ’eddîn, el-Hâc Mahmûd bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

51-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mehmed / ma‘a ‘Abdullah Ağa ve ‘Ârife. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdullah Ağa kendi tarafından 

asâleten ve zevcesi ‘Ârife bint-i Mehmed nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve 

nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr ‘Abdullah Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ Beşe mülkü ve bir tarafı ‘Alî oğulları 

mülkü ve bir tarafı ‘Alî Çelebi ve ‘Abdusselâm mülkleri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

hâriciye fevkânî iki oda ve bir yazlık ve tahtânî iki ahur ve bir örtme ve bir kilar ve havluyu 

müştemil menzilimi mezbûr ‘Abdullah Ağa’ya râyic-i fî’l-vakt yirmibirbin akçeye bey‘ ve 

teslîm idüp ve dâhiliye bir sofa ve bir oda ve bir tâbhâne ve bir kilar ve bir örtme ve bir yazlık 

ve bir oda dahî ve bir izbe ve fırun örtmesi ve iki kıt‘a havluyu müştemil menzilimi merkûme 

‘Ârife Hatun’a yirmibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûrân ‘Abdullah Ağa ve ‘Ârife yedlerinden 

bi’t-temâm alup kabz idüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1074 / 24 Ocak 1664). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, Mehmed Ağa bin ‘Abdulbâkî Ağa, ‘Abdusselâm Halîfe 

bin Mehmed, İsma‘îl Çelebi bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Mehmed Çelebi, Halîl Çelebi bin 

Mehmed Hoca, Tur ‘Alî Beşe bin Dediği, Süleymân bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

52-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Abdullah Ağa / ma‘a Receb Çelebi bin Muharrem. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdullah Ağa ibn ‘Alî Çavuş 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn Muharrem mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı zevcem ‘Ârife mülkü ve bir 

tarafı ‘Abdusselâm ve ‘Alî mülkü ve bir tarafı ‘Alî oğulları mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd fevkânî iki oda ve bir yazlık ve tahtânî iki ahur ve bir örtme ve bir kilar ve havluyu 

müştemil Mustafâ Çelebi’den iştirâ eylediğim menzilimi mezbûr Receb Çelebi’ye râyic-i fî’l-

vakt onbeşbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Receb Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 1074 

/ 30 Ocak 1664). 

‘Abdusselâm Halîfe bin Mehmed, İsma‘îl Çelebi bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Mehmed 

Çelebi, Tur ‘Alî Beşe bin Dediği, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, Mehmed Ağa bin ‘Abdulbâkî 

Ağa, el-Hâc ‘Alî bin İbrahîm Beşe, Süleymân Çelebi bin İbrahîm Beşe, el-Hâc Mûsâ bin 

Mehmed. 
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52-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Ârife Hatun / Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi sâkinelerinden ‘Ârife bint-i Mehmed nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-

i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Abdusselâm Halîfe ibn Mehmed ve Ahmed bin İbrahîm şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme ‘Ârife mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı 

Mustafâ Beşe mülkü ve bir tarafı ‘Alî oğulları mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ve tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tâbhâne ve bir kilar ve iki örtme ve bir yazlık ve bir oda dahî 

ve bir izbe ve bir fırun örtmesi ve iki kıt‘a havluyu müştemil Mustafâ Çelebi’den iştirâ eylediği 

menzilini mezkûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt onyedibinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf ( 2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 

‘Alî Çelebi bin Mehmed, Tur ‘Alî Beşe bin Dediği, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, 

Süleymân bin İbrahîm, İsma‘îl Çelebi bin Mustafâ, el-Hâc ‘Alî bin İbrahîm Beşe, ‘Abdulbâkî 

Ağa oğlu Mehmed Ağa, ihve Rıdvân Ağa, es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, el-Hâc 

Mûsâ bin Mehmed. 

 

52-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Bâli veled-i Menâyil / Bağdeser veled-i Harabît. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Bâli veled-i Menâyil nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Tahta Köprü dimekle 

ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı mezbûr Bağdeser mülkü ve bir tarafı Bostân mülkü ve bir tarafı 

çay ve bir tarafı yine benim mülküm ile mahdûd eşcârıyla üç tahta bağımı mezbûr Bağdeser 

zimmîye râyic-i fî’l-vakt beşbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Bağdeser yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf ( 2 

Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 

Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, el-Hâc İshak bin İbrahîm, el-Hâc Yûsuf bin ‘Abdullah, 

Mustafâ Çelebi bin Velî, Yûsuf Beşe bin ‘Abdullah, Hatar veled-i Murâd, Murât veled-i Îsâ. 

 

52-4 Sû-i Hâli Olan Kadının Mahalleden İhrâcı 

Kemâlgarîb Mahallesi’nden Sâliha bint-i ‘Ömer nâm hatunun ihrâcı. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşısı olan Şâtır Mehmed Kemâlgarîb Mahallesi’nde 

sâkin Şa‘bân bin ‘Ömer nâm kimesneyi meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Şa‘bân’ın zevcesi Sâliha bint-i ‘Ömer nâm hatun sû-i hâl üzeredir deyu şâyi‘ olmağın 

keyfiyet-i hâli mahalle ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde 

mahalle-i merkûme ahâlisinden ‘Alî bin Mehmed ve Mehmed bin Yûsuf ve Velî bin Bâli ve 

‘Alî Halîfe ve Hasan bin Mehmed ve Mustafâ bin Nasrullah ve Pîrî Beşe nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istihbâr olunduklarında merkûme Sâliha nâ-

mahremden ictinâbı yokdur levendât ile mu‘âmelesi vardır deyu sû-i hâlini haber virüp ve 

mahalleden ihrâcı olunsun didiklerinde merkûme Sâlîha’yı mahalleden ihrâcına subaşı-i 
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mezbûr Mehmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz, Molla İbrahîm bin Hasan, Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, Şeyh Mehmed 

Efendi el-Mevlevî ve gayruhum. 

 

53-1 Yaralı Keşfi (Ocağa Düşüp Yanan Çocuğun Keşfi) 

Keşf-i ihrâk-ı bi’n-nâr olan sagîr Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi  sâkinlerinden Mustafâ bin Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp sulbî sagîr oğlum Mehmed mülk menzilimde 

vâki‘ ocağa düşüp dizi üzeri ve göbeği ihrâk-ı bi’n-nâr oldu cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf 

ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Hasan Efendi ta‘yîn ve irsâl 

olunup ol dahî husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan ‘Abdullah Çavuş ve zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn ile mahalle-i merkûmede mezbûr Mustafâ’nın menziline varup 

sagîr-i mezbûrun a‘zâsına nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ sagîr-i mezbûr Mehmed’in sol dizi 

üzeri ve göbeği üzeri ihrâk-ı bi’n-nâr olduğunu mu‘âyene-i müşâhede eylediklerinden sonra 

sagîr-i mezbûrun babası merkûm Mustafâ husûs-ı mezbûrda mahalle-i merkûme ahâlisinin sun‘ 

ve te‘addîsi yokdur kendi menzilimde ocağa düşüp ihrâk-ı bi’n-nâr oldu bi-emrillahi te‘âlâ fevt 

olursa bir ferdden da‘vâm yokdur didiğini tahrîr ve keşf idüp ba‘de meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ 

vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Receb 1074 / 1 Şubat 1664). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Mahmûd bin Mehmed, ‘Abdurrahman bin Ca‘fer, Mehmed Çelebi 

bin İbrahîm, Halîl bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

53-2 Kazancı ve Kalaycılara Satışlarını Kendi Çarşılarında Satmalarının Tenbîhi 

Sipâhi Bazarı ahâlisi. 

Mahmiye-i Konya’da Sipâhi Bazarı’nda bey‘ ve şirâ üzere olan bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc 

Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kazgancı ve 

kalaycı tâyifesinden Halîl bin Seydî Ahmed ve Süleymân bin ‘Alî ve Ahmed bin Dede ve diğer 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kadîmden 

kazgancı ve kalaycı olanlar Sipâhi Bazarı’nda kapların yapup anda bey‘ ve şirâ idegelmişler 

iken hâlâ Atbazarı Kapusu taşrasında kapların yapup anda bey‘ ve şirâ iderler anda bey‘ ve şirâ 

olunmayup herkes sûkunda bey‘ ve şirâ oluna deyu mukaddem cânib-i şer‘den tenbîh 

olunmuşidi mütenebbih olmadılar su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn kazgancı ve 

kalaycı kadîmî Sipâhi Bazarı’nda bey‘ ve şirâ üzere oldukların mukırr ve mu‘terifler olmağın 

ke’l-evvel Sipâhi Bazarı’nda yapup anda bey‘ ve şirâya mezbûrun Halîl ve Süleymân ve Ahmed 

ve diğer Ahmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî gurre-i Receb li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Receb 1074 / 29 Ocak 1664). 

el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mustafâ, Murâd bin Mehmed Beşe, Mahmûd bin Mehmed 

Beşe ve gayruhum. 

 

53-3 Mülk Satışı (Ev Harâbesi ve Tarla Satışı) 

Mehmed Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Cinlioğlu dimekle ma‘rûf Süleymân bin Mustafâ nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Kesemedik dimekle 

ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Osmân Beşe oğlu mülkü ve bir tarafı 

el-Hâc Memî mülkü ve bir tarafı Mesnevîhân-zâde mülkü ile mahdûd ev harâbesiyle on iki 
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dönüm mülk tarlamı mezbûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt ondörtbinsekizyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eyledikden sonra mezbûr Süleymân’ın karındaşı Mehmed meclis-i mezbûrda mârü’z-zikr 

tarlada benim ‘alâkam yokdur kardeşim Süleymân’ın mülküdür didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (4 Receb 1074 / 1 Şubat 1664). 

el-Hâc Mûsâ bin Mehmed, Bâli Beg bin İbrahîm, es-Seyyid Hasan Çelebi bin Mehmed, 

İbrahîm bin Hüseyin, Mustafâ bin Süleymân, Mehmed bin İbrahîm, el-Hâc İbrahîm bin Hızır, 

es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Süleymân bin Hoca ‘Alî ve gayruhum. 

 

53-4 Borca Karşılık Hayvan Satışı 

Mükârî tâyifesinden el-Hâc Ebûbekir ‘Alî bin Seyfî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Sa‘deddîn bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr el-Hâc Sa‘deddîn’e yüzaltmış esedî guruş deynim olup mukâbelesinde bir re’s 

muhâlif katır ve bir doru katır ve on iki re’s bargirimi yüzaltmış esedî guruşa bey‘-i kat‘î ile 

bey‘ ve teslîm ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl idüp meblağ-ı mezbûr yüzaltmış esedî 

guruşu mezbûr el-Hâc Sa‘deddîn’e deynim olan yüzaltmış guruşa takâs idüp ol dahî takâs ve 

kabûl eyledi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Receb 1074 / 3 Şubat 1664). 

el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Cihâd, el-Hâc Haçiç(?) bin el-Hâc Mehmed, Yûsuf bin ‘Alî, 

el-Hâc ‘Alî bin Mûsâ ve gayruhum. 

 

53-5 Borcu Olduğunu Tescîl 

Mahrûse-i Hamâ sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî ibn Mûsâ meclis-i şer‘de Şâm-ı 

şerîf sâkinlerinden Mehmed bin ‘Osmân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Mehmed ile beynimizde ba‘zı ahz ve i‘tâ olup Müslümânlar huzûrunda hesâb görüp ba‘de külli 

hesâb-ı mezbûr Mehmed zimmetinde altıyüz ‘aded esedî guruş hakkım zuhûr idüp târîh-i 

kitâbdan iki yüz otuz gün va‘de virüp va‘de temâmında zikr olunan altıyüz esedî guruşu bana 

teslîm idecek oldu su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s- su’âl 

mezbûr Mehmed cevâbında fi’l-hakîka mezbûr el-Hâc ‘Alî’ye altıyüz esedî guruş vâcibü’l-edâ 

ve lâzımü’l-kazâ deynim vardır va‘de temâmında edâ ve teslîm ideyim deyu bi-tav‘iha ikrâr 

itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-

i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Receb 1074 / 3 Şubat 1664). 

el-Hâc Sa‘deddîn bin ‘Alî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Şa‘bân, el-Hâc Haçiç bin el-Hâc 

Mehmed, Yûsuf bin ‘Alî, el-Hâc Ebûbekir bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

54-1 Hastalıktan Ölen Mîrî Atın Tescîli 

Kapucubaşı Halîl Ağa. 

Dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî kapucu başlarından fahrü’l-ekârîm ve’l-e‘âlî 

râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sa‘âde ağası olup 

dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Kostantiniyye el-mahrûseden bâ-fermân-ı ‘âlî Mısır Kâhire’ye varup 

andan nefîyi fermân buyurulan Mehmed Ağa’nın atlarından İdris Ağa’nın virdiği doru çaykûn 

hasâyirâtlar ile târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mahmiye-i Konya’dan kalkup giderken 

Konya ile Lâdik nâm karye arasında Dokuzhanı dimekle ma‘rûf hân kurbunda kızıl kurd olup 

bi-emrillahi te‘âlâ helâk olmuş hâlâ medîne-i münevvere kâdısı olan a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-
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mütebahhirîn Mehmed Efendi hazretleri Âsitâne-i Sa‘âdet’den Konya’ya gelürken 

tevâbi‘lerinden fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Hüseyin Efendi ibn ‘Alî ve Mevlânâ Ebûbekir 

Efendi ibn Mustafâ nâm kimesnelere rast gelüp görmüşler su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mûmâ-ileyhâ Hüseyin Efendi ve Ebûbekir Efendi li-ecli’l-

ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olup istihbâr olunduklarında fî’l-hakîka Konya ile Lâdik nâm karye 

arasında Dokuz Hanı kurbunda evsâf-ı mezbûre ile mevsûf olan doru çaykûn kızıl kurd olup bi-

emrillahi te‘âlâ helâk olundu biz gördük deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (6 Receb 1074 / 3 Şubat 1664). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Osmân Ağa kethüdâ-yı ağa-yı dârü’s-sa‘âde sâbıkan, Fahrü’l-eşbâh 

Süleymân Ağa kethüdâ-yı Tavşan Ağa, Kıdvetü’l-emâsil Mustafâ Ağa mîr-ahur-ı Hazret-i 

İbrahîm Pâşâ, Fahrü’l-küttâb Mehmed Efendi, ‘Alî Çavuş ‘an çavuşân-ı dergâh-ı ‘âlî, Hasan 

Beg bevvâb-ı sultânî, Mustafâ Beg el-cündî, Mehmed Beşe bin Habîb, ‘Alî Ağa serdâr-ı hazîne-

i müteferrika-i Mısır Kâhire, Mehmed Ağa bevvâb-ı sultânî, Hasan bölükbaşı ‘an tâ‘ife-i 

tüfenkciyân. 

 

54-2 Mükârî Katırlarının Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Mükârî tâyifesinden el-Hâc Mehmed bin Tokmak ve el-Hâc ‘Alî bin Mûsâ Ebizân nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Mısır Kâhire’den hazîne-i sultâniye ile gelen 

dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âli kabucubaşılarından fahrü’l-emâcid ve’l-ekâbir râfi‘ü’l-

kitâb Halîl Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hazîne-i merkûmeyi Mısır 

Kâhire’den mahrûse-i Edirne’ye dâhil eylemek üzere be-her katırı bin paraya kavl idüp yüz elli 

beş re’s katırımıza hazîne-i merkûmeyi tahmîl idüp ücretleri olan cem‘an yüzellibeşbin paradan 

mahmiye-i Konya’ya gelince yüzonbin parasını ağa-yı mûmâ-ileyh yedinden alup kabz idüp 

bâkî kırkbeşbin para kalmışidi ve Şâm-ı şerîfden zahîre tahmîli içün ağa-yı mûmâ-ileyh 

binüçyüzyirmi paraya iki re’s katırımızı tutup üzerine zahîre tahmîl idüp hâlâ Konya’ya dâhil 

oldukda meblağ-ı bâkî kırkbeşbin parayı ve zahîre tahmîl olunan iki re’s katırların ücretleri olan 

binüçyüzyirmi para ki Mısır’dan Edirne’ye dahl olmak üzere yüz elli beş re’s katırın ve 

Şâm’dan zahîre tahmîl olunan iki re’s katırın ücretleri olan cem‘an yüzellialtıbinüçyüzyirmi 

Mısır parasını müşârün-ileyh Halîl Ağa yedinden bi’t-temâm ve’l-kemâl alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ eyledik bâkî bir akçe ve bir habbe hakkımız kalmadı ve sâlifü’z-zikr katırları 

ashâbından her birimiz âharın nefsine ve zimmetlerine lâzım gelen eşyâya kefâlet-i sahîha ile 

kefîl olduk didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâlis min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

54-3 Mükârî Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

‘Akkâmbaşı olan el-Hâc Sa‘deddîn bin ‘Alî bin Sâlim meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Mısır Kâhire’den hazîne-i sultâniye ile gelen dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî 

kapucubaşılarından fahrü’l-ekâbir ve’l-e‘âlî râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp Mısır Kâhire’den mahrûse-i Edirne’ye varınca hazîne-i merkûme hidmetinde olan 

yüz yirmi yedi nefer ‘akkâmlar ve yelkendizler keşân ve sâyisler ve mehterân hayme ve meş‘ale 

darân ve sakâyân olan her bir neferin ücretleri olan ber-mûcib-i defter sekizyüz Mısır 

parasından cem‘an yüzbirbinaltıyüz paranın Konya’ya gelince yetmişaltıbin parasını mûmâ-

ileyh Halîl Ağa yedinden alup kabz idüp bâkî yirmibeşbinaltıyüz para kalmışdır hâlâ meblağ-ı 

bâkî yirmibeşbinaltıyüz parayı ağa-yı mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm ve’l-kemâl alup kabz 

idüp zimmetini ibrâ eyledik ücret-i merkûmeden bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı ve tâyife-i 

merkûmeden her birimiz âharın nefsine ve zimmetine lâzım gelen eşyâya kefâlet-i sahîha ile 
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kefîl olduk didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâlis min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

54-4 Ayâs Ağa ve ‘Ömer Ağa Hanlarının Ta‘mîri Hücceti 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ İsmîl nâm karyede hâlâ hatîb olan Mahmûd Halîfe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî 

kapucubaşılarından kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Halîl Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp karye-i merkûmede vâki‘ Ayâs Ağa Hanı dimekle ma‘rûf han harâba müşrif olup han-ı 

mezbûrun kadîmi tûlü binâ-i zirâ‘ile otuz dört zirâ‘ olup ve ‘arzı on yedi zirâ‘ olup hâlâ 

müceddeden binâ olunmak lâzım gelmekle tûlüne altı zirâ‘ dahî zam olunup kırk zirâ‘ olup ve 

on yedi zirâ‘ arzı olmak üzere dört divarı müceddeden kerpiç ile binâ olunmak üzere ve han-ı 

mezbûrun müceddeden sofaları ve on altı ocak müceddeden binâ olunmak üzere ve han-ı 

mezbûrun üzerinde köhne olup tecdîde muhtâc olan direkleri ve kirişleri ve şimâl tarafında olan 

divarını kaldurup mukâbelesinde ‘Ömer Ağa’nın hanı divarı ile beraber olup ve ol mikdâr 

beraber olan binânın direkleri ve kirişleri ve merdivenleri ve kapusu müceddeden binâ olunmak 

üzere ve kezâlik Ayâs Ağa Hanı ile ‘Ömer Ağa Hanı’nın mâbeyninde olan hanı yerleri dahî 

tûlen yirmi iki zirâ‘ ve ‘arzen on dört zirâ‘ olup bi-hesâb-ı satrancî üçyüz sekiz zirâ‘ olup ve 

yirmi sekiz direk ve on dört kiriş ve üzerine iki yüz mertek ağacı ile ve han-ı mezbûrun iki 

cânibinin sofaları ile ve on altı ocağı ile ve cedîd kapusu ile ve bu cümle hâlî olan yeri mücedded 

kavî ve metîn binâ eylemek üzere hasbeten lillahi te‘âlâ ve usûlü’l-müctebi Mûmî Halîl Ağa 

mâlından üçyüz ‘aded esedî guruş ki hâlâ râyic olduğu üzere yüzotuzbeşer akçe hesâbından 

kırkbinbeşyüz akçe ider meblağ-ı mezbûru Halîl Ağa yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim 

inşallahu te‘âlâ bin yetmiş dört senesi Zî’l-ka‘desinde zikr olunan iki hanın ta‘mîrine mübâşeret 

idüp dört divarını ve cümle kirişlerini ve merdeklerini ve kapusunu ve ocaklarını ve sofalarını 

müceddeden binâ ve ta‘mîr itmeğe der-‘uhde eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (3 Receb 1074 / 31 Ocak 1664). 

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

55-1 ‘İmâret Mahallesi Evkâfına Mütevelli ve Üzerine Nâzır Ta‘yîni 

‘İmâret Mahallesi evkâfı mütevellisi ve nâzırı. 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi ‘avârızı evkâfının ve mahalle-i merkûmede vâki‘ 

Sincârî Mescidi ve çerâğı evkâfının mütevellisi olmayup bir mütevelli lâbid olmağın râfi‘ü’l-

kitâb Derviş bin ‘Îsâ nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olup her vecihle mahal olmağla 

yevmî bir akçe vazîfe ile mütevelli nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî tevliyet-i merkûmeyi kabûl 

ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mütevelli-i mezbûr üzerine bir nâzır 

dahî lâzım olmağla ‘Alî Çelebi hasbî nâzır nasb olunup ba‘de’l-kabûl mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 1074 

/ 30 Ocak 1664). 

‘Abdulkâdir Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mustafâ bin ‘Osmân, Mehmed bin ‘Osmân, 

Mehmed bin ‘Abdulkerîm, Sefer bin ‘Abdullah, es-Seyyid Mustafâ bin el-Hâc Hasan ve 

gayruhum. 

 

55-2 İmâret Mahallesi Vakfı’na ve Sincârî Mescidi’ne Para Vakfı 

Vakfiye-i ‘İmâret / Sincârî Mescidi’nin çerâğının ve ‘avârızının / ve Sûre-i Mülk. 



- 159 - 

 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

İsmîhân bint-i Memî nâm hatunun vasî-i muhtârı eylediği ‘Abdulkâdir Çelebi ibn Mahmûd 

Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme evkâfının mütevellisi olan 

Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme İsmîhân hâl-i sıhhâtinde 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Safer zimmî ve bir tarafı Murât zimmî mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı (boş) mülkü ile mahdûd büyût-ı müte‘addideyi müştemil menzilini 

âhara dokuzbin akçeye bey‘ ve semenini ahz ve kabza ve ba‘dehu meblağ-ı mezbûrun bin 

akçesini mahalle-i merkûmede Sincârî Mescidi’nde her kim imâm olursa bir Sûre-i Mülk 

kırâ’atine ve dörtyüz akçesini mescid-i mezbûrda bir çerâğa ve yedibinaltıyüz akçesini mahalle-

i mezbûrda sâkin Müslümân olan kimesnelerin ‘avârızına vakf ve şart ve ta‘yîn idüp hâlâ ben 

dahî vesâyetim hasebiyle menzil-i mezbûru dokuzbin akçeye bey‘ idüp semeni olan meblağ-ı 

mezbûrun bin akçesini Sûre-i Mülk kırâ’ati içün ve dörtyüz akçesini çerâğ içün ve 

yedibinaltıyüz akçesini Müslümânların ‘avârızı içün cem‘an dokuzbin akçesini mütevelli-i 

mezbûr Derviş ‘Alî’ye teslîm eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mütevelli-i merkûm 

Derviş ‘Alî vech-i mübeyyen üzere meblağ-ı mezbûr dokuzbin akçeyi ‘Abdulkâdir Çelebi 

yedinden tevliyetim hasebiyle bi’t-temâm alup vakf içün kabz eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve 

i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Receb 1074 / 2 Şubat 1664). 

‘Alî bin Mustafâ, Mustafâ bin ‘Osmân, Mehmed bin ‘Osmân, Derviş Mehmed bin 

‘Abdulkerîm, İbrahîm Halîfe el-imâm ve gayruhum. 

 

55-3 Alacak Da‘vâsı 

Mevlûd / Süleymân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mevlûd bin Halîfe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Süleymân bin ‘Alî mahzarında da‘vâ idüp mezbûr Süleymân’a bi-tarîki’l-karz 

üçbinyediyüz akçe ile dört riyâlî guruş virüp teslîm eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s- su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Alî bin Karaman ve es-Seyyid 

Kalender Çelebi bin Kalender li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-

şer‘î fî’l-vâki‘ mezbûr Mevlûd mezkûr Süleymân’a bizim huzûrumuzda bi-tarîki’l-karz 

üçbinyediyüz akçe ile dört riyâlî guruş teslîm idüp ol dahî alup kabz eyledi deyu şehâdet 

eylediklerinden sonra meblağ-ı mezbûru merkûm Mevlûd’e edâya mezkûr Süleymân’a tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-’ışrîn min Cemâziye’l-âhir 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 28 Ocak 1664). 

‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

55-4 Câmi‘ Kilimlerinin Çalınması ve İyi Hâl Soruşturması 

Mehmed bin ‘Abdulkerîm. 

Mahmiye-i Konya’da Dînkeş Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Abdulkerîm nâm 

kimesne meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ Kâdı Mürsel Câmi‘i’ni açup kaliçe 

ve kilimini sirka iden Himmet benim gıyâbımda benim içün şerîkimdir demiş ol mahalde hasta 

ve sahîb-i firâş idim ba‘dehu âhar diyâra gidüp dokuz aydır gelmedim keyfiyet-i hâlim mahalle-

i merkûme ahâlisinden su‘al olunsun didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden Mehmed Çelebi 

ibn ‘Alî ve Şa‘bân bin Ya‘kûb ve Mahmûd bin ‘Abdullah ve İmâm Hüseyin Hoca ve es-Seyyid 

Eymîrşâh Çelebi ve ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ Kâdı Mürsel Câmi‘i açılup kaliçe ve kilimi sirka 

olunduğu mahalde mezbûr Mehmed hasta ve sâhib-i firâş idi ba‘dehu âhar diyâra gidüp dokuz 

aydır âhar diyârdan gelmedi müstakîmdir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-



- 160 - 

 

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 

Seyyid Yûsuf Çelebi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

55-5 Mülk Satışı (Oda Satışı) 

Cemîle bint-i Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sâkinelerinden Kamerşâh bint-i Yûsuf meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Cemîle bint-i Süleymân nâm hatun mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd 

olup vâlidem Sâliha Hatun’dan intikâl bir bâb odamı merkûme Cemîle Hatun’a râyic-i fî’l-vakt 

binyediyüzyirmi akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Cemîle Hatun yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Receb 1074 / 4 Şubat 1664). 

el-Hâc Mehmed bin Mustafâ, Külahçı-zâde Ahmed, Hüseyin bin Yûsuf, el-Hâc Mehmed 

bin Mustafâ, Ebûbekir bin Hüseyin, Mehmed bin Nasûh, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

56-1 Fâhişelik Yapan Kadınların Mahalleden İhrâcı  

Fakîhdede Mahallesi’nden ‘Âlime ve ‘Âyşe’yi ihrâca subaşıya tenbîh. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinelerinden ‘Âlime bint-i Ahmed ve ‘Âyşe 

bint-i Mustafâ nâm hatunları hâlâ subaşı olan Şâtır Mehmed meclis-i şer‘a ihzâr ve 

muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb gicesi ba‘de’l-mağrib merkûme ‘Âyşe 

mezbûre ‘Âlime’nin menziline varup sû-i hâl üzere olmalarıyla Kabanlı Ebûbekir menzil-i 

mezbûra dâhil olup merkûme ‘Âlime’nin yanıbaşını ve mezbûre ‘Âyşe’nin sağ dizi üzerini 

bıçak ile darb ve mecrûh eylemiş keyfiyet-i hâlleri mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olunup 

ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden ‘Abdulkerîm 

Çelebi ve İmâm ‘Abdî Hoca ve Satı bin ‘Abdî ve el-Hâc ‘Îsâ ibn el-Hâc Satı ve Ahmed bin ‘Îsâ 

ve Mehmed Çelebi ibn Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûmetân ‘Âlime ve ‘Âyşe dâ’imâ nâ-mahremden 

ictinâbları yokdur levendât ile mu‘âmeleleri vardır mahalle-i mezbûrdan ihrâc olunması 

lâzımdır deyu sû-i hâllerini ihbâr eylemeleriyle merkûmetân ‘Âlime ve ‘Âyşe’nin mahalleden 

ihrâcı içün subaşı-i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, ‘Abdulkâdir Beşe serdâr-ı sâbık, Şeyh Mehmed 

Efendi el-Mevlevî, Hasan Beşe muhtesib ve gayruhum. 

 

56-2 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Satı ve Sergiz Gülzâr ve Bahâr ve Anna ve Şezâde / vasî Sefer.  

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Avâk nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğulları Satı ve Sergiz ve sagîre kızları Gülzâr ve Bahâr ve Anna ve 

Şezâde’ye babaları mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve 

sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın dayıları 

râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin ‘Abdullah nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire 
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fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Receb 1074 / 2 

Şubat 1664). 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî, Süleymân bin Süleymân, Hamza bin Mustafâ, Hasan 

Çelebi bin Hızır Beg ve gayruhum. 

 

56-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Ev Satışı) 

Aslan veled-i Murâd / menzil. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Avâk nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Satı ve Sergiz ve kızları Gülzâr ve Bahâr ve Anna ve Şezâde’nin 

kıbel-i şer‘den vasîleri olup dayıları olan Sefer bin ‘Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Aslan veled-i Murât nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vesâye 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp vasîleri olduğum sagîrûn-ı mezbûrûnun mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı Agob zimmî mülkü ve bir tarafı Anna mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-

i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve havluyu müştemil menzillerini zarûret-i deyn içün 

ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt 

ikibinsekizyüzelli akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Aslan zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 

1074 / 30 Ocak 1664). 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî, ‘Alî bin Süleymân, Hamza bin Mustafâ, Hasan Çelebi 

bin Hızır Beg, Mustafâ bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

56-4 Zorla Alınan Para Da‘vâsı 

Hüsâm Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hüsâm Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem mezbûr ‘Abdusselâm Efendi benim içün Karaman 

beglerbegisi Çatalbaş Mustafâ Pâşâ’ya gamz iderin deyu bi-gayr-ı hak yirmi guruşluk zolatamı 

aldı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mustafâ ve Mahmûd bin Mehmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mezbûr 

‘Abdusselâm Efendi târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem Çatal Mustafâ Pâşâ’ya gamz iderin 

deyu mezkûr el-Hâc Hüsâm Beg’in kırk akçesiyle otuz bir zolatasını aldı bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyîz-i kabûlde 

vâkı‘a oldukdan sonra mezbûr ‘Abdusselâm Efendi otuzbir zolata ve kırk akçesini aldığını 

mukırr ve mu‘terif olmağın zikr olunan otuzbir zolta ve kırk akçesini mezbûr el-Hâc Hüsâm 

Beg’e teslîme mezkûr ‘Abdusselâm Efendi’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 1074 

/ 30 Ocak 1664). 

Fahrü’s-sâdât es-Seyyid Yûsuf Çelebi ibn Muslihiddîn, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed 

Efendi, el-Hâc Sâlih bin Hüseyin, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

56-5 Ölen Bargirin Tazmîn Da‘vâsı 

Kadın nâm karyeden Himmet. 
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Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Detse nâm karye sâkinlerinden Mehmed Beşe nâm 

râcil meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kadınhanı dimekle 

ma‘rûf karye sâkinlerinden Himmet bin Süleymân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan on beş gün mukaddem sefer-i hümâyûndan gelürken karye-i merkûmeye varup 

mezbûr Himmet Hâcı Beşe’nin evini bana göster didiğimde muhâlefet idüp bir avuç karı 

bargirimin üzerine atmağla bargirim helâk oldu tazmîn murâd iderin didikde husûs-ı mezbûr 

içün zikr olunduğu vech üzere bi-hasebi’ş-şer‘ zimân lâzım gelmemeğle da‘vâ-yı merkûmeden 

müdde‘î-i mezbûr Mehmed Beşe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Receb 1074 / 3 Şubat 1664). 

‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed ve gayruhum.  

 

57-1 Muhâla‘a 

Marzıye bint-i Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden olup sefer-i hümâyûnda Uğvar 

Kal‘ası fethinde mevcûd olan Tatar Mehmed zevcesi Marzıye bint-i Şa‘bân nâm hatunu hul‘a 

ve i‘tâ-yı hüccete tarafından vekîl idüp ‘Abdî Beg ibn Yahyâ Beg ve Hızır Beg ibn ‘Alî nâm 

kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Beg ibn Yahyâ Beg meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Tatar Mehmed’in zevcesi râfi‘atü’l-kitâb merkûme Marzıye 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Marzıye zevci müvekkilim 

merkûm Tatar Mehmed zimmetinde mütekarrer olan mehr-i mü‘eccelinden ve nafaka-i 

‘iddetinden ve me‘ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâsından fâriga olup 

mezbûr Tatar Mehmed’in zimmetini ibrâ eylemekle ben dahî vekâletim hasebiyle merkûme 

Marzıye Hatun’u muhâla‘a eyledim ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini 

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

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 

/ 6 Şubat 1664). 

el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe, Hasan bin el-Hâc Ebûbekir, Hasan bin el-Hâc Ramazân, 

İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, ‘Alî Beşe bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

57-2 Yeniçerilikle ‘Alâkası Olmayan Kişinin Bezîrgân Olduğunu Tescîl 

Mustafâ bin el-Hâc Sübhânverdi. 

Mahmiye-i Konya’da Bordabaşı Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc 

Sübhânverdi nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme imâmı 

Mahmûd Halîfe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ yeniçeri serdârı olan Ahmed Beşe 

benim içün yeniçeridir dimiş benim yeniçerilikde ‘alâkam yokdur mahalle-i merkûm üzerine 

vâki‘ olan tekâlîfi mahalle ahâlisiyle ma‘a edâ ve teslîm iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s- 

su’âl imâm-ı mezbûr Mahmûd Halîfe cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ Çelebi bezîrgân oğlu 

bezîrgândır mahalle ahâlisiyle vâki‘ olan tekâlîfi ma‘a edâ ve teslîm ider deyu ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmit-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-

sene erba‘a seb‘în ve elf (9 Receb 1074 / 6 Şubat 1664). 

Davûd Çelebi bin Emrullah, İbrahîm bin Nasrûllah, Mehmed bin Mûsâ, Ahmed bin Seydî, 

Ahmed bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

57-3 Kötü Hâli Olan Kadına Kefîl Olma 

‘Âyşe bint-i Mustafâ karındaşları Mehmed ve İbrahîm kefîldir. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed ve İbrahîm nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hemşireleri ‘Âyşe bint-i Mustafâ mahzarında her biri ikrâr idüp 
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merkûme ‘Âyşe’nin mahalle ahâlisi sû-i hâlini ihbâr idüp bir kimesneye konulmak lâzım 

gelmeğle hemşiremiz merkûmeyi biz zabt idüp ba‘de’l-yevm merkûme ‘Âyşe’den bir fi‘l-i 

kabîha sâdır olup fi‘l-i şenî‘de bulunursa şer‘an lâzım gelen icrâ olunsun didiklerinde mâ- 

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 / 6 Şubat 1664). 

‘Alî Beşe çavuş, İbrahîm bin ‘Alî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

57-4 Hasta Olan Atın Öldüğünün Tescîli 

Kapucubaşının at hüccetidir / siyâh at. 

Dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî kapucubaşılarından fahrü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Halîl Ağa’nın sarâclarından ‘Alî Beg meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp mûmâ-ileyh Halîl 

Ağa iki ayağı sekil bir re’s siyah at hasta olup yola gitmeğe iktidârı olmamağla mahmiye-i 

Konya’da mezbûr at ile beni koyup gitmişidi hâlâ bi-emrillahi te‘âlâ zikr olunan at helâk oldu 

ma‘lûmları olan müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

‘udûl-i ricâlden Mehmed Beşe ibn Ramazân ve Himmet bin ‘Îsa ve Süleymân bin Receb nâm 

kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ mûmâ-

ileyh Halîl Ağa iki ayakları sekil siyah at bi-emrillahi te‘âlâ helâk oldu biz gördük bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 

/ 6 Şubat 1664). 

Fahrü’s-sadât es-Seyyid Yûsuf Çelebi, Hasan Efendi el-imâm, es-Seyyid Süleymân 

Çelebi bin Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

57-5 Talâk ve Mehir Da‘vâsından Sulh 

Sulh-ı Neslîhân bint-i el-Hâc Hasan / ma‘a Hüseyin bin Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Neslîhân bint-i el-Hâc Hasan nâm hatun meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Yûsuf mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem beni tatlîk eylemekle zimmetinde olan 

altıbin akçe mehr-i mü‘eccelimi ve bir sîm kuşak ve bir atlas kaftanımı da‘vâ ve taleb 

eylediğimde beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâkı‘a olmuşdu hâlâ araya 

muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup ikibindokuzyüz akçe 

üzerine ‘akd-ı sulh eylediklerinde ben dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp zimmetini ibrâ eyledim 

min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile benden veya 

vekîlimden da‘vâ ve husûmet sûdûr ve zûhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve 

makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 

/ 6 Şubat 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ 

Receb Efendi, Mehmed Beg bin Yûsuf, Mehmed Beg bin Mehmed, Hüsâm Beg bin Hasan, 

İsma‘îl bin el-Hâc ‘Abdulkâdir ve gayruhum. 

 

57-6 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Vekâlet-i zevce-i Halîl Ağa. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Şâtır Halîl Ağa Akbaş Mahallesinde vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir mikdâr bağçesini bey‘ ve semenini 

ahz ve kabza tarafından zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Hadîce bint-i el-Hâc Hüseyin nâm hatunu vekîl 
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nasb ve ta‘yîn eylediği şuhûd-ı ‘udûlden karındaşı Hüseyin bin Hasan ve Yûsuf bin ‘Abdullah 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite oldukda ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya müte‘ahhüde olmağın mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 

/ 6 Şubat 1664). 

İmâm ‘Alî Hoca ibn Mustafâ, ‘Abdullah bin Mustafâ, ‘Osmân Beşe bin el-Hâc Ebûbekir, 

es-Seyyid Yûsuf Çelebi es-Seyyid Fazlullah, Cum‘a bin Ahmed. 

 

58-1 Nâ-mahrem İle Yakalanan Kimsenin Tescîli 

Subaşı / Mahmûd bin Mustafâ nâ-mahrem Râzıye ile. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşısı olan Şâtır Mehmed târîh-i kitâb gicesi meclis-i 

şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp İbn Şahin Mahallesi’nde sâkin Mahmûd bin Mustafâ nâm 

kimesne kendüye nâ-mâhrem olan Râzıye bint-i Mustafâ nâm hatunu evine getirüp fısk üzere 

oldukları mesmû‘um olmağla cânib-i şer‘den üzerine varılup mâ-vaka‘a tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Hasan Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn ile mahalle-i mezbûrda merkûm Mahmûd’un menziline varup 

nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ kendüye nâ-mâhrem olan merkûme Râzıye ile 

menzilinde oturup bir yerde fısk üzere oldukları müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 / 6 Şubat 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Mahmûd, Lutfullah Çelebi el-imâm, Ahmed Beg bin 

Mustafâ Beg, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, Halîl bin ‘İvaz, ‘Alî bin Lutfullah, Molla Hasan bin 

Hüseyin. 

 

58-2 Mülk Satışı 

Halîl Ağa ibn Mehmed Ağa. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Şâtır Mehmed Ağa tarafından zikri âtî olan menzil ve 

bağçesini bey‘ ve semenini ahz ve kabza vekîl olup karındaşı Hüseyin bin Hasan ve Yûsuf bin 

‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevcesi Hadîce bint-i el-Hâc Hüseyin nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa ibn Mehmed Ağa 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Şâtır Halîl Ağa’nın Akbaş 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı (boş) mülkü ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa 

ve bir tâbhâne ve bir izbesini müştemil menzilini bağçesiyle mezbûr Halîl Ağa’ya râyic-i fî’l-

vakt üçbinyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Halîl Ağa yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan harâbe sofa ve tâbhâne ve bağce 

hîn-i ‘akdden mezbûr Halîl Ağa’nın mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Receb 1074 

/ 7 Şubat 1664). 

İmâm ‘Alî Hoca bin Mustafâ, ‘Abdullah bin Mustafâ, ‘Osmân Beşe bin el-Hâc Ebûbekir, 

Yûsuf bin Mustafâ, İbrahîm bin ‘Abdulkerîm, Mehmed bin Ahmed, ‘Îsâ bin Mehmed, Seyyid 

Mûsâ Çelebi bin Seyyid Fazlullah. 

 

58-3 Kiremidli Han’ın Üç Yıllık İcâresinin Teslim Edilmesinin Tenbîhi 

Kiremidli Han mütevellisi Satılmış Beşe. 
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Cennet mekân merhûm ve mağfûrlehu Sultân Bâyezîd Hân ‘aleyhü’r-rahme ve’l-gufrân 

hazretlerinin mahmiye-i Konya’da vâki‘ binâ eylediği Kiremidli Han’ın hâlâ mütevellisi olan 

râfi‘ü’l-kitâb Satılmış Beşe nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde han-ı mezkûr 

vakfı olan dükkânın müste’cirleri olan İbrahîm bin ‘Abdî ve Mûsâ bin Sefer ve ‘Alî bin 

Mehmed ve Mehmed bin Mustafâ ve Ebûbekir Beşe mahzarlarında bi’t-tevliye da‘va ve takrîr-

i kelâm idüp han-ı mezbûrun üç senedir mütevellisi olmamağla mutasarrıf oldukları 

dükkânların zimmetlerinde olan icârelerin taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-sû‘al 

mezbûr İbrahîm bir buçuk sene yevmî birer akçeden zimmetimde dörtyüzseksen akçe icâre 

vardır diyüp ve merkûm Mûsâ üç sene yevmî birer akçeden zimmetimde binyüzseksen akçe 

icâre vardır diyüp ve mezkûr ‘Alî üç sene yevmî birer akçeden zimmetimde binyüzseksen akçe 

icâre vardır diyüp ve mesfûr Mehmed iki aylık zimmetimde altmış akçe icâre vardır diyüp ve 

mezbûr Ebûbekir Beşe bir aylık zimmetimde otuz akçe icâre vardır deyu her biri bi-tav‘iha ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin ikrârları mûcibince her biri meblağ-ı mezbûru mütevelli-i merkûma teslîme 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Receb 1074 / 30 Ocak 1664). 

Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Mehmed bin Dilâver, Şahin 

bin Etmekci, Receb Beşe çukadâr ve gayruhum. 

 

58-4 Karaciğân Mescidi’ne Ev Vakfı 

Vakf-ı menzil li-Mahalle-i Karaciğân. 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi’nde olup sefer-i hümâyûndan Uğvar Kal‘ası 

fethinde mevcûd olan Tatar Mehmed mahalle-i merkûmede vakf eylediği menzilini mütevelliye 

teslîm ve tescîle tarafından vekîl idüp ‘Abdî Beg ibn Yahyâ Beg ve Hızır Beg ibn ‘Alî 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Beg ibn Yahyâ Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme mescid-i evkâfına mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb (boş) 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Tatar Mehmed 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Sinân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı berber 

mülkü ve bir tarafı el-Hâc ‘Alî mülkü ile mahdûd olan menzilini mescid-i mezbûra vakf idüp 

li-ecli’t-tescîl vekâletim hasebiyle mütevelli-i mezbûra teslîm eyledim ol dahî tesellüm ve kabz 

eyledikden sonra menzil-i mezbûrun vakf olması lâzım değildir Hazret-i İmâm-ı A‘zam ve 

hümâm-ı akdem rahmetullahi ‘aleyh kavli üzere menzil-i mezbûru taleb iderin didikde 

mütevelli-i mezbûr cevâba mütesaddî olup İmâm Yûsuf ve İmâm Mehmed rahimehumallah 

kavlleri üzere ‘akarın vakfı lâzımdır virmezin deyu sadr-ı kitâbda tevkî‘i refî‘i vâki‘ hâkimü’ş-

şer‘a mürâfa‘a olduklarında hâkim-i mûmâ-ileyh dahî cânib-i vakfı ri‘âyet evlâ diye yakîni ile 

‘âmil olup imâmeyn-i merkûmeyn rahimehumallah kavlleri üzere vakfın sıhhatine hükm idüp 

ba‘de’l-hükm bi’t-tâleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Receb 1074 / 6 Şubat 1664). 

el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, Hasan Beşe bin Ebûbekir, 

Hasan bin el-Hâc Ramazân ve gayruhum. 

 

59-1 Mîrâs (Tehârüc) 

‘Osmân bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Eşmâ ve İsmîhân ve Neslîhân nâm hatunlar 

taraflarından ibrâ-i ‘âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmâtı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi ibn Muslihiddîn ve Hüseyin bin Muslî şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Velî bin Nûrullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşları râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp müvekkilelerim merkûmâta babaları Mehmed’den ve karındaşları Velî ve ‘Ömer’den ve 
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vâlideleri Selîme Hatun’un cümle muhallefât ve ‘akârâtlarından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-

i şâyi‘aları mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile Hatîb nâm karyede 

Yazıbağı’nda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir tahta bağ ile üç tahta bağ 

doğrusunda vâki‘ bir mikdâr yeri ve çay nâm mevzi‘de Sekiyeri kürûmuyla müvekkilem 

merkûme Neslîhân alup ve beşyüz akçe mezbûre İsmîhân alup ve bin akçe mesfûre Eşmâ alup 

her biri kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ haklarından fâriga olup karındaşları mezbûr ‘Osmân’ın 

zimmetini ibrâ ve iskât eylediler min ba‘d hak ve ‘alakâları kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûslara 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Receb 1074 / 9 Şubat 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Bazarbaşı ‘Alî, Yûsuf bin ‘Abdî, Tatar 

el-Hâc ‘Osmân ve gayruhum. 

 

59-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Molla ‘Abdulkerîm bin el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdî Çelebi ibn 

‘Abdurrahman nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Molla 

‘Abdulkerîm bin el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı Mustafâ Beg mülkü ve bir tarafı Eymîroğlu mülkleri ve bir tarafı Receb Beg 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tâbhâne ve taşrasında bir 

oda ve bir ahur ve bir yazlık ve iki kıt‘a havluyu müştemil menzilimi mezbûr Molla 

‘Abdullkerîm’e râyic-i fî’l-vakt yirmiikibin akçe ile beş keyl buğdaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkum ve buğday ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr 

ve buğdayı mezkûr Molla ‘Abdulkerîm yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Receb 1074 / 9 

Şubat 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh ‘Abdulkerîm Efendi, el-Hâc ‘Îsâ Hoca el-imâm, el-Hâc 

Mehmed bin el-Hâc ‘Alî, el-Hâc Mûsâ bin Himmet, Mehmed bin el-Hâc Yûsuf, el-Hâc İdrîs 

bin el-Hâc İsma‘îl, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc İsma‘îl, Ahmed Çelebi bin el-Hâc Mehmed ve 

gayruhum. 

 

59-3 Vasîden Emânet Mâlların Talebi Da‘vâsında Sulh 

İsma‘il Beşe / ma‘a Mahmûd ve Fâtıma. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Küçük Mehmed Beg’in 

sulbiye sagîre kızı Safiye’nin kıbel-i şer‘den vasîsi olan İsma‘îl Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd ve Fâtıma’nın ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri 

olan ‘Alî Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Alî Çelebi mukaddemâ vekîli 

olduğu Mahmûd ve Fâtıma sagîrler iken mezbûr Küçük Mehmed Beg vasîleri olup emvâl ve 

erzâkların zabt eyledi deyu da‘vâ idüp bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh benim 

yedimden kırkbirbin akçe ile iki köle almışidi husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ım 

yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, A‘lemü’l-‘ulemâ‘ Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih ‘Abdullah 

Efendi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Fahrü’l-kûzât Mevlânâ Ahmed Efendi, Ahmed Efendi bin ‘İvaz 

Hoca, Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Mehmed, ‘Alî Beg emîn-i mîr-i âb ve gayruhum. 
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59-4 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Ev Satışı) 

Safer Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdulkerîm. 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

el-Hâc Mehmed’in sulbî sagîr oğlunun kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup üvey vâlidesi olan 

Kerîme bint-i Süleymân nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hızır 

Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdulkerîm mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-

yı mezbûrun mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve bir tarafı Kapucu Mehmed oğlu Mûsâ mülkü ve bir tarafı benim mülküm ile mahdûd 

bir sofa ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bir ahur ve bir oda ve iki havluyu müştemil menzilini 

zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli 

olan râyic-i fî’l-vakt onbirbindörtyüz akçeye mezbûr Hızır Çelebi’ye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Hızır Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 

Molla Hasan el-imâm, el-Hâc Mahmûd bin Mehmed, Mahmûd Çelebi bin İsma‘îl , Dellâl 

Mehmed, Mehmed bin Ahmed, Ahmed Çelebi bin Muslî, Bakkâl ‘İvaz, Mehmed bin el-Hâc 

Hasan, Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum.  

 

60-1 Gece İle Yol Kesip Kılıç Çekme Da‘vâsı 

Kalb Ahmed Beşe’nin gice efendisinin âdemleri önüne kılıç.  

Mahmiye-i Konya’da hâlâ ayak nâ’ibi olan râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ 

Hasan Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu hâzır-ı bi’l-meclis Kalb Ahmed Beşe 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb gicesi nısfü’l-leylde taraf-ı şer‘den Ahmed 

ve Mehmed Çelebi ve Hızır Çelebi ile Türmânoğlu Ramazân’ın evine şehr subaşısı olan Hâcı 

Bercivân nâm kimesne ile ta‘yîn olunup varup ‘avdet eylediğimizde Hazret-i Mevlânâ 

kurbunda vâki‘ mekâbir-i kebîrde mezbûr Kalb Ahmed Beşe yolumuz üzerine gelüp 

Hamamcıoğlu Mustafâ evinde benim üç fâhişem vardır şurb-ı hamr ideriz deyu sill-i seyf 

eylemişidir sû‘âl olunsun didikde gıbbe’s-sû‘âl mezbûr Kalb Ahmed Beşe vech-i mübeyyen 

üzere sill-i seyf eylediğini mıkırr olmağın mûcibiyle ta‘zîre hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (11 Receb 1074 / 8 Şubat 1664). 

Fahrü’l-meşâyîhi’l-kirâm Derviş Mehmed Efendi el-Mevlevî, el-Hâc Şa‘bân bin el-Hâc 

Velî, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, Receb Beşe 

Çukadâr. 

 

60-2 Câriye Bahâsı Olarak Alınan Para Da‘vası 

İsma‘îl Beşe / râfi‘ü’l-hüccec Mahmûd ve Fâtıma evlâd-ı İbrahîm Beg / vekîl ‘Alî.  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Küçük Mehmed Beg’in 

sulbiye sâgire kızı Safiye’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan İsma‘îl Beşe meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden Mahmûd nâm kimesnenin ber 

mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîli olan ‘Alî mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

vasîsi olduğum sagîre-i merkûmenin vâlidesi Benefşe nâm hatun mukaddemâ ‘Âlime nâm 

hatunun câriye-i memlûkesi olup merkûme ‘Âlime mukaddemâ hâl-i sıhhatinde iken câriye-i 

merkûme Benefşe’yi vasîsi olduğum sagîre-i merkûme Safiye’nin babası mezbûr Küçük 
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Mehmed dayısı olmağla hibe ve teslîm idüp mezbûr Küçük Mehmed merkûme Benefşe’ye vatâ 

idüp vasîsi olduğum merkûme Safiye tevellüd eylemişiken bin yetmiş üç Ramazânının 

dördüncü günü vekîl-i mezbûr ‘Alî câriye-i merkûme Benefşe mukaddemâ mezbûre ‘Âlime’nin 

câriyesi idi fevt olmağla câriye-i merkûme ‘âmmisi oğlu vekîl olduğu mezbûr Mahmûd’a intikâl 

eyledi deyu bahâsı içün bi-tarîki’s-sulh benim yedimden onbin akçemi almışidi sene-i mezbûre 

Ramazânının on üçüncü günü mezbûre Benefşe’yi merkûme ‘Âlime dayısı mezbûr Küçük 

Mehmed Beg’e hibe ve teslîm eylediğini isbât idüp hüccet-i şer‘iye olmağla mukaddemâ 

merkûme Benefşe içün bi-tarîki’s-sulh bahâsı içün aldığı onbin akçeyi taleb iderin su‘âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin 

mukaddemâ merkûme Benefşe içün bi-tarîki’s-sulh onbin akçe almadığına mezbûr ‘Alî’ye 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (11 Receb 1074 / 8 Şubat 1664). 

A‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm fazîletlü Mûsâ Efendi, Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid 

Mehmed, Hasan Efendi el-imâm ve gayruhum. 

 

60-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kandî Hatun / sâbıkan zevci Seyyid Ebûbekir. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Kandî bint-i Ya‘kûb nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Ebûbekir Çelebi ibn Hasan 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr es-Seyyid Ebûbekir Çelebi mukaddemâ 

menzilimi ve bir bağımı ve bir kilimimi ve bir tas ve bir döşek ve bir velence ve bir sanduk ve 

bir kaliçemi bey‘ idüp akçelerin harc ve sarf eylemişidi hâlâ da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Seyyid Ebûbekir Çelebi yedinden altıyüz akçe 

alup kabûl ve kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Receb 1074 /10 

Şubat 1664). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid Ahmed, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid 

Dede, Mustafâ bin Velî, Ahmed bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

60-4 Çalınan Tay Mülkiyeti Da‘vâsı 

Velî bin Şa‘bân / sârik Ramazân bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Velî bin Şa‘bân 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sârik Ramazân bin Mustafâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi altı gün mukaddem beş yaşında bir re’s doru tayım mahalle-

i merkûmede vâki‘ menzilimden gice ile sirka olmuşidi hâlâ mezbûr Ramazân yedinde buldum 

su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Ramazân cevâbında işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan 

doru tayı şerîkim ‘gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Pîrî nâm şâb mezbûr Velî’nin evinden çıkarup bana 

virdi lâkin bunun mülkü olduğu ma‘lûmum değildir deyücek mezbûr Velî’den takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘Osmân bin ‘Alî ve Mustafâ bin 

Receb ve Ahmed bin Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ işbu mevcûd olan doru tay mezbûr Velî’nin mülküdür bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra mârü’z-zikr tayı mukaddemâ âhara bey‘ veya hibe 

eylemeyüp ve bir vecihle mülkünden ihrâc eylemediğine mezbûr Velî’ye yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr tay mezbûr 
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Velî’nin mülkü olduğu müsbet olmağın teslîm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Receb 1074 /10 

Şubat 1664). 

‘Alî Çelebi bin Karaman, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Alî 

bin Mahmûd ve gayruhum.  

 

61-1 Vasî Ta‘yini 

Sagîr Ahmed / vasî vâlidesi ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gömse nâm karye 

sâkinlerinden fevt olan el-Hâc Ebûbekir’in sagîr oğlu Ahmed’e babasından intikâl iden emvâl 

ve erzâkını ve umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe vâlidesi ‘Âyşe bint-i Nûrullah vasî nasb 

olundukda ba‘de’l-kabûl ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Receb 1074 /10 Şubat 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi, ‘Alî Dede bin Nûh, ‘Alî bin 

Murâd. 

 

61-2 Hırsızlık İftirâsı ve İyi Hâl Soruşturması 

‘Abdurrahman bin Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman bin 

Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sârik Ramazân bin Mustafâ 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp mezbûr Ramazân Arpacı Sefer’in evini açup içinden sirka 

eylediği eşyâdan benim içün bir saçbağı ayağı virdim deyu iftirâ eylemiş su‘âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su‘âl mezbûr Ramazân cevâbında Arpacı Sefer’in evini ben açdım eşyâsını ben aldım 

mezbûr ‘Abdurrahman’ın ‘alâkası yokdur didikde mezbûr ‘Abdurrahman’ın keyfiyet-i hâli 

mahalle ahâlisinden su’âl olundukda ‘Abdurrahman Beg ve İmâm Mehmed Dede ve Nasûh bin 

‘Osmân ve Mehmed bin Hoca ve Satılmış bin İbrahîm ve ‘Osmân bin Hanefî ve Karaciğân 

Mahallesi’nden el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe ve İmâm ‘Alî Çelebi ve Hocahabîb 

Mahallesi’nden Sefer Beg ibn Celâl Beg ve Pürçüklü Mahallesi’nden Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn Yûsuf ve el-Hâc Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-

istihbâr fî’l-vâki‘ mezbûr ‘Abdurrahman kendi hâlinde sâlih ve müstakîmdir deyu her biri hüsn-

i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Receb 1074 / 9 Şubat 

1664). 

Kâsım bin İbrahîm, ‘Alî Çelebi bin ‘Osmân, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, Seyyid 

Süleymân Çelebi bin Seyyid Ahmed, ‘Alî bin Mehmed. 

 

61-3 Mîrâs 

Vasî Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan es-Seyyid Mahmûd Beg’in zevce-i metrûkesi Marzıye bint-i ‘Abdullah nâm hatun 

tarafından husûs-ı ‘âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Mehmed bin Şa‘bân ve Murâd bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan zevci Sefer bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı mezbûrun sulbî sagîr oğlu Seyyid İbrahîm nâm sagîrin hâlâ kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîsi olan râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman ve akrabâsı Hasan Efendi 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Marzıye Hatun’a 

zevci müteveffâ-yı mezbûrun ber-mûcib-i defter-i kassâm cümle muhallefât ve ‘akârâtından 
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onbin akçe sümün hissesi zuhûr idüp ve zimmetinde dörtbin akçe mehr-i mü‘ecceli olmağla 

sagîr-i mezkûrun mukaddemâ vasîsi olan Ahmed Çelebi yedinden ikibinikiyüz akçe ve ikibin 

akçelik eşyâ alup hâlâ mezbûr Receb Çelebi yedinden dahî dokuzbinsekizyüz akçe dahî alup 

cem‘an ondörtbin akçeyi müteveffâ-yı mezkûrun muhallefâtından vasî yedlerinden alup kabz 

idüp sagîr-i mezkûrun zimmetini ibrâ eyledi bakî mehr-i mü‘ecceline ve sümün hissesine 

müte‘allık bir akçe ve bir habbe hakkım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (14 Receb 1074 / 11 Şubat 1664). 

A‘lemü’l-‘ulemâ‘i’l-‘izâm fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh 

‘Abdullah Efendi, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Hasan Efendi el-müderris, Ahmed Ağa 

bin Mustafâ Beg, Süleymân bin Ahmed, Mehmed bin ‘Abdurrahman, ‘Îsâ bin Mehmed, 

Mehmed bin İbrahîm, ‘Alî bin Mustafâ, Mehmed bin ‘Alî, Mehmed bin ‘Îsâ. 

 

61-4 Mülk Satışı (Bahçe Satışı) 

Ümmühânî / Nasûh bin ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinelerinden Ümmühânî bint-i Receb 

nâm hatun tarafından bey‘-i ‘âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Şa‘bân bin ‘Alî ve Mehmed Beşe ibn Mevlûd şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Alî bin Şa‘bân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Nasûh bin ‘Osmân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme Ümmühânî Şeyhahmed Mahallesi’nde vâki‘ tarafeyni mezbûr Nasûh mülkü ve bir 

tarafı Hekîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir mikdâr havlusunu 

mezbûr Nasûh’a râyic-i fî’l-vâkt bindokuzyüz akçe ile vezn ve keyli nâ-ma‘lûm bir mikdâr 

buğdaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Nasûh yedinden alup kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır zabt eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Receb 1074 / 11 

Şubat 1664). 

Mahmûd Halîfe bin Süleymân, ‘Alî Çelebi bin Karaman, Molla ‘Osmân el-imâm, 

Süleymân bin Hanefî, el-Hâc ‘Osmân bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

61-5 Fâhişe Kadının Mahalleden İhrâcı 

‘Abîd Mahallesi’nden fâhişe ihrâcı. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşısı olan Şâtır Mehmed Beg ‘Abîd Mahallesi 

sâkinelerinden Hûrî bint-i ‘Alî nâm hatunu meclis-i şer‘a ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm 

idüp merkûme Hûrî sû-i hâl üzeredir deyu istimâ‘ eyledim keyfiyet-i hâli mahalle-i merkûme 

ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde mahalle-i merkûmeden 

İmâm Molla Kara ve Molla ‘Alî ve Mahmûd Çelebi ibn Mehmed ve Hüsâm Beg ibn Hasan 

nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ 

merkûme Hûrî nâ-mahremden ictinâbı olmayup levendât ile mu‘âmele üzere fâhişedir 

mahallemizden ihrâc olunsun deyu her biri merkûme Hûrî Hatun’un sû-i hâli haber virmeğin 

mahalle-i merkûmeden mezbûre Hûrî Hatun’un ihrâcı içün subaşı-i mezbûr Şâtır Mehmed’e 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî Ağa, ‘Abdurrahman Beg el-cündî, İbrahîm Beşe 

bin Sinân Beşe, Hasan Beşe muhtesib. 
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62-1 Mîrâs (Tehârüc) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîgâvsultân Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Sultân nâm hatunun inhisâr üzere vârislerinden karındaşı Mehmed ve hemşiresi Sâ’ime 

taraflarından ibrâ-i ‘âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Molla Hüseyin ibn İsma‘îl ve Molla Hasan bin Davûd nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan ‘Alî Beg ibn ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffiye-

i merkûmenin zevc-i metrûku olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan Süleymân bin ‘Abdullah 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim mezbûrân Mehmed ve 

Sâ’ime’ye mûriseleri müteveffiye-i merkûmenin muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl 

iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyeleri mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile 

muhallefât-ı merkûmeden binikiyüz akçe ve bir zıbun ve bir boğça ve bir köhne kaftan ve üç 

dizi incü ve bir dilki kürkü ve bir hamam leğeni ve iki cam tas ve bir sahan ve bir na‘lbeki ve 

üç düğme ve bir altun küpe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ haklarından fâriga olup mezbûr 

Süleymân’ın zimmetini ibrâ ve iskât eylediler min ba‘d hak ve ‘alâkaları kalmadı ba‘de’l-yevm 

bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Receb 1074 / 11 Şubat 1664). 

el-Hâc Ahmed bin Mehmed, Halîl bin İshak, Ebûbekir bin Kılıç, Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Seyyid Mehmed, ‘Abdulfettâh bin Mehmed ve gayruhum. 

 

62-2 Akçe Tezkeresi İçin Yolda Sarf Edilen Paranın Talebi Da‘vâsı 

Süleymân bin Ahmed / ma‘a Receb Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden fevt olan es-Seyyid 

Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu Seyyid İbrahîm’in mukaddemâ vasîsi olup fevt olan Ahmed’in 

sulbî kebîr oğlu râfi‘ü’l-kitâb Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sagîr-i mezbûrun hâlâ vasîsi olan Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp babam mezbûr Ahmed sıhhati hâlinde sagîr-i mezbûrun tîmârı berâtı ihrâcı 

içün ve Kara Beg oğlu Mîrzâ ‘Alî Beg’de olan onüçbin akçesinin tezkeresi içün Budun nâm 

kal‘aya varup gelince yolda harc ve sarf eylediği beşbin akçesini taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hüseyin Beg ibn 

Yahyâ ve Hızır Efendi ibn ‘İbâdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ vasî-i sâbık Ahmed sagîr-i mezbûrun tîmârı berâtı ve Kara Beg 

oğlu Mîrzâ ‘Alî Beg’de olan onüçbin akçesinin tezkeresi içün Budun nâm kal‘aya revâne oldu 

varup gelince ol mikdâr akçenin harc ve sarfı ve mezbûr Ahmed’in kal‘a-i merkûmeye varması 

sagîr-i mezbûrun husûsu içündür bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (14 Receb 1074 / 11 Şubat 1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hasan Efendi Nâzır, Mehmed 

Beg bin ‘Îsâ ve gayruhum. 

 

62-3 Alacak Da‘vâsı 

Molla İbrahîm bin ‘Îsâ Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Beg ibn Kemâl Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Kalenderhâne Mahallesi sâkinlerinden olup Uğvar Kal‘ası fethinde şehîd olan 

Mustafâ Beg ibn Süleymân’ın ‘ammisi oğlu olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan râfi‘ü’l-kitâb 

Molla İbrahîm bin ‘Îsâ Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ Beg’e bi-tarîki’l-karz yedibin akçe virüp teslîm eyledim fevt olmağla muhallefâtından 
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taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Ca‘fer Beg ibn Mustafâ ve Muslî Beg ibn ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan beş ay mukaddem 

mezbûr Mustafâ Beg Uğvar Kal‘ası fethinde şehîd oldu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Receb 1074 / 11 Şubat 1664). 

Hüsâm Beg bin Hasan, ‘Alî Çelebi bin Karaman, ‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr. 

 

62-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

el-Hâc Mehmed / Halîl bin Pîr Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed bin Şeyh 

İbrahîm nâm kimesne tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Velî 

bin Nûrullah ve Hızır bin Velî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Ramazân 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin Pîr Ahmed nâm kimesne 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr el-Hâc Mehmed 

Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Sâlih mülkü ve tarafeyni 

Mehmed mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir ahur ve iki kıt‘a havluyu 

müştemil menzilini mezbûr Halîl’e râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Halîl 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Receb 1074 / 12 Şubat 1664). 

es-Seyyid Sefer Çelebi bin ‘Abdî, Hızır bin Velî, Molla İbrahîm bin el-Hâc Mustafâ, 

Receb bin Hasan, Süleymân bin Hâcı, Nûrullah bin Mehmed, Ebûbekir Halîfe el-imâm, Cum‘a 

bin Beytî ve gayruhum. 

 

63-1 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîrân-ı el-med‘uvân Ahmed ve Mustafâ ibn Kadrî el-müteveffâ ebûhümâ el-

mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Şemseddîntebrîzî min mahallât-ı medîne-i Konya el-

mahmiye ve li-kisvetihümâ ve li-sâ’iri havâyicihümâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve 

yemzî min yevmî târîhihi bi-zeyli li-külli vâhidin minhümâ erba‘ate derâhimi mine’l-mâli’l-

müntakili ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhümâ el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi hâmilet-i 

hâze’l-kitâb Emîne bint-i Mehmed vehümâ min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-

meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihümâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i 

‘aleyhimâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Receb 1074 / 11 

Şubat 1664). 

Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

63-2 İyi Hâl Soruşturması 

Hüsn-i hâl-i Hamza Beg. 
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Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hamza Beg ibn 

Kubâd nâm kimesne meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp ashâb-ı ağrâzdan ba‘zı kimesneler 

benim içün kethüdâyerine sû-i hâl üzeredir deyu i‘lâm eylemişler keyfiyet-i hâlim sâkin 

olduğum mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden el-Hâc ‘Osmân ibn el-Hâc ‘Abdulkâdir ve Mustafâ 

Çelebi ibn ‘Alî Beg ve Mustafâ bin Receb ve Mehmed bin İsrâ’il ve Mûsâ bin ‘Abdullah ve 

Şa‘bân bin Süleymân nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr 

olunduklarında mezbûr Hamza Beg kendi hâlinde sâlih ve müstakîmdir deyu hüsn-i hâlini her 

biri ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis 

‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Receb 1074 /12 Şubat 1664). 

Mahmûd bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Cihângîr bin Kemâl Beg, Süleymân bin Halîl. 

 

63-3 Akçe Tezkeresi İçin Harc Edilen Paranın Talebi Da‘vâsında Sulh 

Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan es-Seyyid Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu Seyyid İbrahîm’in mukaddema vasîsi olup fevt 

olan Ahmed’in oğlu Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîr-i 

mezbûrun hâlâ vasîsi olan râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam mezbûr Ahmed vesâyeti hasebiyle ve sıhhati hâlinde sagîr-i 

mezbûr tîmârı berâtı içün ve Kara Beg oğlu Mîrzâ ‘Alî Beg’de olan üçbin akçenin tezkeresi 

içün Budun Kal‘ası’na varup gelince harc ve sarf eylediği hâlde da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh vasî-i mezbûr Receb Çelebi yedinden sagîr-i mezbûrun 

nâzırı ma‘rifeti ile binbeşyüz akçe alup kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (15 Receb 1074 /12 Şubat 1664). 

Hasan Efendi bin İlyâs Çelebi, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mehmed Çelebi bin 

‘Alî Beg, ‘Alî Çelebi bin Mustafâ, Ahmed Beg bin Mustafâ Ağa, İsma‘îl bin el-Hâc (boş), 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi. 

 

63-4 Mîrâs Da‘vasında Sulh 

Hûrî bint-i el-Hâc Hasan / Neslî bint-i Aydoğmuş. 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Halîl bin Hasan 

nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi Hûrî bint-i el-Hâc Hasan nâm hatun tarafından ibrâ-i 

âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Osmân bin Ahmed 

ve Muslî bin Hüseyin şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan hâlâ zevci Hüseyin nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun vâlidesi Neslî bint-i Aydoğmuş 

nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Hûrî 

Hatun’un zevci müteveffâ-yı mezbûr Halîl zimmetinde mütekarrer olan mehr-i mü‘ecceli ve 

muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘iye ile intikâl iden hisse-i şâyi‘amı da‘vâ ve taleb 

eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh merkûme Neslî yedinden bir leğen ve 

bir kilim ve bir tencere ve bir tas ve üçyüz akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkından 

fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât eyledi min ba‘d hak ve ‘alâkası kalmadı ba‘de’l-yevm bu 

husûsa müte‘allık bir tarîk ile benden veya vekîlimden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (15 Receb 1074 /12 Şubat 1664). 

Mehmed bin Ahmed, Yûsuf bin Hüseyin, ‘Abdullah bin Oruç, el-Hâc ‘Ömer bin el-Hâc 

Yûsuf, Ma‘den bin Aydoğmuş vegayruhum. 
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63-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Molla Muslî bin Bedel / ‘Abdullah bin ‘İvaz. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Dorla nâm karye sâkinlerinden Molla Muslî bin Bedel meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdullah bin ‘İvaz mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp karye-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mûsâ mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve 

bir tarafı çay ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmiresiyle bir 

kıt‘a bağımı mezbûr ‘Abdullah’a râyic-i fî’l-vakt üçbinüçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iye 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

‘Abdullah yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp bağ-ı mezbûru mahallinde teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâdis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Receb 1074 / 13 Şubat 

1664). 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdullah, el-Hâc Mehmed bin Pîr Ahmed, Mustafâ bin Cemâl, 

Hüseyin bin Hasan, Ramazân bin ‘İvaz ve gayruhum. 

 

63-6 Sû-i Hâl Üzere Olan Kadının Tövbe Etmesi  

Tevbe-i Hûrî. 

Konya sâkinelerinden Hûrî bint-i ‘Alî nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp ba‘zı levendât beni 

kendi hâlime komayup sû-i hâl üzere deyu şâyi‘ olmam ile tevbe-i istiğfâr eyledim ba‘de’l-

yevm benden hilâf-ı şer‘ vaz‘ ve hareket sâdır olursa şer‘an lâzım gelen icrâ oluna didikde 

gıbbe’t-taleb ketb olundu hurrire fî 22 min Receb li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 1074 

/ 19 Şubat 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Mehmed ve gayruhum. 

 

64-1 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Kirekoz ve Hatun / vasî Hâçîr 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi’nde mürd olan Agob’un sulbî sagîr oğlu 

Kirekoz ve sulbiye sagîre kızı Hatun’a babaları mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden 

emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeye bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb Hâçîr veled-i Boyacı nâm zimmî mukaddem olmağla 

vasî nasb olundukda ba‘de’l-kabûl ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Receb 1074 / 13 Şubat 1664). 

Erkîl veled-i Türdek, Sergiz veled-i Manik ve gayruhum. 

 

64-2 Hırsızlık ve İyi Hâl Soruşturması 

Cemîle bint-i Şükrullah. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Cemîle bint-i 

Şükrullah nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp akrabâmdan gâ’ib-i ‘ani’l-meclis 

olan Pîrî bin ‘Alî nâm şâb bir boğça esbâb emânet koymuşidi Arpacı Sefer’in evinden sirka 

eylemiş imiş Arpacı Sefer boğça ile esbâbını aldı lâkin benim ve zevcim Süleymân’ın keyfiyet-

i hâlimiz mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm Mehmed Dede ve Ebûbekir bin Bayram ve el-

Hâc Receb bin Gündoğmuş ve ‘Osmân Halîfe ve Mevlûd bin Kubâd nâm kimesneler li-ecli’l-

ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Cemîle ve zevci 
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Süleymân kendi hallerinde sâlih ve müstakîmdir deyu hüsn-i hâllerini haber virmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Receb 1074 / 13 Şubat 1664). 

‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, el-Hâc Mehmed bin Piyâle, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

64-3 Alacak Da‘vâsı 

Satı bint-i Receb Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Satı bint-i Receb Beg nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Mehmed bin Yûsuf ve Ecma‘în bin el-Hâc Nebî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Receb 

bin Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hayre bint-i Zimmî muvâcehesinde bi’l-

vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Satı Hatun’un ceddinden intikâl iden 

elli riyâlî guruşunu babası gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Receb yediyle mezbûr Hayre bint-i Zimmî’ye 

virmişidi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hayre bint-i Zimmî 

cevâbında fî’l-vâki‘ merkûme Satı Hatun’un ceddesinden intikâl iden elli riyâli guruşu babası 

mezbûr Receb bana virüp teslîm eyledi bende olan elli riyâlî guruş merkûme Satı Hatun’undur 

deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin ikrârı mûcibince mârü’z-zikr elli riyâlî guruşu vekîl-i mezbûra 

teslîme mezkûr Hayre bint-i Zimmî’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Receb 1074 

/ 12 Şubat 1664). 

Hasan Beşe muhtesib, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd, Süleymân bin Halîl ve gayruhum. 

 

64-4 Nâmzed İçin Verilen Deve Da‘vâsı 

el-Hâc Sevindik / ma‘a Süleymân Beg. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Beşağıl nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Sevindik bin Sadr nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde olan Seyf ‘Alî bin Pîr ‘Alî nâm kimesnenin 

inhisâr üzere vârislerinden ‘ammisi oğlu râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Beg mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Süleymân Beg benim bir re’s beserek devemi aldı taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Süleymân Beg cevâbında mûrisim merkûm Seyf ‘Alî 

hemşiresi ‘Âyşe’yi mezkûr el-Hâc Sevindik oğlu Velî’ye mukaddemâ nâmzed eylediği 

mahallinde babası mezbûr Pîr ‘Alî’ye bir re’s ervane deve ve yirmi bir koyun ve beşbin akçe 

virüp nâmzed eylediği ‘Âyşe fevt olup ve babası mesfûr Pîr ‘Alî dahî fevt olup ve ba‘dehu oğlu 

mezkûr Seyf ‘Alî dahî fevt olup muhallefât ve ‘akârâtları bana ve hâzır-ı bi’l-meclis olan 

Hanefî’ye intikâl idüp ben sefer-i hümâyûnda iken mezbûr el-Hâc Sevindik mukaddemâ virdiği 

bir ervane deve ve yirmi bir koyun ve beşbin akçesini mezbûr Hanefî muvâcehesinde isbât idüp 

yirmi bir koyun ve beşbin akçesini alup ve ervane devesi mukâbelesinde bir beserek deve alup 

ben seferden gelüp virdiği ervane devesi mevcûd olmağla yine kendi devesini alsun deyu 

beserek deveyi yedinden aldım ve bu husûs içün fetvâ-yı şerîf dahî vardır deyu fetvâ-yı şerîfe 

ibrâz itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe kendi virdiği devesini alup zikr olunan beserek 

da‘vâsından mezbûr el-Hâc Sevindik men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Receb 1074 / 14 

Şubat 1664). 

Mehmed Beg bin Kemâl Beg, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 
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64-5 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Âyşe bint-i Mustafâ / Ahmed bin Pîrî. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mustafâ nâm 

hatun tarafından bey‘-i ‘âtiyü’z-zikri ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Şa‘bân bin Mahmûd ve Molla Yûsuf ibn ‘Abdulkerîm şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı Mehmed Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Pîrî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme ‘Âyşe Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Alî 

mülkü ve bir tarafı ‘Abdî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve 

bir mikdâr havluyu müştemil menzilini mezkûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt ikibinikiyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iye ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Receb 1074 / 13 Şubat 1664). 

Satı bin ‘Abdî Hoca, ‘Alî bin ‘Abdî Hoca, Hasan bin Mehmed, Mevlûd bin Davûd, el-

Hâc ‘Îsâ bin el-Hâc ‘Abdulganî.  

 

65-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Şeyh ‘Abdullah Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-

Seyyid Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm 

eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi ibn el-merhûm Şeyh ‘Abdurrahman Efendi mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde merhûm Pirâbî Sultân kurbûnda vâki‘ bir tarafı 

mûmâ-ileyh ‘Abdullah Efendi mülkü ve bir tarafı el-Hâc ‘Alî ve ‘Abdî mülkleri ve tarafeyni 

Mustafâ Çelebi mülkü ile mahdûd eşcârıyla ve kadîmi su yolu ve ayak yolu ile iki tahta ve bir 

erkek bağımı mûmâ-ileyh Şeyh ‘Abdullah Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mûmâ-ileyh Şeyh ‘Abdullah Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-

i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Receb 1074 / 9 Şubat 1664). 

Mehmed Halîfe bin ‘Abdullah, ‘Îsâ Bâli bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin Mustafâ, 

Hasan Çelebi bin Ramazân, el-Hâc Zekeriyâ bin Himmet, Bektâş bin Mahmûd, İbrahîm bin el-

Hâc Mehmed, Mevlûd bin Habîb Dede, Molla Mahmûd bin Nûrullah. 

 

65-2 Nâmzedin Bozulması Sonucu Verilen Devenin Geri Alınması 

el-Hâc Sevindik / Süleymân Beg. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Beşağıl nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Sevindik bin Sadr 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden olup fevt olan Seyf ‘Alî 

bin Pîr ‘Alî nâm kimesnenin ‘ammisi oğlu râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Beg mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr ‘Alî’nin kızı ‘Âyşe’yi oğlum Velî’ye nâmzed 

eylediğimde bir re’s ervane deve virmişidim mezbûr Pîr ‘Alî ve kızı merkûme ‘Âyşe fevt 

olmağla mârü’z-zikr ervane devemi veresesi merkûm Süleymân Beg yedinden alup zabt 

eyledüm didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Receb 1074 / 16 Şubat 1664). 
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el-Hâc ‘Alî bin Nebî, el-Hâc Nebî bin ‘Ömer, ‘Abdulhalîm bin Süleymân, Mîrzâ bin 

Memî ve gayruhum. 

 

65-3 Nâmzedde Verilen Mâllar Da‘vâsında Sulh  

Süleymân Beg ve Şa‘bân ve Hüseyin ve Hanefî / ma‘a el-Hâc Sevindik ve ‘Osmân ve 

Turgud. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Beşağıl nâm karye sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Seyf ‘Alî bin Pîr ‘Alî nâm kimesnenin vârisleri olup ‘ammisi oğlu Süleymân Beg ve Şa‘bân ve 

Hüseyin ve Hanefi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmeden ashâb-ı hâze’l-

kitâb el-Hâc Sevindik bin Sadr ve el-Hâc ‘Osmân ibn el-Hâc Ebûbekir ve Turgud bin Nûrullah 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr el-Hâc Sevindik mûrisimiz 

müteveffâ-yı mezbûr Seyf ‘Alî’nin hemşiresi ‘Âyşe’yi oğlum Velî’ye nâmzed eyledikde 

mezbûr Seyf ‘Alî’nin babası Pîr ‘Alî mezkûr el-Hâc Sevindik’e on gömlek ve bir sîm bilezik 

ve bir desti virüp ve mezbûr el-Hâc ‘Osmân’a bir gümüşlü kuşak virüp ve mesfûr Turgud’a dört 

sahan ve bir helke ve yedi çuval ve bir terkeş virüp mezbûrun Seyf ‘Alî ve babası Pîr ‘Alî ve 

kızı ‘Âyşe fevt olup verâseti bize münhasıra olup mezbûrûn muhallefâtlarından ba‘zı 

hırdavâthâne dahî almışlaridi hâlâ zikr olunan eşyâlar ve hırdavâthâneyi her birinden vech-i 

mübeyyen üzere da‘vâ ve taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mezbûrdan el-Hâc Sevindik ve el-Hâc ‘Osmân ve Turgud yedlerinden bir ervane deve alup 

kabûl ve kabz idüp zimmetlerini ibrâ ve iskât eylemeğin min ba‘d hak ve ‘alâkaları kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûslara müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 

Receb 1074 / 16 Şubat 1664). 

el-Hâc ‘Alî bin Nebî, el-Hâc Nebî bin ‘Ömer, ‘Abdulhalîm bin Süleymân, Mîrzâ bin 

Memî ve gayruhum. 

 

65-4 Alacak Da‘vâsı 

Velî / ma‘a Fazlı Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan el-Hâc Mehmed’in oğlu 

Velî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Fazlı mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm mukaddemâ babam müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde iken üvey kızı 

hâzıre-i bi’l-meclis olan Emîne nâm hatunun bir re’s bargirini yirmibeş esedî guruşa bey‘ ve 

teslîm eyledi hâlâ meblağ-ı mezbûru taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Fazlı cevâbında mârü’z-zikr bargiri mezbûr el-Hâc Mehmed yedinden yirmi guruşa iştirâ idüp 

meblağ-ı mezbûr içün on guruşa bir kanglı virdim iki üç gün içinde bargir helâk olmağla 

meblağ-ı bâkî onbeş guruşu mezbûr el-Hâc Mehmed taleb eylediğinde bi-tavassuti’l-müslimîn 

ve bi-tarîki’s-sulh benden bir sarık aldı kabûl ve kabz idüp zimmetimi ibrâ eyledi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-inkâr mezbûr Fazlı’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc ‘Abdurrahman ibn el-Hâc İsrâil ve Receb bin Bedel nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr bargir 

bahasından mezbûr el-Hâc Mehmed hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda on guruşa bir kanglı 

alup bâkî onbeş guruş mukâbelesinde bi-tarîki’s-sulh bir sarık alup kabz idüp mezbûr Fazlı’nın 

zimmetini ibrâ eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı merkûmeden mezkûr Velî 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Recebi’l-ferd 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Receb 1074 / 16 Şubat 1664). 

İsma‘îl Çelebi bin el-Hâc ‘Abdulkâdir, Halîl bin Pîrî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İsrâyil. 
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65-5 Bargirlere ‘Ulâf ve Arpa Nafaka Takdîri 

Mîr-i âb ‘Alî Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb ve beytü’l-mâl emîni olan râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Ağa 

meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp Sâhib‘atâ Mahallesi’nde müsâfiren sâkin iken fevt olan 

Muslî nâm kimesnenin zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmayup muhallefâtı cânib-i vakfa ‘âyid olmağla 

emânetim hasebiyle bana teslîm olunmağın muhallefâtından üç re’s bargirlerine arpa ve ‘ulâf 

bahâ takdîr olunması matlûbumdur didikde hâkim-i mevki‘-i müstetâb vech-i meşrûh üzere zikr 

olunan üç re’s bargirlere arpa ve ‘ulâf bahâsı târîh-i kitâb gününden her birine yevmî beşer akçe 

nafaka takdîr idüp vakt-ı zaferde rücû‘a izin virilüp mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Receb 1074 

/ 13 Şubat 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Süleymân bin Halîl, Hüseyin bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

66-1 Hırsızlık Da‘vâsı ve Hırsızların Ellerinin Kesilmesine Hüküm 

Sârik Pîrî ve Ramazân’ındır. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-

‘âlem vezîr-i rûşen-i zamîr ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-akrân 

‘Abdulbâkî Ağa müzâheretiyle mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Arpacı Sefer bin İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘Arablar 

Mahallesi sâkinlerinden Ramazân bin Mustafâ ve Pîresed Mahallesi sâkinlerinden Pîrî bin ‘Alî 

nâm kimesneleri ihzâr ve muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan yirmi dokuz gün mukaddem mezbûrân Ramazân ve Pîrî mahalle-i merkûmede vâki‘ 

gice ile evimin zokak kabusu ve odanın kapusu kilidini kırup içinden bir çatma yasdık ve üç 

çatma döşek ve bir al dârâyî zıbun ve bir kadife kavuk ve bir dârâyî yektâ ve bir münkaş çarşab 

başı ve bir tor makrame ve bir beyaz sâde ve bir kahve peşkiri ve üç gömlek ve iki yemeni ve 

üç münkaş sırmalu makrame ve iki beyaz makrame ve bir münkaş yüz yasdığı ve bir kırmızı 

atlas kaftan ve bir sarı dârâyî kaftan ve bir tafta boğası kaftan ve bir münkaş boğca ve bir alaca 

peşkir ve bir döşeme ve bir gerge ve bir dârâyî yüz yasdığı ve bir alaca don ve bir köhne kavuk 

ve bir dârâyî çentiyân ve bir sarı atlas kaftan ve iki çenber ve bir alaca perde ve bir sarı dârâyî 

zıbun ve bir sarı kebe ve bir mâ’î kebe ve bir beyaz kebe ve bir kaliçe ve bir yan mak‘adı ve bir 

çift altun bilezik ve bir incilü sırmalu alınlık ve bir incilü saçlık ve bir altun mühr ve bir çatma 

yasduk ve bir sarık ve bir cedîd kaliçe ve bir çağşır ve bir dolama ve bir ‘arkıye ve üç atlas 

‘arkıye ve bir dülbend ve on yedi münkaş makrame ve bir çarşab ve bir buçuk vakıyye iplik ve 

buçuk top ketan bezi ve buçuk top astar ve üç boğası yektâ ve onyedi guruşumu sirka idüp zikr 

olunan eşyâyı mezbûr Ramazân evinde bulup zevcesi Hatun ile meclis-i şer‘a getirüp yedinden 

mârü’z-zikr eşyâmın ba‘zısını kabz eyledim bâkî bir çift altun bilezik ve bir alınlık ve saçbağı 

ve saçlık ve altun mühr ve çatma yasduk ve sarık ve kaliçe ve bir çağşır ve bir dolama ve bir 

‘arkıye ve üç kumaş ‘arkıye ve bir dülbend ve bir sırmalu makrameler ve on yedi münkaş 

makrame ve bir çarşab ve bir buçuk vakıyye iplik ve buçuk top bez ve üç yektâ ve onyedi esedî 

guruşum yokdur su‘al olunup takrîri tahrîr ve mûcib-i şer‘iyesi icrâ olunmak matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su‘al mezbûrân Ramazân ve Pîrî cevâbında fî’l-hakîka târîh-i kitâbdan yirmi 

dokuz gün mukaddem gice ile mezbûr Sefer’in mahalle-i merkûmede vâki‘ menzili kapusu 

kilitlerini kırup odasına girüp mârü’z-zikr eşyâları sirka idüp zikr olunan saçbağı ve alınlık ve 

bileziği Aksarây’da handa sâkin bir kâfire yirmi guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledik 

deyu bu cümle eşyâyı mezbûr Sefer’in odasından sirka eylediklerini bi-tav‘ihâ ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin ikrârları mûcibince mezbûrân Ramazân ve Pîrî’nin sağ yedlerini kat‘a hükm bir le mâ-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 

A‘lemü’l-‘ulemâi’l-‘izâm fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi 

ibn Süleymân Beşe, Şeyh Derviş Mehmed Efendi el-Mevlevî, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz 

Hoca, Zehrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Kıdvetü’l-emâsil ‘Abdulbâkî 

Ağa, Şa‘bân bin Velî, Halîl Hoca bin Mehmed Hoca, Fahrü’l-a‘yân Ahmed Beşe serdâr, 

İbrahîm Beşe bin (bozuk), ‘Alî Dede bin Oruç. 

 

66-2 Eceli ile Ölen Kişinin Ölümünde Kimsenin Dahli Olmadığının Tescîli 

İlhanlu’dan Memî / beş altı mahallenin içün hüccetdir. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ İlhanlu nâm karye sâkinlerinden 

olup Çatalköprü’de bi-emrillahi te‘âlâ fevt olan sulbî kebîr oğlu Memî kendi tarafından asâleten 

ve müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i metrûkesi Râzıye bint-i Şu‘ayb nâm hatun tarafından husûs-

ı ‘âtiyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Alî Çelebi ibn Ya‘kûb 

ve Ca‘fer bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Memî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme mahallâtından Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden 

es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Ahmed ve Sarıya‘kûb Mahallesi’nden el-Hâc ‘Osmân ve 

Mahmûd ve Pîresed Mahallesi’nden Molla Ahmed el-imâm ve Süleymân bin Receb ve Cedîd 

Mahallesi’nden Molla İbrahîm el-imâm ve el-Hâc Sâlih bin Rıdvân ve Kerimdede 

Mahallesi’nden Molla Receb el-imâm ve Mustafâ bin Seydî ve Topraklık Mahallesi’nden Molla 

‘Osmân nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam mezbûr 

Ahmed karye-i mezbûreden Konya’ya revâne olup zikr olunan Çatalköprü’ye gelirken bi-

emrillahi te‘âlâ mevt-i fecâ’î ile fevt olmağın husûs-ı mezbûrda zikri sebk iden karye ve 

mahallât ahâlisinden bir ferdin ‘alâka ve medhali olmamağın da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur ve 

ba‘de’l-yevm asâleten ve vekâleten bizden da‘vâ sâdır olursa lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan ‘Îsâ Ağa 

mahzarında bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, ‘Alî Beg bin Yûsuf, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

66-3 Ehl-i ‘Örfe Gammazlık Da‘vâsı 

İbrahîm ve ‘Alî ve Mustafâ Ervad’dan. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ervad nâm karye sâkinlerinden 

İbrahîm bin ‘Ömer ve Mustafâ bin Murâd ve ‘Alî bin Nebî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmede râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Dediği mahzarında her biri 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed benim içün karye-i merkûmede bir adamı bıçak 

ile darb ve mecrûh ve bir hatuna fi‘l-i şenî‘ eylediler deyu isnâd ve ehl-i ‘örfe gamz eylemiş 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf 

itmeğin vech-i mübeyyen üzere mezbûrûn İbrahîm ve Mustafâ ve ‘Alî’yi ehl-i ‘örfe gamz 

eylemediğine mezbûr Mehmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 

İbrahîm Efendi ibn Mevlûd, ‘Alî bin Fethullah, Süleymân bin Receb, Himmet bin Hızır, 

Mehmed Çelebi bin (boş), Mevlânâ Mustafâ Halîfe ibn İbrahîm, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum.  
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67-1 İftirâ ve İyi Hâl Soruşturması 

Ervad’dan İbrahîm ve Mustafâ ve ‘Alî. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-

‘âlem vezîr ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Alî Ağa tarafından husûs-ı ‘âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Abdurrahman Ağa 

mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Ervad nâm karye ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb İbrahîm 

bin ‘Ömer ve Mustafâ bin Murâd Beg ve ‘Alî bin Nebî nâm kimesnelere meclis-i şer‘ ihzâr ve 

muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn İbrahîm ve Mustafâ ve ‘Alî karye-i merkûmede 

bir adamı bıçak ile darb ve mecrûh idüp ve bir hatuna dahî f‘îl-i şenî‘ eylemişler deyu istimâ‘ 

olundu su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn İbrahîm ve Mustafâ ve ‘Alî ve diğer ‘Alî 

cevâblarında husûs-ı mezbûr iftirâdır deyu inkâr itmeğin bi’t-taleb mezbûrûnun keyfiyet-i 

hâlleri su’âl olundukda karye-i merkûme ahâlisinden olup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn mezbûrûn İbrahîm ve Mustafâ ve ‘Alî ve diğer ‘Alî kendi hâllerindedir husûs-ı 

mezbûr iftirâ ve ashâb-ı ağrâz cevâbıdır deyu mezbûrûnun hüsn-i hâllerini haber virmeğin 

mübâşir-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 

Mevlânâ İbrahîm Efendi mevlevî, Mevlânâ Mustafâ Efendi bin İbrahîm, ‘Alî bin 

Fethullah, Himmet bin Hızır, Süleymân bin Receb. 

 

67-2 Muhâla‘a 

Râbi‘a / ma‘a Memiş bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i 

el-Hâc İsma‘îl nâm hatun tarafından ibrâ-yı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn es-Seyyid Halîl ve 

es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi ibn el-Hâc İsma‘îl şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Mehmed Çelebi ibn Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci râfi‘ü’l-kitâb 

Memiş bin Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir sene 

mukaddem müvekkilem merkûme Râbi‘a zevci mezbûr Memiş zimmetinde olan ellibin akçe 

mehr-i mü‘eccelinden ve üzerinde olan bin akçesinden ve Çıralumescid Mahallesi’nde vâki‘ 

mezbûr Memiş’den şirâ-i şer‘î ile iştirâ eylediği menzilinden ve zevciyete müte‘allık cemî‘ 

da‘vâsından fâriga olup zimmetini ibrâ eylemekle ol dahî muhâla‘a ve kat‘-ı ‘alâka eylemişidi 

min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ı ve hak ve ‘alâkası yokdur ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk 

ile da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 

‘Abdî Halîfe bin el-Hâc Mehmed, Mehmed bin Pîrî, Ahmed bin Mehmed, Mustafâ bin 

Mehmed, Mahmûd bin Ahmed ve gayruhum.  

 

67-3 Muhâla‘a 

Memiş bin Mustafâ / Râbi‘a bint-i el-Hâc İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya’da Çıralumescid Mahallesi sâkinlerinden Memiş bin Mustafâ meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i el-Hâc İsma‘îl nâm 

hatun tarafından tasdîka vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Seyyid Ahmed 

ibn es-Seyyid Halîl Çelebi ve es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi ibn el-Hâc İsma‘îl şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Çelebi ibn Mustafâ meclis-i şer‘ mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp merkûme Râbi‘a târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem zimmetimde olan altıbin akçe 

mehr-i mü‘eccelinden ve üzerimde olan bin akçesinden ve mahalle-i merkûmede vâki‘ benden 

iştirâ eylediği menzilinden ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâsından fâriga olup zimmetimi 
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ibrâ eylemeğin ben dahî merkûme Râbi‘a’yı bir sene mukaddem kat‘-ı ‘alâka eyledim min ba‘d 

hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Receb 1074 / 17 Şubat 1664). 

‘İnde’ş-şuhûdi’s-sâbıkûn. 

 

67-4 Mâl Hibesi 

Bağdâd Hatun / ma‘a karındaşı ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Bağdâd bint-i ‘Abdullah nâm sagîrin zevci ve vekîli 

olan Artin nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı ‘Alî bin ‘Abdullah 

mahzarında bi’l-vekâle takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr ‘Alî vâlidesi Hatırnâr nâm 

hatuna bir altun saçbağı ve üç yüz yetmiş mercân ve iki yüz dirhem gümüş hibe ve teslîm idüp 

merkûme Hatırnâr dahî iki yüz dirhem gümüşe bir kemer kuşak düzdürüp ol kuşağı ve saçbağı 

ve üçyüz yetmiş mercânı kızı zevcem merkûme Bağdâd’a hibe ve teslîm idüp ol dahî kabz 

eylemişiken mezbûr ‘Alî taleb ider su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî zikr olunan altun saçbağı ve üç yüz yetmiş mercân ve iki yüz dirhem 

gümüşü vâlidesi merkûme Hatırnâr Hatun’a hibe ve teslîm eylediğini bi-tav‘iha ikrâr itmeğin 

ikrârı mûcibince bî-vech mu‘ârazadan mezbûr ‘Alî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Receb 

1074 / 17 Şubat 1664). 

Mehmed Çelebi bin ‘Alî, İbrahîm bin ‘Abdullah, el-Hâc Mehmed bin Piyâle, ‘Ömer Beşe 

bin Mustafâ Beşe ve gayruhum.  

 

67-5 Emânet Mâlların Teslîm Alındığının Tescîli 

Süleymân Beşe ibn el-Hâc Satı. 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ahmed asâleten ve 

karındaşı ‘Abdurrahman nâm sagîrin kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup vâlidesi olan Marzıye 

bint-i Ahmed nâm hatun vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Süleymân Beşe ibn el-Hâc Satı mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddemâ ‘ammimiz Mahmûd bin ‘Abdurrahman hâl-i sıhhatinde mezbûr 

Süleymân Beşe’ye yedibin nakd akçe ve bir tencere ve bir sahan ve bir tas ve iki ıbrık ve bir 

kahve ıbrığı ve bir keçe ve bir kilim emânet vaz‘ idüp fevt olmağla meblağ-ı mezbûr ve eşyâ-i 

merkûm irsen bize intikâl eylemekle hâlâ meblağ-ı mezbûr yedibin akçeyi ve bir tencere ve bir 

sahan ve bir tas ve iki ıbrık ve bir kahve ıbrığı ve bir keçe ve bir kilimi mezbûr Süleymân Beşe 

yedinden alup kabz eyledik bâkî bir akçe ve bir habbemiz kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

es-Seyyid Nasrûllah Çelebi ibn es-Seyyid ‘Abdî, ‘Alî bin Mustafâ, es-Seyyid Hüseyin 

Çelebi ibn es-Seyyid Sa‘dî, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, el-Hâc Ahmed bin Mehmed, Molla 

Süleymân bin Mûsâ, Hasan bin Mustafâ, Mehmed bin İbrahîm, Mehmed Çelebi bin Receb ve 

gayruhum. 

 

68-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Aynî ve Zeynî ve Sâliha / Ken‘ân bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Aynî bint-i el-Hâc Ya‘kûb nâm hatun tarafından bey‘-

i ‘âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan ‘Abdurrahman Çelebi ibn İbrahîm ve ‘Abdî bin Sâlih şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 
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olan zevci İbrahîm Çelebi ibn ‘Abdurrahman ve Zeynî ve Sâliha bintey el-Hâc Ya‘kûb 

tarafından kezâlik vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed ibn el-

Hâc ‘Alî ve diğer Mehmed bin İbrahîm şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Murâd bin 

İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ken‘ân bin ‘Abdullah mahzarında 

her biri bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerimiz merkûmât ‘Aynî ve Zeynî ve 

Sâliha Karakayış Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Hızır mülkü ve bir tarafı Mûsâ ve Hâcı Halîl 

mülkleri ve bir tarafı Kademli zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi 

ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil zemîninin be-her sene Kâdı ‘İzzeddîn Camî‘i Vakfı’na onaltı 

akçe icâresi olan iki tahta ve bir erkek bağlarını mezbûr Ken‘ân’a râyic-i fî’l-vakt onaltıbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ken‘ân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-

i mebî‘ eylediler ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Receb 1074 

/ 18 Şubat 1664). 

el-Hâc İbrahîm Halîfe bin Mûsâ Hoca, ‘Alî bin Hüseyin, Hüseyin bin el-Hâc Memî, 

‘Abdullah bin Velî, Himmet bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Velî bin Çırak, Mustafâ bin el-Hâc 

‘Abdulkadîr ve gayruhum. 

 

68-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenicekaya nâm karye 

sâkinelerinden Döne bint-i ‘Alî nâm hatun zikri atî olan menzilini bey‘ ve semenini ahz ve 

kabza ve ba‘dehu kendüye îsâle tarafından vekîl idüp merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Halîl bin Mahmûd ve Hamza bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

Mustafâ bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât 

Mevlânâ Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp müvekkilem merkûmenin mahmiye-i merkûmede merhûm Akıncısultân Mahallesi’nde 

vâki‘ bir tarafı mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ve Mahmûd mülkleri ve bir tarafı Kelleci Velî 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir yazlık ve bir oda ve bir tâbhâne ve 

bir kilar ve iki izbe ve dehliz ve hâriciye bir yazlık ve bir oda ve bir samanlık ve bir ahur ve iki 

havlu ve kapusunu müştemil mülk menzilini vekâletim hasebiyle mezbûr Mehmed Efendi’ye 

râyic-i fî’l-vakt onaltıbin akçeye bey‘-i bât-ı sâhih-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mûmâ-ileyh Mehmed Efendi yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mustafâ Beşe hekîmbaşı, İsma‘îl Çelebi bin el-Hâc 

Süleymân, İbrahîm Çelebi bin ‘Abdurrahman, Ya‘kûb Çelebi bin Süleymân, Mehmed Çelebi 

bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

68-3 Nafaka Takdîri 

Esmâ bint-i Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyhsadreddîn 

nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Esmâ bint-i Mehmed nâm hatun 

meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp karındaşım olup âhar diyâra giden Mûsâ nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğlu Hamza benim hücremde olup nafaka ve kisve takdîr olunmak 
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matlûbumdur didikde husûs-ı mezbûr minvâl-i mübeyyen üzere olmağın sagîre-i merkûmenin 

nafaka ve kisvesi içün babası mezkûr Mûsâ mâlından be-her yevm üç akçe nafaka ve kisve bahâ 

takdîr idüp ‘inde’l-ihtiyâc istidâne ve vakt-ı zaferde rücû‘a izn bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

İbrahîm bin Velî, Mahmûd bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Cihângîr oğlu Ahmed ve 

gayruhum. 

 

68-4 Sû-i Hâl Üzere Olan Kadının Tövbe Etmesi 

Tevbe-i ‘Âlime bint-i Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb ‘Âlime bint-i Ahmed nâm hatun meclis-

i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp ba‘zı levendât beni kendi hâlimde komayup sû-i hâl üzeresin 

dimelerine tevbe ve istiğfâr eyledim ba‘de’l-yevm benden hilâf-ı şer‘ hareket vaz‘ sâdır olursa 

ve bir fi‘l-i kabîhde bulunursam şer‘an lâzım gelen icrâ olunsun didikde mâ-vaka‘a ketb olundu 

fî 22 min Receb 1074 (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

Hüseyin bin Mehmed, ‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

68-5 Mülk Satışı (Değirmen Satışı) 

el-Hâc Davûd Beg / Değirmen. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenicekaya nâm karye 

sâkinelerinden Döne bint-i ‘Alî Beg nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hamza Beg ibn Mehmed 

ve Halîl bin Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mustafâ Çelebi ibn 

Mehmed meclis-i şer‘de râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Davûd Beg ibn Ahmed tarafından tasdîka vekîl 

olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı ‘Ârif Beg mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Döne Hatun’un Turgud Kazâsı’na 

tâbi‘ Çakırlı nâm karyede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup Çakırlı 

Değirmeni dimekle ma‘rûf üç göz değirmenin orta değirmenini mezbûr el-Hâc Davûd Beg’e 

yüz ‘aded esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüz esedî guruşu mezkûr el-Hâc Davûd Beg yedinden 

alup kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt eylesün didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve ‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf ( 23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

el-Hâc ‘Îsâ Hoca el-imâm, Mehmed Beg bin Ahmed, Mehmed Beg bin ‘Abdî Beg, ‘Abdî 

Beg bin Nûrullah, Ya‘kûb Beg bin Süleymân, Mehmed Beg bin Kademli, İbrahîm bin Halîl, 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin ‘Abdul‘azîz, Davûd Çelebi bin Emrûllah. 

 

69-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Murtazâ bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden Emrullah bin ‘Ömer meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Murtazâ bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp Gödene nâm karyede Çayırbağları dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı mezbûr 

Murtazâ mülkü ve bir tarafı ‘Abdî mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı diğer 

Mehmed mülkü ile mahdûd kadîmî yol ile dokuz puşta bağımı mezbûr Murtazâ’ya râyic-i fî’l-

vakt binikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Murtazâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 
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ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 

Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

el-Hâc Muslî bin Mahmûd, Süleymân bin Sefer, Mehmed Çelebi bin Mûsâ, Mustafâ bin 

Süleymân, ‘Abdî bin el-Hâc Memiş ve gayruhum. 

 

69-2 Ra‘iyyet Oğlu Olduklarını İsbât 

Karye-i Kumrallu. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kumrrallu nâm karye 

sükkânından Mehmed bin Mehmed ve İbrahîm bin Çalabverdi ve Ahmed bin el-Hâc ‘Alî ve 

Hüseyin bin ‘Alî ve ‘Alî bin Şa‘bân ve Halîl bin ‘Ömer nâm kimesneler meclis-i şer‘a gelüp 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ ceddimiz karye-i merkûme kurbunda serbest ze‘âmet olan 

Gilisra nâm karyeden olup ze‘âmet-i merkûmeye mutasarrıf olan (boş) ağanın biz ra‘iyyet ve 

ra‘iyyeti oğulları olup sûret-i defterinde ceddimiz ismleri mukayyed ve mestûr iken nâhiye-i 

merkûme mezbûr subaşıları olanlar bizi rencîde ider deyu sûret-i defter ibrâz idüp nazar 

olundukda mezbûrûnun ceddeleri ‘Osmân veled-i ‘Alî ve Hızır Bâli veled-i ve Sefer veled-i 

İbrahîm ve İbrahîm birâder-i o ve Hüseyin veled-i Hamza Emineddîn veled-i Şa‘bân ve Eymîr 

veled-i Mehmed ve Bayram birâder-i o ve Ahmed birâder-i o ve Yûsuf birâder-i o deyu mestûr 

ve mukayyed olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

Halîl bin ‘Ömer, Mehmed Çelebi bin ‘Alî, Ahmed bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

69-3 Nikâhda Verilen Para Da‘vâsı  

Kılıç veled-i Şâtî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Kılıç veled-i Şâtî nâm zimmî meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Bağdeser veled-i Kaçsâr nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Bağdeser’in kızı Meryem nâm bikri oğlum Ohan’a 

tezevvüc murâd eylediğimde mezbûr Bağdeser zimmî bana kırkiki guruş virmeyince kızımı 

virmen deyüp kırkiki esedî guruşumu alup kabz eyledi hâlâ taleb iderin su’âl olunup yedimde 

olan fetvâ-yı şerîf mûcibince alıverilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Bağdeser 

zimmî cevâbında fî’l-hakîka mezbûr Kılıç’ın kırkiki esedî guruşunu medropolid yediyle aldım 

lâkin kırkiki guruşu virmeyince kızımı virmen dimedim deyu inkâr itmeğin mezbûr Kılıç 

zimmîden ikrârına muvâfık beyyine taleb olundukda Bâli veled-i Şâtî ve Niki veled-i Şâtî nâm 

zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr 

Bağdeser kızı Meryem’i mezbûr Kılıç zimmînin oğluna virmek murâd eyledikde kırkiki guruşu 

virmeyince virmem didi ve kırkiki esedî guruşu aldı ba‘dehu kızını tezvîc eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan kırkiki esedî guruşu ber-mûcîb-i fetvâ-yı şerîf mezbûr Kılıç 

zimmîye teslîme merkûm Bağdeser zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 

Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

Ohan Keşiş veled-i Ohan. 

 

69-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Alî Çelebi / İsma‘îl bin Mahmûd. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Alî Çelebi ibn Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl bin Mahmûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûmede İçhisâr’da vâki‘ tarafeyni mezbûr İsma‘îl mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı 

Molla Yûsuf mülkü ile mahdûd iki bâb evimi mezbûr İsma‘îl’e râyic-i fî’l-vakt altıyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sâhih ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkum ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru İsma‘îl yedinden ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min 

Receb li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

Budak Beg bin ‘Abdullah, Seyyid İsma‘îl Çelebi bin Seyyid Pîrli, el-Hâc Mehmed bin el-

Hâc Şa‘bân, Mehmed Çelebi bin Muslî, Süleymân Halîfe el-mü‘ezzin. 

 

69-5 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Ahmed ve Hüseyin / vasî ‘Âyşe vâlideleri. 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Osmân 

Beşe’nin sulbî sagîr oğlu Ahmed ve Hüseyin’e babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan ‘umûr-ı şer‘iyelerini görü 

virmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Mustafâ nâm 

hatun mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

Bayram Efendi el-müderris, Mevlânâ Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd, Mehmed bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

70-1 Alacak Da‘vâsı 

‘Alî bin Karaman. 

Mahmiye-i Konyada Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan Ahmed bin 

Süleymân’ın sulbî sagîr oğulları Mustafâ ve ‘Abdurrahman ve Mahmûd’un kıbel-i şer‘den 

vasîleri olup karındaşları olan Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

‘Alî bin Karaman mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz 

sene mukaddem müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde Şeyhahmed Mahallesi’nde vâki‘ şarken 

tarîk-i ‘âmm ve şimâlen Mehmed Beşe mülkü ve garben Sefer Beşe mülkü ve kıbleten mezbûr 

‘Alî mülkü ile mahdûd bir tâbhâne ve bir ahur ve fevkânî bir oda ve bir yazlık ve bir kilar ve 

bir mikdâr bağçe ve havluyu müştemil menzilini mezbûr ‘Alî’ye sekizyüz vakıyye böğrek 

yağına bey‘ ve teslîm idüp yağı almadın fevt olmağla hâlâ vesâyetim hasebiyle taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ahmed hâl-i sıhhatinde menzil-i mezbûr bahâsı olan 

sekizyüz vakıyye yağı teslîm eyledim deyücek gıbbe’l-inkâr mezbûr ‘Alî’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc İbrahîm bin Kemâl ve Ahmed bin Mustafâ 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ menzil-i 

mezbûrun bahâsı olan sekiz yüz vakıyye böğrek yağını bizim huzûrumuzda mezbûr ‘Alî 

müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’e hâl-i sıhhatinde teslîm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

bî-vech mu‘ârazadan vasî-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Receb 1074 / 16 Şubat 

1664).  

el-Hâc Hüsâm Beg bin Hasan, Süleymân Beg bin Receb, Mustafâ bin el-Hâc Mehmed, 

İsma‘îl bin Mustafâ, Velî bin İbrahîm, Hasan bin İbrahîm. 
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70-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Molla ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Mahmûd meclis-i 

şer‘de râfi‘ü’l-kitâb Molla ‘Abdî bin ‘Ömer mahzarında ikrâr idüp mahalle-i mezbûrede bir 

tarafı tarîk ve bir tarafı mezbûr Molla ‘Abdî ve bir tarafı Ahmed ve bir tarafı Hasan mülkü ile 

mahdûd bir ahur ve bir samanlık ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi mezbûr Molla 

‘Abdî’ye râyic-i fî’l-vakt binüçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sâhih-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-

i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

(mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu). 

Satı bin ‘Abdî Hoca, Ahmed bin Macar, Receb bin İbrahîm, Mûsâ Halîfe bin 

‘Abdulkerîm, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî. 

 

70-3 Cizye Da‘vâsı 

Molla-zâde Sâlih Çelebi / cizye içün. 

Taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden bâkî kulu ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa 

tarafından Ahmed Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da sâkin 

kefere tâyifesinin bin yetmiş üç senesine mahsûb olmak üzere harâçlarını cem‘e me‘mûr olan 

râfi‘ü’l-kitâb fahrü’s-sulehâ Salîh Çelebi mahzarında takrîr-i kelâm idüp sene-i mezbûre cizyesi 

mâlını yedimde olan emr-i şerîf mûcibince mezkûr Salih Çelebi’den taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mûmâ-ileyh Sâlih Çelebi cevâbında sene-i mezbûre cizyesi cem‘ini 

mukademâ taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden der-‘uhde eylediğimde ber-vech-i peşîn 

dokuzbinsekizyüzaltmış akçe virüp cem‘ ve tahsîl içün yedime berât-ı şerîf alup karyeye gelüp 

cem‘ine mübâşeret eylediğimde işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Safer veled-i Agob ve Yâsef 

veled-i Mircân ve Satı veled-i Bayındır ve Satılmış veled-i Murât ve Erekîl veled-i Murduk nâm 

zimmîler me‘mûr olduğum üzere bana teslîm itmeyüp Âsitâne-i Sa‘adet’e varup cümle cizye 

mâlı olan altmışyedibinbeşyüzyetmiş akçeyi mîrîye teslîm itmek üzere zimmetlerine aldığın 

ikrâr ve i‘tirâf eyledikleri tahrîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn 

zimmîler cevâblarında fî’l-vâki‘ sene-i merkûme cizyesi mâlını biz cem‘ ve tahsîl eyledik 

zimmetimizdedir Âsitâne-i Sa‘âdet’de yine mîrîye biz teslîm ideriz deyu her biri bi-tav‘iha ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince sene-i merkûme cizyesi mâlını mûmâ-ileyh Ahmed Ağa ile 

ma‘a Âsitâne-i Sa‘adet’de teslîm içün mezbûrûn zimmîleri mûmâ-ileyh Ahmed Ağa’ya teslîm 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf ( 1-10 Receb 1074 / 29 Ocak-7 Şubat 1664). 

el-Hâc Ahmed bin Mustafâ Beg, Menzilci Mustafâ Çelebi, ‘Alî Dede bin Oruç, ‘Alî 

Çelebi bin Karaman, Derviş Mevlûd bin Süleymân ve gayruhum. 

 

70-4 Mülk Satışı 

el-Hâc Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi ibn Süleymân 

Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî ve el-Hâc Mustafâ ibn 

Ahmed nâm karındaşlar mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merhûm Akıncısultân 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı ba‘zen benim mülküm ve ba‘zen Mahmûd Beg mülkü ve bir tarafı 

Kelleci zimmî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir yazlık ve bir oda ve 

bir tâbhâne ve bir kilar ve iki izbe ve bir hamam ve hâriciye bir yazlık ve bir oda ve bir samanlık 

ve bir ahur ve iki kıt‘a havluyu müştemil Döne bint-i ‘Alî nâm hatundan şirâ-i şer‘iye ile iştirâ 

eylediğim menzilin bir hamam ve bir örtme ve bir izbe ve bir ahur ve bir oda ve bir mikdâr 

havlusunu ben alakoyup mâ‘adâsını mezbûrân Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt 



- 187 - 

 

onaltıbinbeş yüz akçeye bey‘-i bât-ı sâhîh-i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezbûrân el-Hâc Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî 

yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Receb 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

el-Hâc Receb bin Mehmed, el-Hâc ‘Abdî bin Mustafâ Dede, Kadrî Çelebi bin Mahmûd 

Efendi, Mehmed Çelebi bin Hasan, İsma‘îl bin Ahmed. 

 

71-1 Alacak Da‘vâsı 

el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî / Mûsâ Efendi akçesi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan Şa‘bân Beg ibn Mehmed’in 

sulbî sagîr oğlu Mahmûd’un kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Mehmed Çelebi ibn İbrahîm 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ bi-tarîki’l-karz müteveffâ-yı mezbûr 

Şa‘bân Beg’e hâl-i sıhhatinde ikiyüzkırkdokuz zolata ve on vakıyye kahve virüp teslîm idüp 

kable’l-edâ fevt olmağla muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Satılmış ve Süleymân bin 

İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-hakîka mukaddemâ mezbûr el-Hâc Nûrullah bizim huzûrumuzda müteveffâ-yı mezbûr 

Şa‘bân’a hâl-i sıhhatinde bi-tarîki’l-karz ikiyüzkırkdokuz zolata ve on vakıyye kahve virüp 

teslîm eyledi kable’l-edâ mezbûr Şa‘bân fevt olmağla zimmetinde kaldı bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a oldukdan sonra zikr olunan ikiyüzkırkdokuz zolatadan ve kahveden cüz’en ve küllen 

almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve turuk-ı şer‘den bir tarîk ile mezbûr Şa‘bân’ın zimmetini 

ibrâ eylemediğine mezkûr el-Hâc Nûrullah’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr ikiyüzkırkdokuz zolatayı ve on vakıyye kahveyi 

muhallefât-ı merkûmdan edâya vasî-i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 

Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, 

‘Alî bin Mustafâ, Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Yûsuf. 

 

71-2 Talâk Sonrası Mehir ve Nafaka Da‘vâsından Ferâgat 

‘Âlime bint-i Ahmed / zevci Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinelerinden ‘Âlime bint-i Ahmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Ahmed bin Mahmûd 

mahzarında ikrâr idüp mezbûr Ahmed mukaddemâ beni tatlîk eylemekle zimmetinde 

mütekarrer olan mehr-i mü‘eccelimi ve nafaka-i ‘iddetimi ve me‘ûnet-i süknâmı da‘vâ 

eylediğimde mezbûr Ahmed ikiyüz akçe mehr-i mü‘ecceli vardır deyu ikrâr itmeğin bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Ahmed yedinden yüzelli akçe alup kabûl ve 

kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve 

‘alâkam kalamdı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık benden veya vekîlimden da‘vâ sudûr 

iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

‘Abdî Hoca el-imâm, Mûsâ Hoca el-imâm, Hüsâm bin ‘Abdî Çelebi, el-Hâc Hasan bin 

‘Abdî Beg ve gayruhum. 
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71-3 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Şa‘bân bin Receb / ‘Âyşe bint-i Ebûbekir. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Piresed Sultân Mahallesi sâkinlerinden Şa‘bân bin Receb 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Ebûbekir nâm hatun 

tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu 

taşrasında Semerciler Sûku’nda vâki‘ bir tarafı el-Hâc ‘Abdî mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı el-Hâc İbrahîm mülkü ile mahdûd sakf ve cidârı mülküm 

olup zemîninin be-her sene Diğin Câmi‘i’ne beşer akçe icâresi olan nısf dükkânımı merkûme 

‘Âyşe Hatun’a râyic-i fî’l-vakt ikibin altıyüz akçeye bey‘-i bât-ı sâhîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre ‘Âyşe yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 

Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

Ahmed bin İbrahîm, Mustafâ bin ‘Abdullah, Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Mustafâ bin 

İbrahîm, el-Hâc Nasûh bin el-Hâc Mûsâ, Mehmed bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

71-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mehmed / ma‘a Fâtıma bint-i Oğuz / bağ. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Abdulbâkî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Oğuz nâm hatun tarafından tasdîka 

vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci el-Hâc İbrahîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Kiraslı nâm mevzi‘de 

vâki‘ etrâf-ı selâsesi mezbûr el-Hâc İbrahîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

mikdâr arz-ı hâliye ve eşcâr-ı müsmireyi müştemil beş puşta bağımı kadîm yoluyla merkûme 

Fâtıma Hatun’a râyic-i fî’l-vakt ikibinsekizyüz akçeye bey‘-i bât-ı sâhîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Fâtıma 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Mehmed Çelebi bin Mahmûd, Süleymân bin 

Mustafâ, Bâli Beg bin İbrahîm, Mehmed bin Allahverdi ve gayruhum. 

 

71-5 Mülk Satışı (Tarla ve Bağ Satışı) 

Mûsâ bin Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin İsma‘îl meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mûsâ bin Mahmûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Abdî mülkü ve bir 

tarafı Ahmed Ağa mülkü ve bir tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı es-Seyyid Mûsâ oğulları mülkleri 

ile mahdûd bir dönüm tarla eşcârıyla bir kıt‘a bağımı mezbûr Mûsâ’ya râyic-i fî’l-vakt 

üçbinyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sâhîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezbûr Mûsâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır zabt eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 
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mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Receb 1074 / 21 Şubat 1664). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn ‘Alî Efendi, Hasan bin ‘Alî, Muharrem bin Mehmed, ‘Alî 

bin Ahmed, ‘Alî bin Mustafâ, Mehmed bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

72-1 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr ‘Abdurrahman / vesâyet-i Zemîne. 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Ahmed nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğlu ‘Abdurrahman’a babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan ‘umûr-ı şer‘iyelerini görü 

virmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Zemîne bint-i Ahmed nâm 

hatun mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Receb 1074 / 18 Şubat 1664). 

Seyyid Nasrûllah Çelebi bin Seyyid ‘Abdî, ‘Alî bin Mustafâ, Mehmed bin İbrahîm, 

Mehmed Çelebi bin Receb, Molla Süleymân bin Mûsâ. 

 

72-2 Alacak Da‘vâsı 

el-Hâc Hasan bin ‘Abdî Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hasan bin ‘Abdî Beg meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan el-Hâc Şa‘bân bin 

(boş) nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mehmed’in kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Mehmed 

Çelebi ibn İbrahîm mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr el-Hâc Şa‘bân 

hâl-i sıhhatinde bi-târiki’l-karz binon zolata ve binikiyüz akçelik afyon virüp teslîm idüp 

kable’l-edâ fevt olmağla zimmetinde kaldı hâlâ muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hüseyin Çelebi 

ibn İbrahîm ve Mustafâ bin Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr el-Hâc Hasan mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr el-

Hâc Şa‘bân hâl-i sıhhatinde iken bi-tarîki’l-karz virdiği binon zolatayı deynimdir deyu el-Hâc 

Şa‘bân bizim huzûrumuzda ikrâr idüp bizi işhâd eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye idüp ve Süleymân Beşe ibn Satı ve Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn Seyyid Yûsuf nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup müteveffâ-yı 

mezbûr el-Hâc Şa‘bân hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda el-Hâc Hasan’dan binikiyüz akçelik 

afyon aldım deynimdir deyu ikrâr idüp bizi işhâd eyledi biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl her birinin şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ oldukdan sonra zikr olunan binon zolatadan ve afyon bahâsı olan binikiyüz akçeden 

cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve taraf-ı şer‘den bir tarîk ile müteveffâ-

yı mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine mezbûr el-Hâc Hasan’a yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr binon zolatayı ve afyon 

bahâsı olan binikiyüz akçeyi muhallefât-ı merkûmeden edâya vasî-i mezbûr Mehmed Çelebi’ye 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Receb 1074 / 21 Şubat 1664). 

Mahmûd Beşe bin İbrahîm, Süleymân bin Halîl, Hasan Efendi el-imâm ve gayruhum. 

 

72-3 Vasî-i Muhtâr Ta‘yîni (Vasiyet) 

Mustafâ / ma‘a Molla Ahmed vasî-i muhtâr. 



- 190 - 

 

Kasaba-i Babadağı’nda Çeşme Mahallesi sâkinlerinden ‘İvaz bin Receb nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Medrese Mahallesi sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Resûl ve Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ menzilimden hacc-ı şerîf niyeti ile çıkup yolda hasta ve sâhib-

i firâş olmam ile mezbûr Mustafâ’nın menzilinde sâkin olup bana hidmet idecek oldu ve mezbûr 

Molla Ahmed’i vasî-i muhtâr eyledim hâlâ yanımda bir ihrâm ve bir velençe ve bir kilim ve bir 

heğbe ve bir kara kılıç ve üç don ve gömlek ve bir eğer ve bir tencere ve bir el ıbrığı ve bir 

mathara ve iki müsta‘mel (bozuk) yeşil çukaya kaplu köhne kurd kürkü ve bir boğası kaplu 

kuzu kürkü ve bir kıl heğbe ve bir yançe ve beşbin nakd akçem vardır eğer bana ecel târî olup 

vefât idersem vasî-i muhtâr eylediğim mezbûr Molla Ahmed bu eşyâyı bey‘ idüp techîz ve 

tekfînimi görüp bâkî kalanı vücûh-ı hayrâta sarf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (24 Receb 1074 / 21 Şubat 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Abdî Beşe bin Tana Hâcı, el-Hâc ‘Ömer bin ‘Alî Beşe, el-Hâc 

Yûsuf bin ‘Abdullah, Mehmed Beşe bin Muslî, Molla Hâcı bin ‘Abdî, Seyyid Süleymân Çelebi 

bin el-Hâc Hüseyin, el-Hâc ‘İvaz bin İbrahîm Beşe, Hızır Beşe bin el-Hâc Hüseyin. 

 

72-4 Mehir Da‘vâsında Sulh 

Fâtıma bint-i Mehmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Beşe tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve 

i‘tâ-yı hüccete vekîl olup ‘İvaz Beşe ibn Seydî Muharrem Beşe ibn Seydî şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan babası Mehmed Beşe ibn ‘Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Mehmed Efendi tarafından tasdîka vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin Ahmed ve Halîl bin Karakaş 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc 

‘Alî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlum ve müvekkilim mezbûr Mustafâ 

Beşe’nin merkûme Fâtıma mutallakası olup oğlum mezbûr üzerinde mütekarrer olan mehr-i 

mü‘eccelini ve üçbin akçesini da‘vâ ve taleb eylediğinde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-

sulh merkûme Fâtıma Hatun’a yeni kesik müsta‘mel bir kırmızı atlas kaftan ve bin akçe virüp 

teslîm eyledim min ba‘d husûs-ı mezbûra ve zevciyete müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ı kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûsa ve zevciyete müte‘allık bir tarîk ile benden veya vekîlimden da‘vâ ve 

husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi 

didikde vekîl-i mezbûr Mehmed Beşe’nin vech-i mübeyyen üzere cârî olan ikrârını mezkûr 

Ahmed Efendi bi’l-vekâle kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (24 Receb 1074 / 21 Şubat 1664). 

Fahrü’l-a‘yân serdâr Ahmed Beşe, el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe, ‘Alî Çelebi bin 

Ahmed Efendi, Molla İbrahîm bin Şeyh Mansûr, ‘Alî Beşe çavuş. 

 

73-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mûsâ Efendi / menzil. 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin İbrahîm ve 

Fâtıma bint-i Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

a‘lemü’l-‘ulema’i’l-mütebahhırîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-müteverri‘în Mevlânâ Mûsâ Efendi 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Ferhûniye Mahallesi’nde vâki‘ şarken mûmâ-

ileyh Mûsâ Efendi mülkü ve şimâlen bizim mülkümüz ve kıbleten tarîk-i ‘âmm ve garben 

mezâristân ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tâbhâne ve bir fırun örtmesi ve havlu ve eşcârı 

müştemil menzilimi mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt dokuzbinbeşyüz akçeye bey‘-
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i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûru mezkûr Mûsâ Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt tasarruf eylesün 

didiklerinde merkûmânın vech-i tahrîr üzere cârî olan ikrârlarını mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi 

kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Receb 1074 / 16 Şubat 

1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ ‘İbâdullah Efendi, Hasan Efendi el-imâm, el-Hâc Nûrullah 

bin el-Hâc ‘Abdî, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, es-Seyyid 

Mustafâ bin es-Seyyid Mehmed ve gayruhum. 

 

73-2 Hıyânetleri Görülen Mütevelli ve Nâzırın ‘Azilleri 

Yüzükcü-zâde çeşmelerinindir. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi ahâlisinden fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh 

‘Abdullah Efendi ve el-Hâc Sâlih ve Hüseyin Çelebi ve Mehmed Çelebi ve ‘Alî ve 

Akşemseddîn Mahallesi’nden Budak ve Mu‘în Mahallesi’nden es-Seyyid ‘Alî Çelebi ve 

Hocahasan Mahallesi’nden el-Hâc Ahmed ve Mehmed ve Yûsuf ve ‘Abdul‘azîz 

Mahallesi’nden mü‘ezzin olan ‘Abdî nâm kimesneler ve sâ’irleri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan el-Hâc Mehmed’in 

sulbî oğlu Mustafâ Çelebi mahzarında her biri da‘vâ ve tâkrir-i kelâm idüp merhûm mezbûr el-

Hâc Mehmed mâlından binyüz riyâlî guruş ifrâz idüp meblağ-ı mezbûrun tevliyeti oğlu mezbûr 

Mustafâ’ya ta‘yîn idüp meblağ-ı mezbûr binyüz guruşu onu onbir buçuk hesâbı üzere istirbâh 

olunup mürâbahasından iki cüz-i şerîf kırâ’atına yevmî ikişer akçe vazîfe ve yevmî bir akçe 

‘Abdul‘azîz Mahallesi Mescidi mü‘ezzinine ve yevmî üç akçe mütevelliye ve yevmî beş akçe 

çeşmelerin çeşmecisine ve yevmî iki akçe kâtibe ve yevmî iki akçe nâzıra ve yevmî üç akçe 

mu‘allimhâneye ve çeşme kapusu taşrasında vâki‘ bir çeşme ve Rıdvân Çavuş-zâdeler kapusu 

önünde vâki‘ bir çeşmeye ve hisâr önünde vâki‘ bir çeşme ve İbn Tûtî Mahallesi’nde vâki‘ bir 

çeşme ve Selçuk Câmi‘i önünde vâki‘ bir çeşme ki cem‘an beş çeşmelerin meremmâtına ve 

topları ve su yoluna harc ve sarf oluna deyu ref‘ ve ta‘yîn idüp teslîm-i mütevelli olmuşidi hâlâ 

on iki senedir muhâsebesi görülmedi su‘al olunup takrîri tahrîr olunmak matlûbumuzdur 

didiklerinde gıbbe’s-su‘al mezbûr Mustafâ Çelebi cevâbında babam mezbûr Hâcı Mehmed 

vech-i mübeyyen üzere binyüz riyâlî guruş vakf idüp tevliyeti bana ta‘yîn eylemekle teslîm 

olunup kabz eyledim asl-ı mâldan altıyüzyirmi guruşu zimem-i nâsdadır ve dörtyüzseksen 

guruşu benim zimmetimdedir ve on iki senede hâsıl olan rıbhı bindokuzyüzseksen guruşun sene 

be-sene zikr olunan vazîfehârlara ve çeşmelere ve çeşmeler mesârifine binikiyüzseksen 

guruşunu sarf eyledim bâkî asl-ı mâldan dörtyüzseksen riyâlî guruş ile mürâbahadan olan 

yediyüz riyâlî guruş ki cem‘an binyüzseksen guruş zimmetimde vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ 

deynimdir deyu cevâb virmekle vakfa hıyâneti zâhir olup ‘azli lâzım gelmeğin tevliyetden 

mezbûr Mustafâ Çelebi ref‘ olunup ve kâtib ‘Alî Beşe ve nâzır dahî mütevelli-i mezbûrun mâl-

ı vakfı ekl ve telef eylediğini hükkâma haber virmeyüp üzerlerine lâzım olan umûrda her birinin 

kusûru olmağın ‘azle müstehak olmalarıyla ref‘ olunup mütevelli-i mezbûr yerine yevmî üç 

akçe vazîfe ile ‘Abdusselâm Efendi mütevelli ve hasbî kâtib nasb eyleyüp el-Hâc Sâlih hasbî 

nâzır nasb olunup anlar dahî tevliyet ve kitâbet ve nezâret-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerin edâya müte‘ahhid olduklarından sonra mezbûr ‘Abdusselâm Efendi zimem-i nâsda 

olan altıyüzyirmi guruşu dahî kabûl idüp ve ref‘ olunan nezâret ve kitâbet vazîfeleri asl-ı mâlın 

noksanına zam olunmağı ihtiyâr eyledikde mezbûr Mustafâ’ya telef eylediği binyüzseksen 

guruşu merkûm ‘Abdusselâm Efendi’ye temâmen edâya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 

Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 
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Fahrü’l-eşbâh Mehmed Ağa ibn ‘Abdulbâkî Ağa, ihve Rıdvân Ağa, el-Hâc Yûsuf bin 

Muslî, ‘Alî Çelebi bin Mehmed Çelebi, ‘Alî Çelebi bin Halîl, Receb bin Mûsli, el-Hâc Mehmed 

bin Hüseyin, Hasan Çelebi bin Hızır Beg, el-Hâc Nasûh bin el-Hâc Mehmed. 

 

73-3 Hâneye Tecâvüz ve Suçluların Köyden İhrâcı 

Mütesellim Ağa / Karkın’dan. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Karkın nâm karye sâkinlerinden 

‘Abdullah ve Hasan ibney Budak nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karye-i merkûmeden ‘Âbid bin Sâdık ve Ahmed bin Bayram nâm kimesneler mahzarlarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem mezbûrân ‘Âbid ve Ahmed 

karye-i mezbûrda vâki‘ menzilimizin samanlık divarını delüp hıyânet kasdıyla içerü dâhil olup 

biz âgâh olup mezbûrânı ahz idüp cenk iderken Müslümânlar gördüler su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûrân ‘Âbid ve Ahmed’in keyfiyet-i hâlleri 

karye-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm ve Receb bin 

‘Abdulcelîl ve Bedel bin Hâcı ve Satılmış ve Mehmed bin Himmet ve Hasan bin el-Hâc Hasan 

ve İbrahîm bin Eymîr nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr 

olunduklarında mezbûrân ‘Âbid ve Ahmed iyü kimesneler değillerdir deyu sû-i hâllerini haber 

virmeğin mezbûrân ‘Âbid ve Ahmed karye-i mezbûreden ihrâc ve iclâya tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Receb 1074 / 22 Şubat 1664). 

Seyyid Nasrullah bin Seyyid Abdî, Hasan Efendi el-imâm, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Süleymân bin Halîl. 

 

74-1 Hırsızlık Da‘vâsında Sulh 

Hızır Beşe ibn el-Hâc Hüseyin / ma‘a ‘Acem. 

‘Acem tüccârından Sergiz veled-i Medros nâm ‘Acem meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hızır Beşe ibn el-Hâc Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan üç ay mukaddem Kasaba-i Ilgun’da ihrâk vâki‘ olmağla mezbûr Hızır Beşe 

dükkânımdan üçyüz esedî guruş ve elli çeki afyon ve dört dülbend ve bir kalpağımı aldı hâlâ 

taleb eylediğimde ol dahî inkâr itmeğin beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde 

vâkı‘a olmuşidi el-hâleti hâzihi beynimizde muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm 

fehvâsı üzere ‘âmil olup yüzelli esedî guruş üzerine ‘akd-ı sulh eylediğimizde ben dahî sulh-ı 

mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan yüzelli esedî guruşu mezbûr Hızır Beşe yedinden alup kabûl 

ve kabz idüp mâ‘adâdan fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ba‘dehu hak ve ‘alâkam 

kalmadı ba‘de’l-yevm benden veya vekîlimden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (25 Receb 1074 / 22 Şubat 1664). 

Fahrü’l-a‘yân Serdâr Ahmed Beşe, Mehmed Beg bin Kemâl Beg, es-Seyyid Süleymân 

Çelebi el-imâm, el-Hâc İbrahîm bin Mûsâ Hoca, Mehmed Çelebi bin Mahmûd, Fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mustafâ Efendi, Zülfikâr Beg bin Sefer Ağa, Sefer bin ‘Abdî. 

 

74-2 Darb Da‘vâsı 

es-Seyyid Velî. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden Hallâc Ahmed bin Hanefî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Velî Çelebi ibn es-Seyyid 

Nasrullah mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr 
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es-Seyyid Velî dükkânıma gelüp deynim olan dört guruşunu virdiğimde eksikdir deyu almayup 

beni dükkânımdan kaldırup yere urdu su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin vech-i mübeyyen üzere mezbûr es-Seyyid Velî 

Çelebi’ye merkûm Ahmed’i yere urmadığına yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Receb 1074 / 23 Şubat 1664). 

Seyyid Süleymân Çelebi el-imâm, Seyyid Eymîrşâh bin Mustafâ, Hızır Çelebi bin 

Mehmed Beşe ve gayruhum. 

 

74-3 Mehr-i Mü‘eccel ve Nafakalarını Aldığını Tescîl 

Ümmühânî bint-i Mahmûd / ma‘a zevcihâ Mahmûd bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinelerinden Ümmühânî bint-i Mahmûd 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd 

bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mahmûd üzerinde olan beşyüz 

akçe mehr-i mü‘eccelimi aldım ve nafaka-i ‘iddetim ve me‘ûnet-i süknâm mukâbelesinde dahî 

bir hamam gömleği ve bir boğça alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim ba‘dehu hak ve ‘alâkam 

kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 

1074 / 19 Şubat 1664). 

Molla ‘Ömer el-imâm, Mehmed bin İbrahîm, Yûsuf bin ‘Abdullah, Ebûbekir bin 

Muharrem, Sâlih Çelebi bin Ahmed ve gayruhum. 

 

74-4 Azâlı Köle Mîrâsı Da‘vâsı 

Fâtıma bint-i Ebî / ma‘a İsma‘îl Ağa. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İsma‘îl Beg ibn Mustafâ Çavuş ibn Sinân Çelebi meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem fevt olan Ebî bin Muslî nâm kimesnenin sulbiye 

kızı Fâtıma tarafından vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Ca‘fer 

Beşe ibn el-Hâc Velî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Ebî’nin 

ceddi Ferruh benim ceddim Şa‘bân Çelebi’nin ‘abd-ı mu‘takı olmağla muhallefâtı hakk-ı velâ 

cihetinden benim ile kızı merkûme Fâtıma’ya münhasıra olmağın muhallefâtından hissemi 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûr İsma‘îl Beg’e 

müdde‘âsını isbâta bi’d-def‘a mehl-i şer‘î virildikden sonra ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın 

hıfzen li’l-makâl bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Recebi’l-ferd li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Receb 1074 / 2 Şubat 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

74-5 Muhâla‘a 

Sâliha / ma‘a zevcihâ Mevlûd. 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Mustafâ nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb zevci Mevlûd bin Mehmed mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mevlûd ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetinde olan dörtbin akçe mehr-i mü‘eccelimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve 

me’ûnet-i süknâmdan ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup zimmetini ibrâ ve 

iskât eylediğimde ol dahî beni muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledi min ba‘d hak ve ‘alâkam 

kalmadı didikde merkûme Sâliha’nın vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezbûr Mevlûd 

kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-
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sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Receb 1074 / 23 

Şubat 1664). 

Mustafâ Halîfe el-imâm, el-Hâc Mehmed bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Alî bin 

‘Abdullah ve gayruhum. 

 

75-1 Mehr-i Mü‘eccel Da‘vâsı 

Gülistân bint-i ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Gülistân bint-i 

‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci Süleymân üzerinde dörtyüz 

akçe mehr-i mü‘ecceline kefîl olan Mehmed bin Mustafâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp zevcim mezbûr Süleymân târîh-i kitâbdan altı ay mukaddem mahrûse-i Burusa’da fevt 

olmağla zimmetinde olan dörtyüz akçe mehr-i mü‘eccelimi vekâleti hasebiyle mezbûr 

Mehmed’den taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-

vâki‘ merkûme Gülistân’ın zevci merkûm Süleymân zimmetinde olan dörtyüz akçe mehr-i 

mü‘ecceline kefîl oldum lâkin mezbûr Süleymân târîh-i mezbûrda Burusa’da fevt olduğu 

ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin merkûme Gülistân Hatun’dan müdde‘âsına mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden olup Mücellid Mahallesi’nden Mustafâ ibn el-

Hâc Zülfikâr Çiftenerdübân Mahallesi’nden Şa‘bân bin ‘Abdurrahman nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka merkûme 

Gülistân’ın zevci mezbûr Süleymân târîh-i kitâbdan altı ay mukaddem Burusa’da fevt oldu bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra merkûme Gülistân’ın mezbûr Mehmed mahzarında 

ikrâr idüp mehr-i mü‘eccelim olan meblağ-ı mezbûr dörtyüz akçemi mezkûr Mehmed’den alup 

kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Receb 

1074 / 22 Şubat 1664). 

‘Alî Çelebi bin el-Hâc Muharrem, ‘Alî bin ‘Abdullah, Ahmed bin Cihângîr, Mahmûd bin 

Velî ve gayruhum. 

 

75-2 Vakıf Toprağı Mahsûlâtı Da‘vâsı 

Vakf mütevelli-i Hocenti / Mustafâ bin İlyâs. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karyede vâki‘ merhûm Şeyh Hocenti Zâviyesi’nin 

hâlâ mütevellisi olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin İlyâs nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya Kal‘ası mustahfızlarından Hüseyin Çelebi ibn Yûsuf ve el-

Hâc ‘Alî bin İbrahîm ve Mustafâ bin Receb nâm kimesneler mahzarlarında bi’t-tevliye da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mütevellisi olduğum zâviye-i merkûmenin vakf mezra‘ası olan Karaağaç 

nâm mezra‘anın bir mikdâr arâzisini mezbûrûn Hüseyin Çelebi ve el-Hâc ‘Alî ve Mustafâ bizim 

tîmârımızdandır deyu üç sene zabt idüp üç senede altmış keyl buğday ve yirmi keyl arpa ve 

burçak zabt ve kabz eylediler hâlâ arâzi-i merkûme zâviye-i mezkûme vakfı olduğunu ber-

mûcib-i vakfiye ve emr-i şerîf isbât idüp hüccet-i şer‘iye olmağla kabz eyledikleri altmış keyl 

buğdayı ve yirmi keyl arpayı taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Hüseyin 

Çelebi ve el-Hâc ‘Alî ve Mustafâ cevâblarında fî’l-hakîka arâzi-i merkûmeden iki senede dört 

keyl bir şinik arpa ve sekiz keyl üç şinik buğday alup kabz eyledik deyu bi-tav‘ihim ikrâr ve 

i‘tîrâf itmeğin ikrârları mûcibince dört keyl ve bir şinik arpa ve sekiz keyl üç şinik buğday vakfa 

hükm olunup mütevelli-i mezbûra teslîme mezbûrûn Hüseyin Çelebi ve el-Hâc ‘Alî ve 

Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 

min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 
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İbrahîm bin ‘Osmân, Mehmed bin İbrahîm, Hâcı Nebî bin Fethullah, es-Seyyid Mehmed 

Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Ahmed bin Sefer, İbrahîm Efendi bin Mevlûd, Seyyid Süleymân 

Çelebi el-imâm, ‘Abdulkerîm bin Mehmed, Süleymân bin Mûsâ, Mehmed Beşe er-râcil ve 

gayruhum.  

 

75-3 Alacak Da‘vâsında Sulh 

İkrâr el-Hâc ‘Osmân / Kırili Kazâsı’ndan Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc ‘Osmân bin ‘Alî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kırili Kazâsı’na tâbi‘ Kebci nâm karye sâkinlerinden 

olup fevt olan Hamdî bin Mehmed’in oğlu râfi‘ü’l-kitâb Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Hamdî zimmetinde bargir ve katır ve buğday ve eşyâ 

bahâsından ikiyüzüç riyâlî guruş hakkım olup kable’l-edâ fevt olmağla üzerinde kalup hâlâ 

muhallefâtından taleb eylediğimde mezbûr Hasan inkâr itmeğin beynimizde muslihûn tavassut 

idüp es-sulh-ı seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup otuzsekiz ‘aded esedî guruş üzerine 

‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde ben dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan otuzsekiz 

esedî guruşu mezbûr Hasan yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp mâ‘adâsından zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir 

tarîk ile benden veya vekîlimden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Receb 

1074 / 24 Şubat 1664). 

Mehmed Beg bin Hasan, Receb bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mûsâ, Pîr ‘Alî 

bin Mehmed, Ahmed bin Mehmed ve gayruhum. 

 

75-4 Nâmzedden Ayrılma 

Bağdâd nâm bikr. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahalle’si sâkinlerinden Bağdâd veled-i Kaplan nâm bikr 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Bedros veled-i Simyan zimmî muvâcehesinde 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Bedros zimmîye nâmzedli idim beynimizde âyin-i 

bâtılamız ile nikâh olmamağla tefrîk murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Bedros zimmî cevâbında fî’l-vâki‘ beynimizde nikâh yok ancak nâmzedlim idi deyu bi-tav‘iha 

ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâdâm ki nikâh olmadıkça zevc-i âhara tezvîce merkûme Bağdâd’a izn 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Receb 1074 / 19 Şubat 1664). 

‘Alî bin Hasan, Hüseyin bin Sefer, Murtazâ bin Mustafâ, Aslan veled-i Murât, Sınân 

veled-i Kaplan, Esîn veled-i Yovan ve gayruhum. 

 

76-1 Emânet Verilen Mâllar Da‘vâsı ve Hibe İsbâtı 

Dârnâr Hatun / kızı Bağdâd. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Dârnâr bint-i (boş) nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Bağdâd mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kızım 

merkûme Bağdâd’a üç çift küpe ve bir incülü başluk ve bir altun boyun kemendi ‘âriyet 

virmişidim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Bağdâd cevâbında 

fî’l-vâki‘ bir küpe ve bir boyun kemendi ‘âriyet virdi bâkî bir incülü başluk ve beş küpesini 

bana hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledi ben dahî kabûl ve kabz eyledim 

deyu cevâb virmeğin merkûme Dârnâr hibe-i mezkûreyi inkâr itmeğin mesfûre Bağdâd’dan 

takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed Çelebi ibn ‘Alî ve el-
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Hâc Mehmed bin Yapalu nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Dârnâr Hatun zikr olunan bir incülü başluk ve beş küpeyi 

kızı Bağdâd’a hibe ve teslîm eyledim ol dahî kabz eyledi deyu bizim huzûrumuzda ikrâr eyledi 

ve bizi işhâd eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı merkûmdan merkûme 

Dârnâr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Receb 1074 / 18 Şubat 1664). 

‘Abdulselâm bin Mehmed, Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

76-2 Mülk Satışı (Bağ ve Ağaç Satışı) 

Mustafâ bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinlerinden Budak bin Mustafâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı mezbûr 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı çay ile 

mahdûd bir mikdâr arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta bağımı mezbûr Mustafâ’ya râyic-i 

fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt tasarruf eylesün didikden sonra 

mahalle-i merkûmeden Hüseyin bin Durmuş nâm kimesne meclis-i mezbûrda mezkûr Mustafâ 

mahzarında ikrâr idüp hudûd-ı merkûme dâhlinde vâki‘ eşcârıyla bir mikdâr arz-ı hâliyemi ve 

Çağlakbaşı’nda vâki‘ bir kavak ağacımı merkûm Mustafâ’ya altıyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Receb 1074 / 23 Şubat 1664). 

Mehmed Çelebi bin Halîl, İsma‘îl Çelebi bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin Mahmûd, el-

Hâc ‘Alî bin Mehmed, Velî bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

76-3 Mîrâs ve Hisse Satışı 

Süleymân ve Mustafâ ibn Hüseyin / ma‘a ihve Ramazân Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Süleymân ve Mustafâ ibney Hüseyin nâm kimesneler 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ramazân Çelebi mahzarında her biri ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp babamız merhûm Hasan’ın muhallefâtından bir leğen-i kebîr ve bir kebîr 

sini ve bir tencere ve bir kebîr ‘Acem sahanı ve beş sahan dahî ve bir ve tebsi ve üç tas ve bir 

kilim ve iki bel ve bir balta ve bir bıçak ve bir tennur demürü ve bir sacayak ve bir kebîr saçbağı 

ve bir çift garar ve bir çift çuval ve sâ’ir hırdavât hânesini alup kabz idüp bâkî mezbûr Ramazân 

Çelebi’de ism-i mâl ıtlâk olunur babamızın bir nesnesi kalmayup zimmetini ibrâ eyledik 

ba‘de’l-yevm babamızın muhallefâtından olan menkûlâtına ve bağına müte‘allık bir tarîk ile 

da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a olmaya didiklerinden sonra mezbûr Mustafâ 

merkûm Ramazân Çelebi mahzarında ikrâr idüp Konya zeylinde Cerîdiçi nâm mevzi‘de vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ma‘lûmü’l-hudûd olan bağ hissemi mezbûr Ramazân’a mukaddemâ binüçyüz 

akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim mülküdür didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Receb li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (26 Receb 1074 / 23 Şubat 1664). 

‘Abdullah Çelebi bin İsma‘îl, Hüseyin Çelebi bin ‘Osmân, Mehmed Çelebi bin Hamza, 

‘Ömer bin ‘Abdurrahman, Mahmûd bin Mehmed ve gayruhum. 
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76-4 Yol Masrafları İçin Harcanan Paraların Alacak Da‘vâsı 

Süleymân bin Ahmed / ma‘a Receb bin el-Hâc ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan es-Seyyid Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu Seyyid İbrahîm’in mukaddemâ vasîsi olup fevt 

olan Ahmed’in oğlu Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîr-i 

mezbûrun hâlâ vasîsi olan Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman mahzarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp mukaddemâ babam vasî iken sagîr-i mezbûrun tîmârı berâtı ihrâcı içün ve Kara 

Begoğlu Mîrzâ ‘Alî Beg zimmetinde olan üçbin akçesinin tezkeresi içün Budun Kal‘ası’na 

varup gelince beşbin akçe harc ve sarf eylemişidi hâlâ meblağ-ı mezbûru taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vasî-i mezbûr Receb Çelebi cevâbında vasî-i sâbık Ahmed Çelebi 

sagîr-i mezbûr İbrahîm’in tîmârı berâtı içün ve Kara Begoğlu Mîrzâ ‘Alî Beg’de olan akçesi 

tezkeresi içün gittiğini inkâr itmeğin mezkûr Süleymân’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden İlyâs bin Ebûbekir ve Hızır Efendi ibn ‘İbâdullah ve Hüseyin 

Beg ibn Yahyâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ vasî-i sâbık Ahmed mukaddemâ sagîr-i mezbûrun tîmârı berâtı içün 

ve Kara Begoğlu Mîrzâ ‘Alî Beg’de olan onüç bin akçesinin tezkeresi içün Budun Kal‘ası’na 

gitdi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Receb 1074 /11 Şubat 

1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

77-1 Hibe 

Mihri bint-i Ahmed / ma‘a Havvâ bint-i Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinelerinden Mihrî bint-i Ahmed nâm hatun 

tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup Hâcı Mehmed bin Hüseyin 

ve ‘Osmân ibn el-Hâc Bâyezîd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Hüseyin bin 

İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Mihrî Hatun’un karındaşı kızı 

râfi‘atü’l-kitâb Havvâ bint-i Süleymân nâm sagîrin kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan ‘Âyşe 

ibn Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Mihrî 

Hatun’un ‘Affân Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Ahmed mülkü ve tarafeyni Sofu Emîr Çelebi 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd buyût-ı müte‘addiye müştemil mülk menzilde olan 

hissesini sagîre-i merkûme Havvâ’ya ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe 

ve teslîm eyleyüp vasî-i mezbûr dahî sagîre-i merkûme Havvâ içün meclis-i hibede vesâyeti 

hasebiyle ithâb ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (28 Receb 1074 / 25 Şubat 1664).  

el-Hâc Yûsuf bin ‘Abdullah, Mustafâ bin Hüseyin, Ahmed bin Hüseyin, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum. 

 

77-2 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Mütevelli el-Hâc Hasan bin Mehmed / ma‘a verese-i Tur ‘Alî Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Mustafâ Ağa vaz‘ eylediği eczâ-i şerîfe evkâfı mütevellisi 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hasan bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Beghekîm 

Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Tur ‘Alî Beşe ibn Dediği nâm kimesnenin sulbiye kebîre 

kızları Fâtıma ve Safiye nâm hatunlar mahzarlarında bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan on bir ay mukaddem müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Beşe’ye mürâbaha-i şer‘iye ile 
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mâl-ı vakfdan seksenbir buçuk esedî guruş virüp teslîm idüp ol dahî kabz idüp mukâbelesinde 

yüz re’s koyun ve mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan 

menzilini rehn vaz‘ idüp ve rehn-i mezbûru bey‘e beni vekîl idüp kable’l-edâ fevt olmağla 

muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm ‘Abdullah Efendi ibn el-merhûm Şeyh 

‘Abdurrahman Efendi ve İbrahîm bin el-Hâc Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-

i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitabdan on bir ay mukaddem 

müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Hasan bizim huzûrumuzda mürâbaha-i şer‘iye ile mâl-ı vakfdan 

müteveffâ-yı mezbûr Tur ‘Alî Beşe’ye hâl-i sıhhatinde seksenbirbuçuk esedî guruş virüp teslîm 

idüp ol dahî kabz idüp mukâbelesinde yüz re’s koyun ve mahalle-i merkûmede vâki‘ 

ma‘lûmü’l-hudûd olan menzilini rehn vaz‘ eyledi rehn-i mezbûru bey‘e mütevelli-i merkûmu 

vekîl eyledi fevt olmağla meblağ-ı mezbûr zimmetinde kaldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan 

sonra mârü’z-zikr seksenbirbuçuk esedî guruşu cüz’en ve küllen almayup âhara havâle 

eylemeyüp ve taraf-ı şer‘den bir tarîk ile zimmetini ibrâ eylemediğine mütevelli-i mezbûra 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr 

seksen bir buçuk esedîyi mütevelli-i mezbûra teslîme merkûmân Fâtıma ve Safiye’ye tenbîh bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Receb 1074 / 25 Şubat 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mûsâ Efendi, Receb bin ‘Abdulbâkî, Hasan Efendi el-imâm, Mehmed 

Çelebi bin Hâcı Beg, ‘Abdulselâm Efendi ibn Mehmed ve gayruhum. 

 

77-3 Mîrâs Da‘vâsı ve Hibe İsbâtı 

Gümüş zimmî / karındaşı Mavro. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden Gümüş veled-i Oruç 

nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Mavro nâm zimmî 

muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp babamız mürd-i mezbûr Oruç’un karye-i 

merkûmede vâki‘ bağ ve bağçe ve menkûlâtını ve koyunlarını tevzî‘ ve taksîm idüp zikr olunan 

koyunlarından on iki re’s koyununu mezbûr Mavro mukaddemâ babam bana hibe eyledi deyu 

kabz eyledi hissemi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mavro cevâbında 

fî’l-vâki‘ zikr olunan on iki re’s koyunu babam mürd-i mezbûr hâl-i sıhhatinde bana hibe eyledi 

ben dahî kabz eyledim mülk-i mevhûbumdir deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezbûr Mavro 

zimmîden takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda Bedros veled-i Karahan ve Köle veled-i 

Piras nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki‘ mürd-i mezbûr Oruç zimmî hâl-i sıhhatinde on iki re’s koyununu ifrâz idüp oğlu mezbûr 

Movro zimmîye bizim huzûrumuzda hibe ve temlîk ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-i hibede kabz 

eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr Gümüş men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Receb 1074 / 25 Şubat 1664). 

Seyyid İbrahîm Çelebi ibn Seyyid Pîrli, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

77-4 Mîrâs 

Gümüş / ma‘a ihve Mavro. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden Gümüş veled-i Oruç 

nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Mavro nâm zimmî 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp babamız mürd-i mezbûr Oruç’un menkûlât ve ‘akârâtını 



- 199 - 

 

beynimizde tevzî‘ ve taksîm idüp hisselerimizi her birimiz kabz eyledik lâkin babamız mürd-i 

mezbûrun ism-i mâl ıtlâk olunur bir şey’ini ihfâ eylemediğini mezbûr Mavro’ya yemîn teklîf 

olunsun didikde babası mürd-i mezbûrun ism-i mâl-ı ıtlâk olunur bir şey’ini ihfâ eylemediğine 

mezbûr Mavro’ya Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl’e yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl İncîl’e yemîn itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Receb 

1074 / 25 Şubat 1664).  

Seyyid İbrahîm Çelebi ibn Seyyid Pîrli, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed 

Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

78-1 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Bayram / ‘Abdurrahman ve ‘Osmân ve ‘Abdî ve Receb / mîr-i âb ‘Alî Ağa / tarla. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Boyalu nâm karye sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin ‘Abdî kendi 

tarafından asâleten ve karındaşları ‘Osmân ve ‘Abdî ve Receb ve Bayram taraflarından bey‘-i 

âtiyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Şa‘bân bin Ahmed ve Mehmed bin Şa‘bân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr ‘Abdurrahman meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Ağa ibn İbrahîm tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-

sübût şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı Halîl Beg mahzarında bi’l-vekâle ve bi’l-asâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i Konya zeylinde Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ şimâlen 

mezbûr ‘Alî Ağa mülkü ve garben el-Hâc İbrahîm mülkü ve şarken Molla Himmet mülkü ve 

kıbleten vakf tarla ile mahdûd dört dönüm mülk tarlamızı mezkûr ‘Alî Ağa’ya râyic-i fî’l-vakt 

bindokuzyüzaltmış akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî Ağa yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Receb 1074 / 25 Şubat 

1664).  

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Balcı, Ahmed Çelebi bin 

Mehmed Çelebi, Mustafâ Çelebi bin Zülfikâr, Mehmed bin Macar, Mehmed Beg bin Siyâmî 

Beg.  

 

78-2 Hastalıktan Ölen Kısrağın Keşf Olunması 

Hüccet-i Bargir / menzilci Mustafâ Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb menzilci Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc 

Mehmed meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sâ‘ade ağası olup nefî olunan 

Mehmed Ağa’nın kısraklarından Şâm-ı şerîf mütesellimi virdiği boynu dağlı kır kısrak sakağı 

olup Konya’ya geldikde gitmeğe iktidârı olmamağla dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî 

kapucubaşılarından fahrü’l-ekârim ve’l-e‘âlî Halîl Ağa bana emânet vaz‘ eylemişidi hâlâ 

mârü’z-zikr kısrak maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te‘âlâ helâk oldu cânib-i şer‘den üzerine 

varılup keşf ve tahrîr olunmak matlûbumdur didikde savb-ı şer‘ den Mevlânâ Mehmed Çelebi 

ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mârü’z-zikr 

kısrağın üzerine varup nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te‘âlâ 

helâk olduğunu müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp vukû‘u üzere haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Receb li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Receb 1074 / 12 Şubat 1664). 

‘Alî Çavuş bin Mehmed, Pîr Gâyib bin Hüseyin, Mustafâ bin Süleymân, Mahmûd bin 

Mehmed, Yûsuf Çelebi bin Nasûh, Bayram bin Turgud, Velî bin Şa‘bân. 
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78-3 Alacak Da‘vâsı 

‘Alî Beg bin Süleymân Ağa / ma‘a ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan fevt olan Süleymân Ağa ibn Mahmûd nâm 

kimesnenin sulbî oğlu ‘Alî Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Pirlevganda Kazâsı 

sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan altı sene mukaddem babam müteveffâ-yı mezbûr Süleymân Ağa hâl-i sıhhatinde iken 

mezbûr ‘Abdurrahman’a bi-tarîk yirmi esedî guruş virüp teslîm idüp fevt olmağla meblağ-ı 

mezbûr irsen bana intikâl eyledi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘Osmân bin Mehmed ve Hasan Beg ibn 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem mezbûr ‘Alî Beg’in babası Süleymân Beg hâl-i 

sıhhatinde bizim huzûrumuzda mezbûr ‘Abdurrahman’a bi-tarîki’l-karz yirmi esedî guruş virüp 

teslîm eyledi ol dahî alup kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mârü’z-zikr yirmi 

esedî guruşu mezkûr ‘Alî Beg’e teslîme mezkûr ‘Abdurrahman’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (29 Receb 1074 / 26 Şubat 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi, ‘Alî bin Murâd, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

78-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Bayram Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Çinioğlu Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin el-Hâc Uğurlu 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Bayram 

Efendi ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafı Rıdvân mülkü ve bir tarafı Bedel mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd iki tâbhâne ve iki ahur ve bir samanlık ve bir örtme ve havlu ve taşrada bir mikdâr 

çirk atacak yeri müştemil zemîninin be-her sene Hazret-i Mevlânâ Vakfı’na yirmiiki akçe 

icâresi olan menzilimi mezkûr Bayram Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt ondörtbin akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Bayram Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde mukırr-ı merkûm Mehmed’in vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr Bayram 

Efendi kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Receb 1074 

/ 26 Şubat 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Şeyh Mehmed Çelebi bin İbrahîm, 

‘Ömer Çelebi bin Mehmed Çelebi, Ahmed Çelebi bin Mehmed Çelebi, ‘Alî Beg bin ‘Abdullah, 

es-Seyyid ‘Abdulkadîr Çelebi ibn Mustafâ Çelebi, Mustafâ Beg bin İlyâs ve gayruhum. 

 

79-1 Mescidin Câmi‘ye Çevirilmesine Mâni‘ Olan Mütevelli Da‘vâsı  

‘Îsâ Halîfe / berâ-yı minber vaz‘ı içün. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çukurçimen nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Îsâ Halîfe ibn Nûrullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karye-i merkûme kurbunda vâki‘ merhûm Seyyid Hârûn Velî Zâviyesi’nin mütevellisi olan 

‘Abdunnebî bin Davûd nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan 

zâviye kadîmden mescid-i şerîf olup evkâfı kurâ ve mezâri‘ olmağla mescid-i mezbûra minber 

vaz‘ olunup câmi‘-i şerîf olması içün emr-i şerîf-i ‘âlişân vârid olup bu fakîr berât-ı şerîf ile 

hatîb olup minber vaz‘ idüp yirmi sekiz senedir mescid-i mezbûr câmi‘ olup hitâbet iderken 
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mütevelli-i mezbûr ‘Abdunnebî mâni‘ olur su’âl olunup yedimde olan emr-i şerîf ve berât-ı 

‘âlîşân ve fetvâ-yı münîfe nazar olunup mûcib-i şer‘îsi icrâ olunmak matlûbumdur didikde 

mazmûn-ı emr-i şerîfde mescid-i mezbûra minber vaz‘ olunup câmi‘-i şerîf olup hutbe kırâ’at 

oluna deyu musarrah olup ve mezbûr ‘Îsâ Halîfe taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden berât-ı şerîf ve 

yevmî iki akçe vazîfe ile hatîb olmağın ber-mucîb-i emr-i şerîf ve berât-ı ‘âlîşân ve fetvâ-yı 

münîfe mescid-i mezbûra vaz‘ olunan minbere ve taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden nasb olunan 

hatîbe mezbûr ‘Abdunnebî mâni‘ olmayup ve vaz‘ olunan minberi dahî bi-hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf 

lâzım gelen binâsını tecdîde ve ta‘mîre izn bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 

Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, 

Hasan Efendi el-imâm, Sefer Çelebi bin İbrahîm, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mustafâ Efendi, 

Seyyid İsma‘îl bin es-Seyyid Pîrli.  

 

79-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hasan Halîfe ibn Hüseyin Fakîh. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Botsa nâm karye 

sâkinlerinden Mehmed bin Himmet asâleten ve vâlidesi Mihrî bint-i (boş) nâm hatun tarafından 

bey‘-i âtiyyü’z-zikre ve kabz-ı semene vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti 

sâbite olan Muslî nâm kimesne vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Hasan Halîfe ibn Hüseyin Halîfe mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp karye-i merkûmede vâki‘ şarken çeşme ve kıbleten ve garben tarîk-i ‘âmm ve şimâlen 

Hasan bin Hüseyin mülkleri ile mahdûd beş bâb evi ve bir mikdâr havluyu müştemil 

menzilimizi ve Hüseyin mülkü tarafından vâki‘ nerdübândan zokak kapusuna varınca zokak 

kapusu müşterek olmak üzere mezbûr Hasan Halîfe’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinyediyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Hasan Halîfe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesünler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Receb 1074 / 26 

Şubat 1664). 

Molla İbrahîm bin Hızır, Molla Ahmed bin ‘Abdusselâm, İsma‘îl Halîfe el-mü‘ezzin, 

Molla Hüseyin bin Hasan, Mehmed bin Sefer, Himmet bin Sefer. 

 

79-3 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Seb‘ahân Mahallesi Mescidi Vakfı mütevellisi Süleymân / riyâl 48. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi Mescidi Evkâfı mütevellisi olan râfi‘ü’l-kitâb 

Süleymân Çelebi ibn Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

sâkinlerinden olup fevt olan el-Hâc Şa‘bân bin Mehmed’in sulbî sagîr oğlu Mehmed’in kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîsi olan Mehmed Çelebi ibn İbrahîm mahzarında bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp bundan akdem babam Mûsâ mahalle ve mescidin evkâfı mütevellisi iken 

müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Şa‘bân’a hâl-i sıhhatinde otuz riyâlî guruş mihrâb mâlından ve 

onbeş riyâlî guruş çerâğı mâlından ve üçbuçuk riyâlî guruş kelâm-ı ‘izzet kırâ’atına meşrûta 

vakf mâlından cem‘an kırksekizbuçuk riyâlî guruşu virüp teslîm idüp kable’l-edâ mezbûr el-

Hâc Şa‘bân fevt olmağla zimmetinde kaldı hâlâ muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Dervîş bin 

Müstecâb ve Mustafâ bin Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Şa‘bân hâl-i sıhhatinde bizim 
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huzûrumuzda Seb‘ahân Mahallesi Mescidi Evkâfı’na kırksekizbuçuk riyâlî guruş deynim vardır 

deyu ikrâr idüp bizi işhâd eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra zikr olunan 

kırksekizbuçuk riyâlden babası mütevelli-i sâbık Mûsâ ve kendi cüz’en ve küllen almayup ve 

âhara havâle eylemeyüp ve taraf-ı şer‘den bir tarîk ile mezbûr el-Hâc Şa‘bân’ın zimmetini ibrâ 

eylemediklerine mezbûr Süleymân Çelebi’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr kırksekizbuçuk riyâlı muhallefât-ı merkûmeden 

mütevelli-i mezbûra teslîme vasî-i merkûm Mehmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (29 Receb 1074 / 26 Şubat 1664). 

Mehmed Hoca bin ‘Îsâ Hoca, Mehmed Çelebi bin Receb, Süleymân bin el-Hâc Satı, 

Hasan bin ‘Abdî ve gayruhum. 

 

79-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mustafâ bin İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Mehmed ve Esmâ ve Bânû ve Ümmü evlâd-ı Mahmûd 

tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Kemâl bin Emrullah ve Dilâver Beg ibn ‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mehmed bin el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Mustafâ bin İsma‘îl mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim 

merkûmân Esmâ ve Bânû ve Ümmü ve Mehmed mahmiye-i merkûm zeylinde Yaka nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı Ahmed Ağa mülkü ve bir tarafı Hasan 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağlarını 

mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eylediler ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Receb 1074 / 20 Şubat 1664). 

İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Mehmed Çelebi bin Mahmûd, ‘Alî bin Hamza, 

Mehmed bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

80-1 Rehn Verilen Eşyânın Talebi Da‘vâsı 

Bedel bin ‘Abdî Hoca / Sergiz veled-i Yâsef. 

Medîne-i Lârende sâkinlerinden Bedel bin ‘Abdî Hoca meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Sergiz veled-i Yâsef nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mukaddemâ mezbûr Sergiz zimmîden bir gümüşlü kuşak almak murâd eylediğimde kumaş 

ahvâlini bilen kimesnelere göstereyin deyu mezkûr Sergiz’in kuşağını alup yerine bir gümüşlü 

kuşak rehn vaz‘ eylemişidim hâlâ rehn vaz‘ eylediğim gümüşlü kuşağımı taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Sergiz zimmî cevâbında fî’l-vâki‘ vech-i mübeyyen 

üzere bir gümüşlü kuşak rehn vaz‘ eyledi lâkin ol kuşağı ben zâyi‘ eyledim mezbûr Bedel 

bundan akdem zâyi‘ eylediğim gümüşlü kuşağı benden taleb ve da‘vâ eylediğinde araya 

muslihûn tavassut idüp es-sulh-ı seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup yediyüz akçe 

üzerine ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde mezbûr Bedel sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan 

meblağ-ı mezbûru benden alup kabz eyleyüp zimmetimi ibrâ eyledi deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-inkâr mezbûr Sergiz zimmîden takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden es-Seyyid ‘Osmân Çelebi ibn Hasan ve es-Seyyid ‘Alî bin es-Seyyid Mehmed 

Çelebi nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-
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vâki‘ rehn vaz‘ itdirüp zâyi‘ olan gümüşlü kuşak mezbûr Bedel mezkûr Sergiz zimmîden taleb 

eyledikde bi-tarîki’s-sulh bizim huzûrumuzda mezkûr Sergiz zimmîden sulh bedeli yediyüz 

akçe alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı 

merkûmeden mezkûr Bedel men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Receb 1074 / 26 

Şubat 1664). 

Muslî Beşe bin ‘Alî, Sefer bin ‘Abdullah, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

80-2 Hastalık Sebebiyle Ölen Kısrağın Keşfi 

Kıblelü Mustafâ Pâşâ Hazretleri virdiği kısrak. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden menzilci Mustafâ Çelebi meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i 

kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sa‘de ağası olup nefî olunan Mehmed Ağa’nın kısraklarından 

mukaddemâ ‘izzetlü Kıblelü Mustafâ Pâşâ hazretleri virdiği bir gözü kör doru kısrak sıraca 

getürüp yol gitmeğe iktidârı olmamağla dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî kapucu 

başılarından fahrü’l-ekârim ve’l-e‘âlî Halîl Ağa bana emânet vaz‘ eylemişidi hâlâ bi-emrillahi 

te‘âlâ helâk oldu cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

savb-ı şer‘den Mevlânâ Mehmed Çelebi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mezbûr Mustafâ Çelebi’nin menziline varup mârü’z-zikr kısrağa nazar 

eylediklerinde fî’l-hakîka maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te‘âlâ helâk olduğunu müşâhede ve 

tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp merkûme üzere haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (13 Receb 1074 / 10 Şubat 1664). 

Mehmed Halîfe el-imâm, Mahmûd bin Mehmed, Hüsâm Beg bin Hasan, Hüseyin bin 

‘Abdî, Mustafâ bin ‘Osmân, Muslî bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

80-3 Hastalık Sebebiyle Ölen Kısrağın Keşfi 

Eski Türkmân ağası virdiği kısrak. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden menzilci Mustafâ Çelebi meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i 

kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sa‘de ağası olup nefî olunan Mehmed Ağa’nın kısraklarından eski 

Türkmân ağası virdiği kır kısrak sakağı olup yola gitmeye iktidârı olmamağla dergâh-ı ‘âlî 

dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî kapucu başılarından fahrü’l-ekârim ve’l-e‘âlî Halîl Ağa bana 

emânet vaz‘ eylemişidi hâlâ bi-emrillahi te‘âlâ helâk oldu cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf 

ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Mehmed Çelebi ta‘yîn olunup 

ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mezbûr Mustafâ Çelebi’nin menziline 

varup mârü’z-zikr kısrağa nazar eylediklerinde fî’l-hakîka maraz-ı mezkûrdan bi-emrillahi 

te‘âlâ helâk olduğunu müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘âlâ vuku‘a haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Receb 1074 / 9 Şubat 1664). 

Mehmed Halîfe el-imâm, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Hüsâm Beg bin Hasan, Hüseyin 

bin ‘Abdî, Mustafâ bin ‘Osmân, Mustafâ bin ‘Abdurrahman, Hasan Beg bevvâb-ı sultânî, Muslî 

bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

80-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Eyûb Beşe ibn Ahmed / ‘Ömer Beg ibn Mûsâ. 
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Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden Eyûb Beşe ibn Ahmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer Beg ibn Mûsâ mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ garben 

Hekîmoğlu Mehmed Beşe mülkü ve kıbleten Murâd Beşe mülkü ve şarken Çerkez Hatun mülkü 

ve şimâlen çay ile mahdûd bir bâb evi ve bir evlik arz-ı hâliye ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı 

müsmireye müştemil beş tahta bağımı mezbûr ‘Ömer Beg’e râyic-i fî’l-vakt onüçbinbeşyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Ömer Beg yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 

Şa‘ban 1074 / 29 Şubat 1664). 

Süleymân Halîfe el-imâm, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nûrullah, Mehmed Çelebi bin el-

Hâc Ahmed, Mahmûd bin Ahmed, ‘Abdurrahman Beşe bin Habîb, Mehmed bin ‘Abdullah, 

‘Osmân bin ‘Abdurrahman, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca.  

 

80-5 Alacak Da‘vâsı 

Mehmed Beg / ma‘a Mustafâ Beg. 

Vilâyet-i Rûm Eyâleti’nde sâkin râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Beg ibn Mûsâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ mezbûr Mustafâ’ya bi-tarîki’l-karz otuzaltı riyâlî guruş virüp teslîm eylemişidim 

hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-

i müslimînden Receb Çelebi ibn Mustafâ ve Hüseyin bin Zülfikâr nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Mehmed Beg mezkûr 

Mustafâ’dan karz virdiği otuzaltı riyâlı taleb eylediğinde bizim huzûrumuzda otuzaltı riyâlı 

mezkûr Mehmed’den aldım deyu mezkûr Mustafâ ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın mârü’z-zikr otuzaltı riyâlı mezkûr Mehmed Beg’e edâ ve teslîme mezbûr Mustafâ’ya 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Şa‘ban 1074 / 29 Şubat 1664). 

Menzilci Mustafâ Çelebi, ‘Alî bin Murâd, ‘Alî bin Mehmed Dede, Ahmed bin Cihângîr.  

 

81-1 Mahalleye Dâhil Olma ve ‘Avârızına Para Vakfetme 

‘Arablar Mahallesi ahâlisi / ‘Alî bin Çırak. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinlerinden İmâm Mehmed Dede ibn Cihânşe 

ve ‘Osmân bin Halîfe ve Hasan bin ‘Abdurrahman ve Hasan bin Gevher nâm kimesneler 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Çırak mahzarında her biri ikrâr 

idüp mezbûr ‘Alî mahallemiz kurbunda Hüseyin nâm kimesneden menzil ve bir mikdâr arz-ı 

haliye alup mahallemiz hânesine dâhil olmağla mezbûr ‘Alî mahallemizin ‘avârızına dörtyüz 

akçe vakf idüp teslîm eylemekle alup vakf içün kabz eyledik deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevm(eksik) min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf. 

Budak bin Çırak, Gönül bin Ebûbekir, Süleymân bin el-Hâc Hasan, Bayram bin Durak 

ve gayruhum.  

 

81-2 Fi‘l-i Şenî‘ İddi‘âsı ve Darb Da‘vâsı 

Hasan bin Hasan / Şa‘bân bin Mehmed ve es-Seyyid Mehmed bin ‘Alî. 
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Medîne-i Lârende Kazâsı’na tâbi‘ Mendes nâm karye sâkinlerinden Hasan bin Hasan nâm 

şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin Mehmed ve es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn ‘Alî mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz gün 

mukaddem karye-i merkûmede Murâd Beşe odasında gice ile otururken mezbûrân Şa‘bân ve 

es-Seyyid Mehmed fi‘l-i şenî‘ kasdıyla beni yumruk ve değnek ile darb eylediler su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezkûr Şa‘bân’dan müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp ve da‘vâ-yı merkûmdan fâriga olup 

zimmetini ibrâ eyledim ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde merkûm 

Hasan’ın vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûrân Şa‘bân ve Seyyid Mehmed 

Çelebi’nin talebleriyle mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Şa‘ban 1074 / 29 Şubat 

1664). 

Fahrü’s-sâdât es-Seyyid Yûsuf Çelebi, es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin Hasan, es-Seyyid 

Mustafâ Çelebi bin Mehmed, ‘Alî Beşe çavuş. 

 

81-3 Âhar Diyâra Giden Kimsenin Talâk İçin Vekâlet Vermesi 

Yûsuf bin ‘Abdullah / İbrahîm bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp hâlâ ben âhar diyâra gitmek murâd eyledim bir sene temâmına değin gelüp 

zevcem ‘Âyşe bint-i Hüseyin Halîfe’ye mülâkî olursam febihâ ve illâ mezkûr İbrahîm’i 

tarafımdan vekîl nasb eyledim zevcem merkûme ‘Âyşe’yi tatlîk eylesün didikde mezbûr 

İbrahîm dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Şa‘bân 1074 / 1 Mart 1664). 

Molla İsma‘îl Halîfe bin Mehmed Hoca, Molla Mehmed Halîfe bin el-Hâc Himmet, 

Lutfullah Beşe bin Şahin, es-Seyyid Mehmed Çelebi yiğitbaşı, menzilci Mustafâ Çelebi, Molla 

Mahmûd bin Süleymân, Hüseyin Hoca bin ‘Alî. 

 

81-4 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Seyyid Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan Şa‘bân bin 

Mehmed’in sulbî sagîr oğlu Mehmed’e babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden 

emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan ‘umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî 

lâzım ve mühim oldukda Mehmed Çelebi ibn İbrahîm vasî nasb olmuşidi hâlâ mezbûr Mehmed 

Çelebi meclis-i şer‘de vesâyet-i merkûmeden rızâsıyla fâriga olmağın yerine sagîr-i mezbûrun 

zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâli içün bir vasî lâbid olmağın râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi 

bin es-Seyyid Yûsuf nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb 

olundukda ve ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî gurre-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (1 Şa‘bân 1074 / 28 Şubat 1664). 

Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, Mehmed Hoca bin ‘Îsâ Hoca, ‘Alî Çelebi 

bin ‘Abdullah ve gayruhum.  

 

81-5 Alacak Da‘vâsı (Hapisten Halâs Etme Parası) 

Mehmed Çelebi / ma‘a ‘Abdullatîf. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûm kazâsına tâbi‘ Ervad nâm karyeden ‘Abdullatîf bin 

‘İvaz mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr ‘Abdullatîf’i ehl-i ‘örf 

tâyifesi bir husûs içün ahz ve habs eyledikde mezbûr ‘Abdullatîf tarafından beni vekîl idüp ne 

mikdâr akçe harc ve sarf eylersen hepsini hapisten ihrâc eyledikden sonra sana edâ ve teslîm 

ideyim dimekle binbeşyüzyirmiiki akçe virüp habsten halâs eyledim hâlâ meblağ-ı mezbûru 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Mevlânâ Hasan Efendi ve İbrahîm Efendi ibn Mevlûd Halîfe nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr ‘Abdullatîf’e 

merkûm Mehmed Çelebi bizim huzûrumuzda kendüyü halâs içün ne mikdâr akçe harc idersen 

ben edâ ideyim deyu vekîl eyleyüp mezbûr Mehmed Çelebi dahî halâs içün binbeşyüzyirmi 

akçe virdi ve mezbûru habsten halâs eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı 

mezbûru merkûm Mehmed Çelebi’ye edâya mezkûr ‘Abdullatîf’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (2 Şa‘bân 1074 / 29 Şubat 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî. 

 

81-6 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nafaka-i Fâtıma bint-i Receb. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreti el-med‘uve Fâtıma bint-i Receb el-müteveffâ ebûhâ el-mezbûr min kıbel-i 

sâkinen be-Mahalleti Sadırlar min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihâ ve li-

sâ’iri havâyicihâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmî târîhihi bi-zeyli 

selâse derâhimi râyic-i fî’l-vakt mine’l-mâli’l-müntakili ileyhâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhâ el-

müteveffâ el-mezbûr bi-talebi ümmühâ hâmileti hâze’l-kitâb Râzıye bint-i Pîr ‘Alî vehiye min 

hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihâ ve 

bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-sânî min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Şa‘bân 1074 / 29 Şubat 1664). 

Mehmed Halîfe el-Hatîb, Molla ‘Alî el-imâm, Dervîş bin ‘Alî, ‘Alî bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

82-1 Muhâla‘a 

Zevci Mehmed / ma‘a Fâtıma bint-i Yûsuf. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’dan olup hâlâ medîne-i Edirne’de sâkin Mehmed bin (boş) nâm 

kimesne tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup Süleymân Beşe ibn el-Hâc 

Satı ve Eyûb Beşe ibn Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İbrahîm Beşe ibn Nûh 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Mehmed’in zevce-i gayr-ı medhûl 

bahâsı olan râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Yûsuf nâm bikr-i bâliğa tarafından tasdîka vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hüseyin bin Mehmed ve diğer Hüseyin bin Yûnus 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Çelebi ibn Dilâver mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtıma zevci mezbûr Mehmed zimmetinde mütekarrer 

olan mehr-i mü‘eccelinden ve karz bin akçesinden ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâsından 

fâriga olup mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ eylemeğin ba‘dehu vekâletim hasebiyle 

merkûme Fâtıma’yı muhâla‘a eyledim ba‘de’l-yevm dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün 

didikde vekîl-i mezbûr İbrahîm Beşe’nin vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr 

Mehmed bi’l-vekâle kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-
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yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Receb 1074 

/ 26 Şubat 1664). 

Seyyid Ahmed Çelebi bin Mehmed, Süleymân Hoca el-imâm, Receb bin Satı, İbrahîm 

bin Satı, Receb bin Mehmed ve gayruhum. 

 

82-2 Evine Nâ-mahrem Alma Da‘vâsı  

Belvîrân subaşısı ‘Abdurrahman Ağa / ‘Asmân Çelebi bin ‘Alî. 

Belvîrân Kazâsı subaşısı olan ‘Abdurrahman Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

kazâ-i mezbûra tâbi‘ Seniroğlanı nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Çelebi ibn ‘Alî 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ âhar diyârdan Zülfü nâm bikr-i bâliğa gelüp 

mezbûr ‘Osmân’a nâ-mahrem iken birkaç gün evinde sâkine olmağla cürme müstehak 

olmuşdur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Osmân cevâbında ben değirmende iken 

merkûme Zülfü evime gelüp zevcem ile birkaç gün müsâfir olup ben geldiğimde merkûme 

Zülfü’yü evimizden ihrâc eyledim bu takdîrce bana cürm lâzım gelmediğine fetvâ-yı şerîfe 

aldım deyu fetvâ-yı münîfe ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ‘at olundukda mazmûn-ı dürer 

bârında Zeyd ahârda iken evine bir kız müsâfir olup ol kızı ‘Amr tezevvüc eylese Zeyd’in ol 

kız evine müsâfir olmağla şer‘an cürme müstehak olur mu el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın 

ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe bî-vech-i mu‘ârazadan mezbûr ‘Abdurrahman Ağa men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Şa‘bân 1074 / 2 Mart 1664). 

Yûsuf Halîfe bin Velî, Mustafâ bin Mehmed, ‘İvaz bin ‘Alî, Ahmed Dede bin Himmet, 

Şa‘bân bin Mûsâ, Hüseyin Beşe bin Mustafâ, Hâcı Pîrcivân bin Fethullah. 

 

82-3 İzinsiz Evlendiği İddi‘âsıyla Cerîme Talebi Da‘vâsı 

Abdulgaffâr Çelebi ibn ‘Alî Beg. 

Belvîrân Kazâsı subaşısı ‘Abdurrahman Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

kazâ-i mezbûreye tâbi‘ Seniroğlanı nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulgaffâr Çelebi 

ibn ‘Alî Beg mahzarında takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ âhar diyârdan Zülfü nâm bikr-i bâliğa 

karye-i merkûmeye geldikde mezbûr ‘Abdulgaffâr Çelebi kulu Ferhâd nâm kimesneye tezvîc 

eylemekle cürme müstehak olmuşdur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdulgaffâr 

Çelebi cevâbında fî’l-vâki‘ merkûme Zülfü’yü izn-i kâdı ile Müslümânlar huzûrunda rızâsıyla 

kulum mezbûr Ferhâd’a tezvîc eyledim bu takdîrce cürm lâzım gelmediğine fetvâ-yı şerîfe 

aldım deyu fetvâ-yı münîfe ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer 

bârında Hind-i bikr-i bâliğa izn-i kâdı ile nefsini ‘Amr’a tezvîc idüp ‘Amr dahî tezevvüc eylese 

subaşı olan Hâlid Hind’den veyahud ‘Amr’dan cerîme nâmına nesne olmağa şer‘an kâdir olur 

mu el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe cerîme talebinden mezbûr 

‘Abdurrahman Ağa men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Şa‘bân 1074 / 2 Mart 1664). 

Yûsuf Halîfe bin Velî, Mustafâ bin Mehmed, ‘İvaz bin ‘Alî, Ahmed Dede bin Himmet, 

Şa‘bân bin Mûsâ, Hüseyin Beşe bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

82-4 Pirlevganda Ahâlisinden Selâmiye Adıyla Akçe Taleb Edilmesinin 

Yasaklanması 

Pirlevganda ahâlisi. 

Pirlevganda Kazâsı subaşısı olan ‘Abdurrahman Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde kazâ-i mezbûra tâbi‘ Ilıcabınâr ve Sazak ve Kongul ve nefs-i Pirlevganda nâm karyeler 

ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Mehmed bin el-Hâc İbrahîm ve ‘Abdurrahman bin Mehmed 
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ve İsma‘îl bin Hüseyin ve ‘Alî bin Mehmed ve diğer ‘Alî bin el-Hâc Sinân ve Ahmed bin 

Mehmed nâm kimerneler ve sâ’iri mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp zikr olunan karyeler kazâ-

i mezbûra tâbi‘ olup subaşıları olmam ile birer mikdâr meblağ selâmiye nâmıyla taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Mehmed ve ‘Abdurrahman ve İsma‘îl ve ‘Alî ve 

diğer ‘Alî ve Ahmed cevâblarında zikr olunan karyeler havâss-ı hümâyûn hâslarından 

Pirlevganda Hâssı kurâlarından olup serbest olmağla beglerbegi ve subaşıları ve voyvodaları 

ve sâ’ir ehl-i örf tâyifesi bir akçe ve bir habbelerin almayalar deyu yedimize der-sa‘âdetden 

emr-i şerîf-i ‘âlîşân virilmişdir nazar olunup icrâ-yı şer‘ olunmak matlûbumuzdur deyu emr-i 

şerîf ibrâz itmeğin bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında bunlar 

havâs-ı hümâyûnum karyelerinden olup min külli’l-vücûh serbest olmağla beglerbegi ve sancak 

begi ve subaşıları ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâyifesi müft ve meccânen yem ve yemek ve arpa ve saman 

ve koyun ve kuzu ve tavuk ve bal ve yağ ve odun ve otluk ve devr ve selâmiye ve kaftan ve  

na‘l bahâ ve konak ve köçek ve kethüdâ ve resîd akçesi deyu bilâ emr-i şerîf akçelerin almayalar 

deyu buyurulmağın ber-mûcib-i emr-i şerîf subaşı-i mezbûr ‘Abdurrahman Ağa kazâ-i merkûm 

ahâlisinden vech-i mübeyyen üzere akçe talebinden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 

Şa‘bân 1074 / 2 Mart 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Hüseyin Efendi, Mevlânâ Mehmed Efendi el-imâm, Mevlânâ Pîrî 

Efendi ibn Hüseyin ve gayruhum. 

 

82-5 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

el-Hâc ‘Alî ve el-Hâc Mustafâ / Hâçir Keşiş. 

Mahmiye-i Konya’da Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mustafâ ve el-Hâc 

‘Alî ibn el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hâçir Keşîş veled-

i Nikoksa nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı bizim mülkümüz ve bir tarafı Danyal zimmî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tâbhâne ve bir oda ve bir kilar ve bir mikdâr havlu ve eşcârı müştemil menzilimizi 

mezbûr Hâçir Keşiş’e râyic-i fî’l-vakt beşbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hâçir Keşiş 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-

şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Şa‘bân 1074 / 3 Mart 1664). 

Ahmed bin Pîrî, Mehmed bin Pîrî, el-Hâc Mehmed bin Ebûbekir, Hasan bin Dervîş 

İbrahîm, Mehmed Çelebi bin Hasan, el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ ve gayruhum. 

 

83. ve 84. Sayfalar Yok 

 

85-1 Vakıf Alacağının Teslîm Alındığının Tescîli 

Mütevelli-i Mescid-i Sincârî ‘Alî / ma‘a ‘Alî Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi ‘avârızı vakfı ve mahallede vâki‘ Sincârî Mescidi 

Evkâfı mütevellisi olan Dervîş ‘Alî bin ‘Îsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb fahrü’l-kuzât Mevlânâ ‘Alî Efendi ibn Receb mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mûmâ-ileyh ‘Alî Efendi zimmetinde dört riyâl guruş ‘avârız akçesi ve on riyâlî 

guruş mihrâb akçesi varidi hâlâ zikr olunan dört riyâl ‘avârız ve on riyal mihrâb akçesini 

tevliyetim hasebiyle mûmâ-ileyh ‘Alî Efendi yedinden bi’t-temâm mürâbahasıyla alup kabz 

idüp zimmetini ibrâ eyledim bâkî ‘avârız ve mihrâb mâlından ve mürâbahasından ve mahalle-i 

merkûmenin sâ’ir akçesinden bir habbe kalmadı didikde mütevelli-i mezbûrun vech-i muharrer 
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üzere cârî olan ikrârını mûmâ-ileyh ‘Alî Efendi tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 

Şa‘bân 1074 / 4 Mart 1664).  

Mehmed Çelebi bin Şâh‘unsûr, Nebî Çelebi bin el-Hâc Ahmed, ‘Alî bin Hüseyin, Hamza 

Çelebi bin el-Hâc Emrullah, Ahmed bin Nûrullah ve gayruhum. 

 

85-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Serçe ‘Alî / ma‘a el-Hâc ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî Dede ibn Oruç meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc ‘Abdulkâdir mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Yeni Mahalle kurbunda vâki‘ bir tarafı 

ba‘zen Ebûbekir mülkü ve ba‘zen İsma‘îl mülkü ve ba‘zen ‘Alî mülkü ve bir tarafı İshak mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ahmed mülkü ile mahdûd bir oda ve bir eşcârı müştemil 

üç tahta bağımı mezbûr el-Hâc ‘Osmân’a râyic-i fî’l-vakt onaltıbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr el-Hâc ‘Osmân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şa‘bân 1074 / 5 Mart 1664). 

Mustafâ Çelebi bin ‘Alî Beg, Receb Çelebi bin Mustafâ, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin 

Seyyid Ahmed, Mustafâ bin Hamza, Hasan bin Şehâbeddîn ve gayruhum. 

 

85-3 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Bedros / karındaşı vasî Bâlî zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Bağdeser 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Bedros’a babası mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl 

ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan ‘umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb karındaşı Bâlî nâm zimmî mukaddem ve müstakîm olmağla 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 

Şa‘bân 1074 / 5 Mart 1664). 

el-Hâc Salîh bin İbrahîm, el-Hâc Mehmed bin Hüseyin, Mehmed bin Halîl.  

 

85-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

el-Hâc Mustafâ el-Hâc ‘Alî / ma‘a el-Hâc Receb. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc 

Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî ibn el-Hâc Ahmed nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Receb bin Mehmed mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Danyal zimmî mülkü ve bir tarafı Mehmed Efendi 

mülkü ve bir tarafı Kelleci zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki 

tâbhâne ve iki oda ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilimizi mezbûr el-Hâc Receb’e râyic-

i fî’l-vakt dokuzbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Receb yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 
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hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şa‘bân 1074 / 7 Mart 

1664). 

el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, Mehmed Çelebi bin Hasan, Molla ‘Ömer bin İbrahîm, 

Ahmed bin Pîrî, Ebûbekir bin Ahmed, Pîrî bin Mehmed. 

 

85-5 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

el-Hâc Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî / ma‘a Danyal veled-i Danyal. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mustafâ ve 

el-Hâc ‘Alî ibn el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Danyal 

veled-i Danyal nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı Hâçir Keşiş mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı bizim 

mülkümüz ve bir tarafı ba‘zen bizim mülkümüz ba‘zen Mehmed Efendi mülkü ile mahdûd bir 

yazlık ve bir oda ve bir mikdâr havluyu müştemil ahur temelinden sınur olmak üzere mülk 

menzilimizi mezbûr Danyal zimmîye râyic-i fî’l-vakt dokuzbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Danyal zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (7 Şa‘bân 1074 / 5 Mart 1664). 

el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, Mehmed Çelebi bin Hasan, Molla ‘Ömer bin İbrahîm, 

Ahmed bin Pîrî, Ebûbekir bin Mehmed, Mehmed bin Pîrî, Hasan bin İbrahîm, ‘Alî bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

86-1 Mîrâs Da‘vâsından Ferâgat 

Mustafâ Beşe ibn Resûl / Hasan bin el-Hâc Bayram. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Mescidli nâm karye sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn Arslan nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

Hasan bin el-Hâc Bayram mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan’ın babası 

mezkûr el-Hâc Bayram’ın mu‘tak kulu Piyâle’nin oğlu olup fevt olan Hüseyin Beg’in ben li-

ümm karındaşı ve vârisiyim deyu da‘vâ sa‘dedinde olmuşidim hâlâ da‘vâ-yı merkûmeden 

fâriga oldum ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde mukırr-ı merkûm Mustafâ Beşe’nin vech-i 

mukarrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr Hasan talebiyle ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şa‘bân 1074 / 7 Mart 1664). 

 el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, Mustafâ Beşe bin Süleymân, el-Hâc Ahmed bin el-

Hâc Mehmed, el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc Ahmed, İbrahîm bin Süleymân, ‘Abdurrahman Beşe 

bin Pîrî, Mehmed bin Emrullah, ‘Abdî bin Yûsuf. 

 

86-2 Cizye Talebi Da‘vâsı 

Cizyeci ‘Alî İbrahîm Ağa / ma‘a Maderus zimmî. 

Medîne-i Münevvere evkâfının mütevellisi olan ‘Alî Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-

zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan İbrahîm Beg meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Maderus veled-i 

Dağdelen nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Maderus Medîne-i 

Münevvere re‘âyâsından olmağla cizye taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Maderus cevâbında ben Konya’da sâkin olup cizyemi Konya keferesi cizyesi cem‘ine me‘mûr 

olan Sâlih Çelebi’ye edâ ve teslîm iderken bin yetmiş üç senesi Zî’l-ka‘desinde Medîne-i 
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Münevvere evkâfı re‘âyâsının cizyesi cem‘ine me‘mûr olan Yûsuf Beg vech-i mübeyyen üzere 

benden cizye taleb idüp re‘âyâsı olduğuma sûret-i defteri olmamağla cizye talebinden men‘ 

olunup yedime hüccet-i şer‘iye virilmişdir deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhuna mutâbık hüccet-

i şer‘iye ibrâz idüp Medîne-i Münevvere re‘âyâsı olduğunu inkâr idüp mezkûr İbrahîm Beg’den 

mezbûr Maderus zimmî re‘âyâ olduğuna sûret-i defter veyahud beyyine taleb olundukda ityân-

ı beyyineden ve sûret-i defter ibrâzından izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin Medîne-i Münevvere 

re‘âyâsı olmadığına mezbûr Maderus zimmîye Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl’e 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn itmeğin cizye talebinden sûret-i defter 

olmadıkça mezbûr İbrahîm Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum. 

 

86-3 Alacak Da‘vâsı 

Tûr ‘Alî Beşe’nin kızları Fâtıma ve Safiye / Fâtî bint-i Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan Tûr ‘Alî Beşe’nin 

sulbiye kebîre kızları Safiye ve Fâtıma Hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘atü’l-kitâb Fâtî bint-i Ahmed nâm hatun mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

babamız müteveffâ-yı mezbûr Tûr ‘Alî Beşe hâl-i sıhhatinde merkûme Fâtî Hatun’a yüzelli 

esedî guruş virüp teslîm idüp fevt olmağla meblağ-ı mezbûr irsen bize intikâl itmeğin hâlâ taleb 

ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl merkûme Fâtî cevâbında meblağ-ı mezbûr 

yüzelli guruşun yüzotuz guruşunu hâl-i sıhhatinde mezbûr Tûr ‘Alî Beşe’ye teslîm eyledim bâkî 

yirmi guruş deynim kaldı deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezbûre Fâtî’den takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Molla ‘Alî bin ‘Osmân ve Hüseyin 

Çelebi ibn ‘Abdusselâm nâm kimesneler meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Tûr ‘Alî Beşe bizim huzûrumuzda merkûme Fâtî Hatun’da olan 

yüzelli guruşun yüzotuz guruşunu alup kabz eyledim bâkî yirmi guruşum kaldı deyu ikrâr idüp 

bizi işhâd eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı bâkî yirmi guruşu 

merkûmetân Safiye ve Fâtıma’ya teslîme mezbûre Fâtî Hatun’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, Hasan Efendi bin Mevlûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Fahrü’l-akrân Ahmed Ağa.  

 

86-4 Mîrâs 

‘Aynî bint-i Mustafâ / Safiye Fâtıma ibnite Tûr ‘Alî Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Tûr ‘Alî Beşe ibn 

nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi ‘Aynî bint-i Mustafâ Beg nâm hatun tarafından ibrâ-yı 

âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Himmet Beşe ibn 

el-Hâc ‘Osmân ve Hasan Halîfe ibn Hüseyin şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı 

Mehmed Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbiye kebîre 

kızları râfi‘atü’l-kitâb Safiye ve Fâtıma mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme ‘Aynî zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde olan onaltıbin akçe mehr-

i mü‘ecceli ve muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyesi 

mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile merkûmetân Safiye ve Fâtıma 

yedlerinden sekizbin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkından fâriga olup merkûmetân 

Safiye ve Fâtıma’nın zimmetini ibrâ ve iskât eyledi min ba‘d hak ve ‘alâkası kalmadı ba‘de’l-
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yevm müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârât ve menkûlât ve nukûduna müte‘allık bir 

tarîk ile benden bi’z-zât veya vekîlimden bi’l-vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 

‘Alî bin Mehmed, Mustafâ bin Handan, Yûsuf bin ‘Abdullah, es-Seyyid Mûsâ Çelebi bin 

es-Seyyid Yûsuf, Kasâb el-Hâc ‘Alî. 

 

87-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Şehrî ve Mûsâ ve Mustafâ ve Süleymân / ma‘a ‘Alî Dede ibn Oruç. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Şehrî bint-i Mûsâ ve 

Mûsâ bin Hasan ve Mustafâ bin Hamza ve Süleymân bin Hüseyin tarafından bey‘-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Molla Velî bin Ramazân ve Hasan bin Şehâbeddîn 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin bin Hâcı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Dede ibn Oruç mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Sarıya‘kûb Mahallesi kurbundaki mahallede vâki‘ 

bir tarafı ‘Alî mülkü ve ba‘zen Ebûbekir ve İsma‘îl mülkleri ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir 

tarafı İshak mülkü ve bir tarafı Mevlûd mülkü ile mahdûd eşcârı müştemil müşâ‘ ve müşterek 

olan iki tahta bağımızı mezbûr ‘Alî Dede’ye râyic-i fî’l-vakt yedibinyediyüz akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûrun üçbinyediyüz akçesini merkûme Şehri ve binbeşyüz akçesini mezbûr Mûsâ ve 

binbeşyüz akçesini mesfûr Süleymân ve bin akçesini mezkûr Mustafâ mezbûr ‘Alî Dede 

yedinden alup kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde mukırrûn-ı merkûmûnun bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr ‘Alî Dede kabûl ve tasdîk eyledikden 

sonra merkûme Şehrî meclis-i mezbûrda bast-ı merâm idüp Sarıya‘kûb Mahallesi’nde vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan menzildeki hissemi ve bir leğende olan hissemi 

mezbûr ‘Alî Dede’ye binbeşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim mülküdür 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i 

Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şa‘bân 1074 / 7 Mart 1664). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, el-Hâc Memiş bin Hasan, el-Hâc 

Yûsuf bin Mehmed, Derviş İshâk bin el-Hâc Nasûh, Velî el-imâm ve gayruhum. 

 

87-2 Mehir ve Mîrâs Da‘vâsı (Tehârüc) 

Sâ’ime bint-i Hasan / ‘Âyşe ve Fâtıma. 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Abdî Hoca’nın 

zevce-i metrûkesi Sâ’ime bint-i Hasan nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı mezbûrun sulbiye kebîre kızları râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe ve Fâtıma taraflarından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hüseyin Halîfe 

ibn İsma‘îl ve Hasan bin Murâd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Muslî Efendi ibn 

Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr ‘Abdî Hoca zimmetinde olan 

ikibin akçe mehr-i mü‘eccelimi ve bir çiçekli kaftan ve bir gümüşlü kuşağımı taleb iderin su’âl 

olunup alıverilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr cevâbında mukaddemâ 

merkûme Sâ’ime zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde olan ikibin akçe mehr-i mü‘ecceli ve 

muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘ası zikr olunan kaftan ve kuşağı 

mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden iki 

sahan ve bir tencere ve bir sebet ve iki velence ve bir kilim ve üç boğça ve bir kilid ve bir tas 

ve altı çeki ketan ve on beş kuşak yaftası ve bir sarık alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkından 
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fâriga olup merkûmetân ‘Âyşe ve Fâtıma’nın zimmetlerini ibrâ eyledi deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-inkâr vekîl-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden ‘Îsâ Çelebi ibn Mehmed ve ‘Osmân bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûme Sâ’ime mukaddemâ ikibin akçe 

mehr-i mü‘ecceli ve bir kaftan ve bir gümüşlü kuşağı mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ 

tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmdan iki sahan ve bir tencere ve bir sebet ve iki velence 

ve bir kilim ve üç boğca ve bir kilid ve bir tas ve altı çeki ketan ve on beş kuşak yaftası ve bir 

sarık alup kabz idüp merkûmetân ‘Âyşe ve Fâtıma’nın zimmetlerini ibrâ eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûme Sâ’ime men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî. 

 

87-3 Ticârî Ortaklıkda Kazanç Anlaşmazlığı Da‘vâsı 

Demürcü Hüseyin / İstenker veled-i Hâcâder.  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Demürcü Hüseyin bin ‘Abdî meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu İstenker veled-i Hâcâder nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr İstenker zimmî ile mâl ve rıbhı müsâvî şirket-i mufâvaza ile şerîk 

olup demürcü dükkânına yirmi beş batman demür ve iki yük kömü koyup ben köylere gidüp 

geldiğimde mezbûr İstenker demürü döğüp işleyüp üçbin akçe olup binbeşyüzü benim ve 

binbeşyüzü senindir deyu ikrâr eylemişidi hâlâ meblağ-ı mezbûr binbeşyüz akçemi taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İstenker cevâbında fî’l-vâki‘ vech-i mübeyyen 

üzere mezbûr Hüseyin ile şirket olup lâkin mârü’z-zikr demür ve kömür üçbin akçe eyledi 

binbeşyüz akçesi benim ve binbeşyüz akçesi senindir deyu ikrâr eylemedim deyücek mezbûr 

Hüseyin’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin 

‘Abdulkerîm ve diğer Mehmed bin İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mezbûr Hüseyin köyden geldikden sonra 

merkûm İstenker zimmî bizim huzûrumuzda demürü ve kömürü işledim üçbin akçe oldu 

binbeşyüz akçesi benim ve binbeşyüz akçesi mezbûr Hüseyin’indir deyu ikrâr eyledi ikrârına 

biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-

i kabûlde vâkı‘a olmağın mezblâğ-ı mezbûr binbeşyüz akçeyi mezbûr Hüseyin’e teslîme 

merkûm İstenker zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 

1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum. 

 

88-1 Kaftan Bahâ Olarak Verilen Paranın Geri Alındığının Tescîli 

Kılıç zimmî / Bağdeser zimmî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Kılıç veled-i Kahik nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Bağdeser veled-i Koçhisâr nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Bağdeser’in kızı Meryem’i oğlum Ohan’a alıvirdiğim 

mahalde mezbûr Bağdeser’e kaftan bahâsı nâmıyla kırkiki esedî guruş virüp teslîm eylemişidim 

hâlâ zikr olunan kırkiki esedî guruşu mezbûr Bağdeser zimmî yedinden bi’t-temâm alup kabz 

idüp zimmetini ibrâ eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe hakkım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şa‘bân 1074 / 7 Mart 1664). 
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Kafayer veled-i Koçhisâr, Menâs veled-i Kelleci, Ohan Keşiş veled-i Ohan, Bâli veled-i 

Şâtî, Ağnâ veled-i Menâs, Galdon veled-i Bâlî. 

 

88-2 Mülk Satışı (Tarla ve Ceviz Ağacı Satışı) 

Mehmed bin Nasûh / Ahmed Çelebi ibn ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin Nasûh nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Harmancık nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir 

tarafı İbrahîm Beşe mülkü ve bir tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı Yûsuf mülkü ile mahdûd bir 

ceviz ağacı ve bir kıt‘a tarlamı mezbûr Ahmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûrun bin yediyüzseksen akçesini mezbûr Ahmed Çelebi yedinden ‘avârız mâlından alup 

deynim olan binyediyüzseksen akçeye takas idüp bâkî kalan ikiyüzyirmi akçeyi merkûm 

Ahmed Çelebi yedinden alup kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan 

ceviz ağacıyla bir kıt‘a tarla merkûm Ahmed Çelebi’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 

Mustafâ Halîfe el-Hatîb, Mahmûd Çelebi bin Süleymân, Nûrullah bin Nebî, Sinân bin 

Mehmed, Bostân bin Muslî, Mahmûd bin Mehmed. 

 

88-3 Alacak Da‘vâsı 

Mûsâ bin Mustafâ Beg oğlu Mehmed Süleymân / Emrullah bin Seydî Gâzî. 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mûsâ bin Mustafâ’nın 

sulbî sagîr oğulları Mehmed ve Süleymân’ın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Mahmûd 

Halîfe ibn Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Emrullah bin Seydî 

Gâzî mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Mûsâ hâl-i 

sıhhatinde merkûm Emrullah’a onaltıbin akçe virüp teslîm idüp fevt olmağla meblağ-ı mezbûr 

irsen sagîrân-ı mezbûrâna intikâl itmeğin hâlâ vesâyetim hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Emrullah cevâbında meblağ-ı mezbûr onaltıbin akçenin 

onbinbeşyüz akçesini hâl-i sıhhatinde müteveffâ-yı mezbûr Mûsâ’ya teslîm eyledim bâkî 

beşbinbeşyüz akçe deynim kaldı deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezkûr Emrullah’dan 

takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Halîl bin İbrahîm ve Mûsâ bin 

Hâcı nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Mûsâ mukaddemâ hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda mezkûr 

Emrullah’da olan onaltıbin akçenin onbinbeşyüz akçesini alup kabz eyledim deyu ikrâr idüp 

bizi işhâd eyledi ikrârına şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de’t-tahlîf şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı bâkî 

beşbinbeşyüz akçeyi vasî-i mezbûra teslîme merkûm Emrullah’a tenbîh oldukdan sonra vasî-i 

mezbûr Mahmûd Halîfe meclis-i şer‘de meblağ-ı bâkî beşbinbeşyüz akçeyi merkûm Emrullah 

yedinden vesâyetim hasebiyle alup kabz eyledim deyu ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Şa‘bân 1074 / 9 Mart 1664). 

Mustafâ Halîfe el-Hatîb, ‘Alî Halîfe bin ‘Abdullatîf, Hasan bin Kâsım, ‘İvaz bin Mehmed, 

‘Alî bin Keleşci ve gayruhum.  
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88-4 Mülk Satışı ( Hisse Satışı) 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc İlyâs / Ca‘fer bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ahmed bin el-Hâc 

İlyâs meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ca‘fer bin Mustafâ mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp Debbâğhâne’de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup Hâcı 

Şa‘bânoğlu dükkânı dimekle ma‘rûf dükkânda olan iki vakıyye kireçlik hissemi mezbûr 

Ca‘fer’e râyic-i fî’l-vakt altıbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ca‘fer yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(12 Şa‘bân 1074 / 10 Mart 1664). 

İsma‘îl Halîfe bin Mehmed Hoca, Kâsım Beşe ibn ‘Osmân, el-Hâc Receb bin İlyâs, el-

Hâc Süleymân bin ‘Abdî, es-Seyyid Mustafâ bin es-Seyyid Hasan, ‘İvaz bin el-Hâc Mehmed, 

İbrahîm bin ‘Abdî Beşe, İbrahîm Beşe bin Mustafâ. 

 

88-5 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Emîne ve Fâtî / Safiye Hatun. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîretâni’l-med‘uvetân Emîne ve Fâtî bintey İbrahîm el-müteveffâ ebûhümâ el-

mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Karye-i Gödene ve li-kisvetihimâ ve li-sâ’iri havâyicihimâ ez-

zarûriyyeti külli yevmin yemzî min yevmî târîhihi bi-zeyli li-külli vâhidin minhümâ selâse 

derâhimi mine’l-mâli’l-müntakili ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhümâ el-müteveffâ el-

mezbûr ve bi-talebi mürebbiyehimâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Safiye bint-i Ken‘ân vehümâ min 

hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihümâ ve 

bi’l- istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhimâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Şa‘bân 1074 / 1 Mart 1664). 

Ca‘fer bin Süleymân, Receb bin Süleymân, Derviş Mehmed bin Sahâk, Ahmed Çelebi 

bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

89-1 Vasî-i Muhtârın Vasiyeti Yerine Getirdiğinin İsbâtı 

Mîr-i âb emîni Durak Ağa / ‘İvaz’ın vasî-i muhtârı Molla Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb ve beytü’l-mâl emîni olan Durak Beg meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Kasaba-i Babadağı’nda Çeşme Mahallesi sâkinlerinden olup hacc-ı şerîfe 

giderken Konya’da hasta olup bi-emrillahi te‘âlâ fevt olan ‘İvaz bin Receb’in zâhirde vâris-i 

ma‘rufu olmayup muhallefâtı cânib-i beytü’l-mâla ‘âyid iken mezbûr Molla Ahmed zabt 

eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Molla Ahmed cevâbında müteveffâ-yı 

mezbûr ‘İvaz hasta olmağla meclis-i şer‘a gelüp beni vasî-i muhtâr idüp yedime hüccet-i şer‘iye 

virüp beşbin nakd akçesini ve sâ’ir eşyâsını defter idüp fevt olursam techîz ve tekfînimi görüp 

bâkîsini vücûh-ı hayrâta harc ve sarf eyle dimişidi bi-emrillahi te‘âlâ fevt olup ben vasî-i muhtâr 

olmam ile zikr olunan eşyâyı sûk-ı sultâniyede dellâla virilüp iki köhne sarık yetmişbeş akçeye 

ve bir kayışlı heğbesi yetmişyedi akçeye ve bir kıl heğbesi kırk akçeye ve bir yançeyi ikiyüzbeş 

akçeye ve bir köhne ihrâm otuz akçeye ve bir köhne velence yüzbeş akçeye ve bir köhne kilimi 

yetmişüç akçeye ve bir ıbrık yüzbeş akçeye ve bir tencere yüzyirmibeş akçeye ve bir köhne 

kürk ikiyüzon akçeye ve boğası kaplu köhne kürk doksanbeş akçeye ve bir matharası on akçeye 

ve bir köhne eğeri yüzellibeş akçeye bey‘ olunup cem‘an nukûdu ile altıbinyüzotuzbeş akçe 
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idüp meblağ-ı mezbûrun binüçyüz akçesi techîz ve tekfînine ve beşyüz akçesini kendi hayâtında 

ta‘âmına ve beşyüz akçesini hidmet iden kimesneye ücret ve yediyüz akçesini ıskât ve tesbîhine 

ve beşyüz akçesini helvasına ve ikiyüzelli akçesini vesâyet hücceti harcına ve binyüzelli 

akçesini sülüs-i vasiyet ve resm-i kısmetine ve bâkîsi mezârı üzerine fukaraya zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn huzûrunda harc ve sarf eyledim deyu mazmûnu takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık vasî-i muhtâr hüccetini ibrâz eylediğinden mâ‘adâ zeyl-i kitabda ismleri 

mestûr olan müslimînden meblağ-ı mezbûru vasî-i mezbûr bizim huzûrumuzda vech-i 

mübeyyen üzere harc ve sarf eyledi deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mu‘arâzadan 

mezbûr Durak Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şa‘bân 1074 / 8 Mart 1664). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin el-Hâc Hüseyin, Molla Mehmed bin el-Hâc Himmet, 

Molla Mûsâ bin Halîl, Molla İbrahîm bin ‘Îsâ Efendi, es-Seyyid Hâmid Çelebi bin Ahmed, 

Bayram bin Hüseyin.  

 

89-2 Rüsûm-ı Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Hasan Beg / Ilgun Kazâsı’nda Çavuşçu’dan. 

Doğanhisârı Kazâsı’na tâbi‘ Günenç nâm karye ve gayrından tîmâra mutasarrıf olan 

Ahmed Beg’in subaşısı ve vekîl-i şer‘isi olan râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beg meclis-i şer‘-i şerîfe 

Ilgun Kazâsı’na tâbi‘ Çavuşçu nâm karye sâkinlerinden Oruç bin Muslî ve ‘Îsâ ve ‘Alî ve Bâli 

bin Sinân ve Bayram bin Mehmed mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp yedimde olan 

berât-ı şerîf ve sûret-i defterde kaydlı Gül ve Ayaslar ve Kırklar nâm karyelerden binsekizyüz 

akçeyi müvekkilim mezbûr Ahmed Beg’in hissesine ifrâz olunup mezbûrlar ra‘iyyet ve 

ra‘iyyeti oğullarından olmalarıyla resm-i ra‘iyyet taleb iderin su’âl olunup takrîrleri tahrîr 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Oruç ve ‘Îsâ ve Bayram cevâblarında fî’l-vâki‘ biz 

mezkûr Ahmed Beg’in ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından olup üzerlerimizi edâsı lâzım gelen 

resmi edâ ve teslîm idelim deyu re‘âyâsı olduklarını bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârları 

mûcibince rüsûmlarını ağalarına teslîme tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şa‘bân 

1074 / 11 Mart 1664). 

İbrahîm Halîfe el-Hatîb, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır 

Mehmed ve gayruhum. 

 

89-3 Alacak Da‘vâsı 

‘Abdulvahâb Beg / ma‘a Eyûb Çelebi. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulvahhâb Beg 

ibn el-Hâc Hızır meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken 

fevt olan Mehmed ibn el-Hâc Yahyâ nâm kimesnenin inhisâr üzere vârisi olup muhallefâtına 

vâzı‘ü’l-yed olan Eyûb Çelebi ibn (boş) mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitabdan on bir ay mukaddem mezbûr Mehmed’e yüz esedî guruş nakd ve yirmiüç esedî guruşa 

bir gümüşlü kılıç virüp teslîm idüp kable’l-edâ fevt olmağla muhallefâtından taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Mustafâ bin Yûsuf ve Süleymân bin Sevindik nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan on bir ay mukaddem mezkûr 

‘Abdulvahâb Beg bizim huzûrumuzda mezbûr Mehmed’e yüz esedî guruş nakd ve yirmiüç 

esedî guruşa bir gümüşlü kılıç virüp teslîm idüp ol dahî alup kabz eyledi bu husûsa biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a oldukdan sonra mârü’z-zikr yüz esedî guruşu ve kılıç bahâsı olan yirmiüç guruş 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’den almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve turuk-ı şer‘den bir 
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tarîk ile zimmetini ibrâ eylemediğine mezbûr ‘Abdulvahhâb Beg’e yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr yüzyirmiüç esedî guruşu 

mezbûr ‘Abdulvahhâb’a muhallefât-ı merkûmeden edâya mezbûr Eyûb Çelebi’ye tenbîh bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Şa‘bân 1074 / 10 Mart 1664). 

Mevlânâ Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Mahmûd 

bin Hüseyin ve gayruhum.  

 

90-1 Mülk Satışı ve Hibe Tescîli 

‘Osmân bin Sefer / oğlu İbrahîm hibe 

Mahmiye-i Konya zeylinde Sâhibyakası’nda Dörtvakıyye dimekle ma‘rûf mahalle 

sâkinlerinden ‘Osmân bin Sefer nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî kebîr 

oğlu râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp silk-i mülkümde münselik 

beş re’s keçi ve beş koyunumu ifrâz idüp oğlum mezbûr İbrahîm’e on esedî guruşa bey‘ ve 

teslîm idüp meblağ-ı mezbûru Abacı Mescidi’ne olan deynime havâle eyledim teslîm eylesün 

ve on re’s keçi ve on re’s koyunumu dahî mülkümden ifrâz idüp oğlum mezbûr İbrahîm’e hibe-

i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabz 

eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Şa‘bân 1074 / 10 

Mart 1664). 

Ca‘fer Beg bin Mustafâ, ‘Alî bin Hüseyin, Bayram bin Mehmed, Receb Hoca el-imâm ve 

gayruhum. 

 

90-2 Katil Da‘vâsı ve Kâtilin Kısâsına Hükm Olunması 

Aksarây’dan Türkmân’ın katline hükmdür. 

Fî’l-asl Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-

‘âlem vezîr-i rûşen-i zamîr İbrahîm Pâşâ Hazretleri’nin kâ‘im-makâmı olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân ‘Alî Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Ömer Ağa 

müzâheretiyle Aksarây Kazâsı’na tâbi‘ Şahmirli nâm karyede sâkin Türkmân tâyifesinden olup 

mecrûhen maktûl olan Mustafâ ibn el-Hâc ‘Alî’nin verâseti vâlidesi Elîf bint-i el-Hâc ‘Alî’ye 

ve li-ebeveyn kebîr karındaşları Mehmed ve Hasan ve Hüseyin ve hemşireleri Ümmügülsüm 

ve Fâtıma ve Döndü’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrûn 

Mehmed ve Hasan ve Hüseyin asâleten ve hemşireleri Ümmügülsüm ve Fâtıma ve Döndü’nün 

ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan Yûsuf bin el-Hâc ‘Alî vekâleten meclis-i şer‘-i şerîfe 

tâyife-i mezbûreden Mehmed bin Ca‘fer nâm kimesneyi ihzâr ve üzerine her biri bi’l-asâle ve 

bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan seksen iki gün mukaddem karye-i 

mezbûre kurbunda kable’l-‘asr mezbûr Mehmed mûrisimiz merkûm Mustafâ’yı sol dalısı 

altında ve sağ bazusunda bıçak ile darb ve mecrûh idüp dokuz günden sonra mezbûrun 

darbından fevt oldu su’âl olunup icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunması matlûbumuzdur 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i mezbûrda ve vakt-ı 

merkûmda ben koyun ra‘y iderken mezbûr Mustafâ yanıma gelüp mezbûr Mustafâ’yı bıçak ile 

darb ve mecrûh eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince mezbûrûn 

Mehmed ve Hasan ve Hüseyin ve Elîf ve Yûsuf talebiyle mezbûr Mehmed’in kısâsına hükm 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şa‘bân 1074 / 11 Mart 1664). 
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Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Fahrü’l-müderrisîn Ezelî-zâde 

Mahmûd Efendi, Mevlânâ Bayram Efendi el-müderris, es-Seyyid İbrahîm Çelebi ibn es-Seyyid 

Pîrî. 

 

90-3 Mîrâs (Tehârüc) 

Kerîme ve Zeynî / Molla İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Galebe Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Şa‘bân bin ‘Abdurrahman nâm kimesnenin ceddesi Kerîme bint-i ‘Alî ve li-ümm karındaşı 

Zeynî bint-i ‘İvaz ve ‘ammisi İbrahîm Halîfe’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

oldukdan sonra merkûmetân Kerîme ve Zeynî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr 

İbrahîm Halîfe mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr 

Şa‘bân’ın muhallefât ve ‘akârâtlarından irs-i şer‘î ile şer‘an intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i 

şer‘iyemiz mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile mezbûr İbrahîm Halîfe 

yedinden her birimiz binbeşeryüz akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımızdan fâriga 

olup mezbûr İbrahîm Halîfe’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî hak ve ‘alâkamız kalmadı 

ba‘de’l-yevm mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve menzil ve bağ ve nukûduna 

müte‘allık bizden veya vekîlimizden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde merkûmetânın vech-i muharrer üzere cârî olan 

ikrârını mezkûr İbrahîm Halîfe kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şa‘bân 

1074 / 11 Mart 1664). 

Hasan Halîfe bin Hüseyin, Mustafâ bin ‘Osmân, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, Murâd bin Mehmed 

Beşe, es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn Hasan, Hüseyin bin Mahmûd ve gayruhum. 

 

90-4 Talâk Sonrası Mehir ve Nafaka Da‘vâsında Sulh 

Satı Hatun / el-Hâc Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Satı bint-i ‘Abdî Hoca nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc Yûsuf mukaddemâ beni tatlîk eyledikde zimmetinde olan 

onaltıbin akçe mehr-i mü‘eccelim ve nafaka-i ‘iddetim ve merhûm Pîresedsultân Mahallesi’nde 

vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan menzilim mukâbelesinde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr el-Hâc Yûsuf yedinden üçbin akçe alup kabûl ve kabz idüp 

zimmetini ibrâ eyleyüp yedine hüccet-i şer‘iye virmişidim hâlâ bir leğen ve bir kazgan ve iki 

bakır ve bir yorgan ve bir döşek ve bir kaliçe ve üç kilim ve sekiz sahan ve bir tennur demürü 

mezbûr el-Hâc Yûsuf alakoydu deyu da‘vâ ve taleb eylediğimde araya muslihûn tavassut idüp 

es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup binyediyüz (akçe) üzerine ‘akd-ı sulh 

eylediklerinde ben dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru mezkûr 

el-Hâc Yûsuf yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d da‘vâ 

ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bir tarîk ile benden bi’z-zât veya 

vekîlimden bi’l-vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde merkûme Satı’nın vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını 

mezkûr el-Hâc Yûsuf tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şa‘bân 1074 

/ 8 Mart 1664). 

Fahrü’l-mehâdim ‘Abdulkerîm Çelebi bin ‘Abdulkerîm Efendi, İbrahîm Çelebi bin el-

Hâc ‘Ömer Çelebi, Molla Ahmed el-imâm, ‘İvaz Çelebi bin Mûsâ, Molla ‘Abdî el-imâm, 

Ahmed bin Memiş, Satı bin ‘Abdî, Süleymân bin Receb ve gayruhum. 
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91-1 Mülk Satışı (Dükkân ve Ev Satışı) 

Molla-zâde Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi Hazretleri. 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin Süleymân nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede vâki‘ makbûl bârgâh 

kayyumu Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırrıhü’l-‘azîzin evlâd-ı kirâm zevî’l-

ihtirâmlarından olup âsitâne-i feyz-i âşiyânelerinden hâlâ şeyh ve seccâdenişîn olan fahrü’l-

meşâyih ve’s-sâlikini’l-kirâm Mevlânâ eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mahalle-i merkûmede Hazret-i Mevlânâ âsitânesi kurbunda vâki‘ kıbleten tarîk-i 

‘âmm ve garben ba‘zen İbrahîm mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ve Şimâlen Ahmed Dede mülkü 

ve garben Hüseyin Efendi mülkü ile mahdûd iki bâb mülk dükkânımı ve iki bâb evi ve iki örtme 

ve bir mikdâr havluyu müştemil mülk menzilimi mûmâ-ileyh Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi’ye 

râyic-i fî’l-vakt sekizbinüçyüz akçe ile keyli nâ-ma‘lûm bir mikdâr buğdaya bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer’î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru ve 

buğdayı mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm zikr olunan iki bâb dükkân ve menzil mûmâ-ileyhin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(14 Şa‘bân 1074 / 12 Mart 1664). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi ibn Muharrem Efendi, Fahrü’l-mehâdim Sâlih 

Çelebi ibn Şeyh Hüseyin Efendi, Mehmed Halîfe bin el-Hâc Himmet, el-Hâc Mehmed bin 

Mahmûd, el-Hâc ‘Îsâ Hoca el-imâm, Derviş Receb el-Mevlevî, ‘Alî Beg bin Muslî, Derviş 

Ahmed bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

91-2 Mülk Satışı (Havlu Satışı) 

el-Hâc ‘Alî ve el-Hâc Mustafâ / ma‘a İsma‘îl Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc ‘Alî ve el-

Hâc Mustafâ ibn el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl 

Çelebi ibn Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mehmed Efendi mülkü ve bir tarafı Mahmûd Beg mülkü ve bir tarafı Danyal zimmî mülkü ve 

bir tarafı Haçir Keşiş mülkü ile mahdûd bir mikdâr havlumuzu mezbûr İsma‘îl Çelebi’ye râyic-

i fî’l-vakt bin akçe ile meclis-i mübâya‘ada müzâya‘a olan bir kabza fülûsa bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘ ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr İsma‘îl Çelebi yedinden bi’t-temâm alup kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Şa‘bân 1074 / 12 Mart 1664). 

Mehmed bin Hasan, el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, 

Mehmed bin Pîrî, ihve Ahmed, Hasan bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

91-3 Mülk Satışı (Oda ve Havlu Satışı) 

İbrahîm Halîfe / Boğaz zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm Halîfe ibn Mustafâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Boğaz veled-i Kirekos nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Boğaz 

zimmî mülkü ve tarafeyni benim mülküm ve bir tarafı Aslan zimmî mülkü ile mahdûd bir oda 

ve bir mikdâr havlumu mezbûr Boğaz zimmîye râyic-i fî’l-vakt üçbinikiyüz akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Boğaz zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 
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eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Şa‘bân 1074 / 12 Mart 1664). 

Mustafâ bin ‘Alî, es-Seyyid Mustafâ bin Hasan, Dervîş ‘Alî bin ‘Îsâ, ‘Abdulkerîm bin 

Mehmed, Receb bin Hüseyin, ‘Alî bin Hürrem, ‘Alî bin Mehmed. 

 

91-4 Resm-i Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Sipâhi Mehmed Beg / ma‘a Zânibe veled-i Aslan zimmî. 

Aksarây Kazâsı’na tâbi‘ Akhisâr nâm karye ve gayrıdan tîmâra mutasarrıf olan Mehmed 

Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Sultân 

‘Alâ’addîn tâbe serâhu câmi‘-i şerîfi kurâlarından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sille nâm 

karyede sâkin râfi‘ü’l-kitâb Zânibe veled-i Aslan nâm zimmî muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Zânibe tîmârım olan karye-i merkûmeden olup ra‘iyyet ve ra‘iyyeti 

evlâdından olmağla mukaddemâ rıhlet idüp karye-i merkûmede mutavattın olmağın yedimde 

olan sûret-i defter-i hâkânî mûcibince çift bozan ve resm-i ra‘iyyet taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Zânibe cevâbında ben âbâ ‘an cedd karye-i merkûmede sâkin olup 

mukaddemâ muharrer-i cedîd-i hîn-i tahrîrde beni karye-i mezbûr Sille’ye kayd ve tahrîr idüp 

resm-i ra‘iyyeti câmi‘-i mezbûr evkâfına hâsıl kayd idüp be-her sene üzerime edâsı lâzım gelen 

ra‘iyyet resmini ve cizyemi mütevelli olanlara edâ ve teslîm iderken bin yetmiş senesinde 

mahmiye-i merkûmede nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Yahyâ Efendi huzûrunda mezkûr Mehmed 

Beg ile mürâfa‘a olduğumuzda mûmâ-ileyh Yahyâ Efendi mezkûr Mehmed Beg’in sûret-i 

defterine nazar idüp benim ve ceddim ismi mestûr olmamağla mezbûr Mehmed Beg’i ra‘iyyet 

resmi talebinden men‘ benim yedime hüccet-i şer‘iye virilmişdir deyu mazmûnu takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık hüccet-i şer‘iye ile zikr olunan Sille nâm karyenin mühürlü ve nişânlu sahîh 

sûret-i defterin ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mezbûr Zânibe’nin ismi 

mestûr ve resm-i ra‘iyyeti vakfa hâsıl kayd olunduğu mestûr ve mukayyed olduğundan mâ‘adâ 

kânûnnâme-i hümâyûna mürâca‘at olundukda defterde yazılı ra‘iyyet kadîmi karyelerinden 

kalkup âhar karyede tavattun eylese on seneden ziyâde mürûr idüp oturdukları karyede âhara 

ra‘iyyet yazılmış olsa resm-i ra‘iyyetlerin defter mûcibince sipâhileri alamaz deyu mukayyed 

bulunmağla mezbûr Mehmed Sipâhi resm-i ra‘iyyet talebinden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (14 Şa‘bân 1074 / 12 Mart 1664). 

Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid 

Pîrli, Ahmed bin Cihângîr, ‘Alî bin Murâd.  

 

92-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Neslî Hatun’un vârisleri / İmirza ve Aslan zimmîler / ma‘a bintihu Kerîme. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem hâlik olan Neslî bint-i Durmuş nâm 

zimmîyenin verâseti karındaşı oğulları İmirza veled-i Âhî ve Aslan veled-i Kara nâm zimmîlere 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrân İmirza ve Aslan meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlike-i merkûmenin sadriye kebîre kızı olup müslime olan 

Kerîme bint-i ‘Ömer nâm hatun mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlike-i 

merkûmenin Sahrâ Irmağı’nda çay başında vâki‘ bir tarafı Simyân zimmî mülkü ve bir tarafı 

Hızır mülkü ve tarafeyni merkûme Kerîme mülkü ile mahdûd olan bir tahta bağı irsen bize 

intikâl eylemişiken merkûme Kerîme zabt ider su’âl olunup kasr-ı yedine tenbîh olunması 

matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl merkûme Kerîme cevâbında fî’l-vâki‘ bağ-ı 

mezbûru bana intikâl ider za‘mı ile zabt eyledim vâlidem hâlike-i merkûme Neslî’nin mülküdür 

deyu bi-tav‘ihâ ikrâr ve i‘tirâf itmeğin hâlike-i merkûmenin mülküdür deyu bi-tav‘iha ikrâr ve 
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muhallefâtı müslime olan kızı merkûme Kerîme’ye intikâl eylemekle bağ-ı mezbûrdan kasr-ı 

yede merkûme Kerîme’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Şa‘bân 1074 / 13 

Mart 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

92-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Güldâne bint-i Mustafâ / Cum‘a bin Beytî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi mülhakâtından Sarıhasan Mahallesi 

sâkinelerinden Güldâne bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Cum‘a bin Beytî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı ‘Ömer mülkü ve bir tarafı Mîrzâ mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir oda ve bir örtme ve su yolunu müştemil menzilimi 

mezbûr Cum‘a’ya râyic-i fî’l-vakt ikibinyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Cum‘a yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (15 Şa‘bân 1074 / 13 Mart 1664).  

Muharrem bin Mahmûd, İbrahîm bin Sefer, Sevindik bin Karakaş, Mevlûd bin Mahmûd, 

‘Alî bin Mahmûd ve gayruhum. 

 

92-3 Mülk Anlaşmazlığı Da‘vâsı  

Ahmed bin Hızır / Ramazân Beg ibn Hızır. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Hızır nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ramazân Beg ibn Hızır 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd olan menzilimin bir ahur ve bir örtme ve bir mikdâr havluyu alıkoyup 

mâ‘adâsını mukaddemâ mezbûr Ramazân Beg’e onbinbeşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eylemişidim hâlâ alıkoduğum bir ahur ve bir örtme ve havluyu dahî mezbûr Ramazân 

Beg zabt ider su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl Ramazân 

Beg cevâbında mukaddemâ Postalcılar Sûku’nda vâki‘ bir bâb dükkânı sulbî oğlu Hızır’a 

sünnetlik hibe ve teslîm idüp ol dahî kabz eyledikden sonra mezbûr Ahmed dükkân-ı mezbûru 

âhara bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp mukâbelesinde zikr olunan ahur ve bir örtme ve 

havluyu oğlum mezbûr Hızır’a virüp teslîm idüp ol dahî kabûl ve kabz idüp mutasarrıf iken 

mezbûr Hızır fevt olup zikr olunan bir ahur ve bir örtme ve bir havlu oğlu Hasan’a intikâl idüp 

mezbûr Hasan dahî mârü’z-zikr ahur ve bir örtme ve havluyu ikibin akçeye bana bey‘ ve teslîm 

ve kabz-ı semen eyledi mülk-i müşterâmızdır deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezbûr 

Ramazân Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Dilâver Beg 

ibn Ca‘fer ve İbrahîm bin Resûl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ mezbûr Ahmed zikri sebk iden bir bâb dükkânı 

oğlu Hızır’a sünnetlik hibe ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabz idüp ba‘dehu 

dükkân-ı mezbûru mezkûr Ahmed âhara bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp mukâbelesinde 

mahalle-i merkûmede vâki‘ mârü’z-zikr bir ahur ve bir örtme ve havluyu oğlu mezbûr Hızıra’a 

virüp teslîm ol dahî kabûl ve kabz idüp mülkü iken fevt olmağla oğlu mezbûr Hasan’a intikâl 

idüp mezbûr Hasan dahî mezkûr Ramazân Beg’e bizim huzûrumuzda ikibin akçeye bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eyledi mülküdür bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech-i 



- 222 - 

 

mu‘ârazadan mezbûr Ahmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Şa‘bân 1074 / 13 

Mart 1664). 

Hüseyin bin İsma‘îl, İsma‘îl Çelebi bin Mustafâ, Muharrem Halîfe el-imâm, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

92-4 Alacağını Aldığını Tescîl 

Satı bint-i Receb / Harabit veled-i Murât. 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Receb Beg nâm 

hatunun tarafından ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup mekûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Kurd Beşe ibn Resûl va Halîl bin Ca‘fer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

Receb bin Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Harabit veled-i Murât nâm 

zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Satı 

Hatun’un elli ‘aded esedî guruşu gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan babası mezbûr Receb Beg merkûm 

Harabit zimmîye virüp teslîm eylemişidi hâlâ zikr olunan elli esedî guruşu müvekkilem 

merkûme Satı mezkûr Harabit zimmî yedinden bi’t-temâm ve’l-kemâl alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ eyledi bâkî bir akçe ve bir habbem kalmadı didi didikde vekîl-i mezbûrun vech-

i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr Harabit tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (15 Şa‘bân 1074 / 13 Mart 1664). 

Molla İbrahîm bin Mustafâ, el-Hâc Sâlih bin Rıdvân, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, Sefer bin Bâli, 

Mustafâ bin ‘Osmân ve gayruhum.  

 

93-1 Mîrâs 

Bâli ve Asvîr ve Melkon / karındaşları Haçir ve Bahâdır zimmîler. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden Bâli ve Asvîr ve Melkon evlâd-ı 

Bağdeser zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşları Haçir ve Bahâdır nâm 

zimmîler muvâcehelerinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ babamız Bağdeser zimmî 

ve vâlidemiz (boş) nâm zimmiye mürd olmağla cümle muhallefât ve ‘akârâtlarını beynimizde 

tevzî‘ ve taksîm idüp her birimiz hisselerimizi ahz ve kabz eyleyüp biri birimizin zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledik bâkî hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm babamız ve vâlidemiz 

muhallefât ve ‘akârâtlarına müte‘allık bir tarîk ile bizden veya vekîlimizden da‘vâ ve husûmet 

sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Şa‘bân 1074 / 13 Mart 1664). 

el-Hâc Yûsuf bin ‘Abdullah, Mustafâ bin Hüseyin, Mehmed bin Halîl, el-Hâc Mehmed 

bin Hüseyin, Hüseyin Çelebi bin İbrahîm. 

 

93-2 Fi‘l-i Şenî‘ Da‘vâsı 

Fâtıma bint-i İbrahîm / Bayram bin ‘Alî. 

Kasaba-i Ilgun Kazâsı’na tâbi‘ ‘Alîşâr nâm karye sâkinelerinden Fâtıma bint-i İbrahîm 

nâm bikr-i bâliğa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan İbrahîm bin el-Hâc Mustafâ ve Ya‘kûb bin Pîr ‘Alî nâm kimesne şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Bayram 

bin ‘Alî mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Bayram Çiğilli Kuru 

Velîoğlu ‘Abdulcelîl fi‘l-i şenî‘ kasdıyla müvekkilem merkûme Fâtıma’nın evine girüp bir 

dama kapadım deyu iftirâ ve ‘ırzını hetk eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-
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inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mevlûd bin Şa‘bân ve Mahmûd Halîfe ibn el-Hâc 

Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-

vâki‘ bizim huzûrumuzda mezbûr Bayram Çiğilli Kuru Velîoğlu ‘Abdulcelîl merkûme 

Fâtıma’nın evine fi‘l-i şenî‘ kasdıyla dâhil oldu bir dama ben kapadım deyu iftirâ eyledi biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra vekîl-i mezbûr ‘Alî mahalle-i mezbûrda takrîr-i kelâm idüp 

hemşirem ve müvekkilem merkûme Fâtıma’nın keyfiyet-i hâli sâkine olduğu köy ahâlisinden 

su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde karye-i merkûme ahâlisinden 

Mustafâ Halîfe ibn Ahmed ve Halîl bin İsma‘îl ve Hasan bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Fâtıma kendi 

hâlinde sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(17 Şa‘bân 1074 / 15 Mart 1664). 

Mehmed Beg bin Kemâl Beg, Süleymân bin Habîb, ‘Alî bin Habîb, el-Hâc Ahmed bin 

Mustafâ, ‘Alî bin Murâd.  

 

93-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hasan bin Mehmed / Derviş bin Nasûh. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Mehmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş bin Nasûh mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı 

Mahmûd mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd iki tâbhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil 

menzilimi târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr Derviş’e râyic-i fî’l-vakt binaltıyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Derviş yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-

i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer 

min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Şa‘bân 1074 / 15 Mart 1664). 

‘Abdullah Çelebi bin İsma‘îl, Mehmed bin el-Hâc Ahmed, Derviş İbrahîm bin Hüseyin, 

Hüseyin Halîfe el-imâm, Halîl bin Nasûh. 

 

93-4 Ürgüb Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Hüccet-i Kazâ-i Ürgüb. 

Eyâlet-i Karaman’da Niğde Sancağı’nda vâki‘ hâlâ Ürgüb kâdısı tarafından emîni ve 

vekîl-i şer‘îsi olan ‘Alî Çelebi ibn Süleymân ve kazâ-i mezbûra ahâlisi taraflarından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan Bâli kethüdâ ibn Hâcı ve Mehmed bin 

el-Hâc ‘Osmân nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede 

lağımcı cemâ‘atine mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra altı nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin 

akçesi taraf-ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları 

hidmetlerin edâ ideler deyu buyurulmağla her bir neferi onarbin akçe ücret ile tutup bâ-fermân-

ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan altı nefer lağımcıların dörderbin akçeden yirmidörtbin akçeyi mübâşir-i 

mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-

meclis olan ‘Alî bin Ya‘kûb ve Şa‘bân bin ‘Alî ve Mîzân bin ‘Alî ve Mûsâ bin Habîb ve Nasûh 

bin Sefer ve ‘Alî bin Mûsâ nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine onarbin akçe ücretlerin 

teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar cevâblarında edâ-

i hidmet eylemeğin üzere ücretlerimiz olan onarbin akçeyi mezbûrûn ‘Alî Çelebi ve Bâli 

kethüdâ ve Mehmed yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik didiklerinden sonra kefîl-i 
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mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan neferi teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şa‘bân 1074 / 16 Mart 1664).  

Mevlânâ Hasan Efendi el-mülâzim, Fahrü’l-kuzât Mûsâ Efendi, Zehrü’l-kuzât Hüseyin 

Efendi, ‘Alî bin Murâd.  

 

94-1 Hırsızlık Da‘vâsı 

Bâli Beg / ma‘a Mûsâ ve  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Bâli Beg ibn İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Mûsâ ve Mesâkir veled-i Elkeşi ve Turmuş veled-i Yorgi nâm 

zimmîler muvâcehelerinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem 

mahmiye-i merkûmede vâki‘ dükkânım açılup içinden dört top bez ve birkaç dahan çubuğu ve 

bir vakıyyem zâyi‘ olmağla mezbûrûn zimmîleri mazınna ithâf iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i mezbûrda 

mezbûr Bâli Beg’in dükkânını açup içinden zikr olunan dört top bez ve birkaç dahan çubuğu 

ve bir vakıyyesini almadıklarına Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl’e mezbûrûn 

Mûsâ ve Mesâkir ve Turmuş’a yemîn teklîf olunduklarında her biri ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-

i billahi’l-enzele’l-İncîl ‘alâ ‘Îsâ itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şa‘bân 1074 / 16 Mart 1664). 

Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Mehmed, Süleymân Hoca bin Ahmed, Lutfî Beg bin 

Mustafâ, Hasan Efendi el-müderris ve gayruhum.  

 

94-2 Alacak Da‘vâsı 

Süleymân Beşe ibn ‘Alî / Emrullah Beşe ibn Nûrullah / vekîl Kemâl Beşe. 

Kasaba-i Gaferyâd sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Beşe ibn ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Emrullah Beşe ibn Nûrullah ve Nûrullah Çelebi ibn ‘Abdullah 

taraflarından vekîl-i şer‘îleri olan Kemâl Beşe ibn Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp kasaba-i merkûm sâkinlerinden olup fevt olan ‘Abdurrahman Efendi’ye hâl-i sıhhatinde 

bi-tarîki’l-karz altmışsekizbin akçe virüp kable’l-edâ fevt olmağla zimmetinde bâkî kaldığı 

kasaba-i merkûme kâdısı huzûrunda isbât idüp bundan mukaddem vekîl-i mezbûr Kemâl Beşe 

müteveffâ-yı mezbûr ‘Abdurrahman Efendi zimmetinde orta mâlından sekizyüzotuz esedî 

guruş aldığını isbât idüp muhallefât-ı merkûmeden beynimizde ma‘lûm eşyâ ve emti‘asını 

kable’l-müzâyede alup kabz eylemiş lâkin müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtı ve ‘akârâtı 

deynine vefâ itmeyüp guremâya muhtâc olmağla mezbûr Kemâl Beşe’nin kabz eylediği eşyâ 

ve emti‘ayı gâben-i fâhişe ile alup gadr eylemişidir sûk-ı sultânîden müzâyede olunup 

beynimizde guremâ ve taksîm olunması matlûbumdur su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al 

mezbûr Kemâl Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından eşyâ ve 

emti‘asını kable’l-müzâyede aldım deyu mukırr olmağla müteveffâ-yı mezbûrun eşyâ ve 

emti‘ası beyne’n-nâs müzâyede olunup rağbet-i nâs münkatı‘a oldukdan sonra hakkü’l-karâr 

yine bey‘ olunup semenini beyne’l-guremâ taksîm olunmağa tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (18 Şa‘bân 1074 / 16 Mart 1664). 

‘Alî Beşe çavuş, ‘İvaz Beşe bin Mahmûd, Hızır Beşe bin Süleymân, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd.  

 

94-3 Rüsûm-ı Ra‘iyyet Da‘vâsı (Yeniçeri Oğlundan Resim Alınmaz) 

Kesdel sipâhisi ‘Alî Beg / Hüseyin bin ‘Alî Beşe. 
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Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kesdel nâm karye sipâhisi ‘Alî 

Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde nâhiye-i merkûmeye tâbi‘ Lâdik nâm karyeden 

râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin ‘Alî Beşe mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Hüseyin’in babası ‘Alî devşirme oğlanı olup hâss-ı haremden yeniçerilik ile çıkup lâkin cedleri 

re‘âyâm olup mezbûr Hüseyin ra‘iyyet ve ra‘iyyetim oğullarından olmağla resm-i ra‘iyyet taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin cevâbında babam vech-i mübeyyen 

üzere yeniçeri olup ba‘dehu ben tevellüd idüp oğlu olmam ile resm-i ra‘iyyetden halâs oldum 

deyücek kânûnnâmeye mürâca‘at olundukda defterlü yazılu zimmî ra‘iyyet ve ra‘iyyet oğulları 

emr-i şerîf ile devşirme ‘acemi oğlanı olsa yahud müslümân olup yeniçeri olsa yeniçeri 

oldukdan sonra olan oğulları ra‘iyyet olmaz yeniçeri oğlundan resm-i ra‘iyyet alınmaz deyu 

mestûr ve mukayyed olmağın ber-mûcib-i kânûnnâme-i hümâyûn resm-i ra‘iyyet talebinden 

mezbûr ‘Alî Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer 

min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Şa‘bân 1074 / 17 Mart 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Abdurrahman Beg celeb, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

94-4 Kırşehri Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Kırşehri lağımcıları. 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ hâlâ Kırşehri kâdısı olan fahrü’l-kuzât (boş) Efendi 

taraflarından emîni ve vekîl-i şer‘îsi olan Mustafâ ibn ‘Abbâs ve kazâ-i mezbûre ahâlisi 

taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan Hasan bin ‘Ömer 

ve diğer Hasan bin el-Hâc Hızır nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra dört nefer lağımcı fermân 

buyurulup dörderbin akçesini taraf-ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i 

hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler deyu buyurulmağla her bir neferi onarbin 

akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan dört nefer lağımcıların dörderbin akçeden 

onaltıbin akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı 

tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Mehmed bin Mahmûd ve Yahyâ bin Enbiyâ ve Bektâş 

bin Bâyezîd ve yiğidbaşları Velî bin Cemşîd nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine onarbin 

akçe ücretlerin teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar 

cevâblarında ber-vech-i mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan onarbin 

akçeyi mezbûrûn Mustafâ Çelebi ve Hasan ve diğer Hasan yedlerinden bi’t-temâm alup kabz 

eyledik ve biri birimizin nefsine ve mâlına ve edâ-i hidmete kefîl olduk didiklerinden sonra 

küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî 

tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şa‘bân 1074 / 16 Mart 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed 

ve gayruhum. 

 

95-1 Anduğu Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Anduğu. 

Eyâlet-i Karaman’da Niğde Sancağı’nda vâki‘ hâlâ Anduğu kâdısı ve ahâlisi taraflarından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed 

bin Oruç nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı 

cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp kazâ-i mezbûra bir nefer lağımcı fermân buyurulup dörtbin akçesi taraf-ı mîrîden 

mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler 
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deyu buyurulmağla bir nefer lağımcıyı sekizbin akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn 

buyurulan bir neferin dörtbin akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden alup kabz idüp ba‘dehu 

lağımcı tutulan işbu hâzır-ı bi’l-meclis Hasan bin ‘Alî’ye kefîlen alup sekizbin akçe ücretini 

teslîm eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr lağımcı Hasan cevâbında vech-i 

mübeyyen üzere edâ-i hidmet eylemek üzere ücretim olan sekizbin akçeyi mezbûr Mehmed 

yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim didikden sonra küfelâ-i mezbûr ağa-yı müşârün-ileyhe 

zikr olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(18 Şa‘bân 1074 / 16 Mart 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed 

ve gayruhum. 

 

95-2 Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ hâlâ Hâcıbektâş ma‘a kâdısı olan fahrü’l-kuzât Mevlânâ 

‘Abdurrahman Efendi asâleten kazâ-i mezbûr ahâlisi taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl 

olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Ahmed ve Kemâl meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn 

buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra iki nefer lağımcı fermân buyurulup dörder bin akçesi taraf-

ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin 

edâ ideler deyu buyurulmağla her bir neferi dokuzar bin beşyüz akçe ücret ile tutup bâ-fermân-

ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan iki nefer lağımcıların dörder bin akçenin sekiz bin akçesini mübâşir-i 

mezbûr yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırân-ı bi’l-meclis 

olan Bâli bin Halîl ve Nebî bin Ahmed nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine dokuz bin 

beşyüz akçe ücretlerini teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Bâli 

ve Nebî cevâblarında ber-vech-i mübeyyen üzere hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan 

dokuz bin beşyüz akçeyi mûmâ-ileyh ve vekîl-i mezbûr yedlerinden bi’t-temâm alup kabz 

eyledik her birimiz nefsine ve mâlına ve edâ-i hidmete kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i 

mezbûr ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan iki neferi teslîme ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Şa‘bân 1074 / 10 Mart 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin 

Velî ve gayruhum. 

 

95-3 Develi Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Develi. 

Eyâlet-i Karaman’da Niğde Sancağı’nda vâki‘ hâlâ Develi kâdısı olan fahrü’l-kuzât (boş) 

Efendi tarafından emîni vekîl-i şer‘îsi olan ‘Abdullah Çelebi ibn ‘Alî ve kazâ-i mezbûre ahâlisi 

taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan Hüseyin bin Velî 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı 

cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra üç nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesini taraf-

ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin 

edâ ideler deyu buyurulmağla her bir neferi sekizbinyedişeryüz ellişer akçe ücret ile tutup bâ-

fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan üç nefer lağımcının dörderbin akçeden onikibin akçesini 

mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu 

hâzırûn-ı bi’l-meclis olan ‘Alî bin İsma‘îl ve Ramazân bin Yûsuf ve diğer Ramazân bin Tâlib 

nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine sekizbinyedişeryüz ellişer akçe ücretlerini teslîm 
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eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar cevâblarında ber-vech-i 

mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan sekizbinyedişeryüz ellişer akçeyi 

mezbûrân ‘Abdullah Çelebi ve Hüseyin yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik ve biri 

birimizin nefsine ve hâline ve edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i 

mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şa‘bân 1074 / 16 Mart 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin 

Velî ve gayruhum. 

 

96-1 Dikenkesiği Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Dinekkesiği. 

Eyâlet-i Karaman’da Kırşehri Sancağı’nda vâki‘ hâlâ Dinekkesiği kâdısı olan fahrü’l-

kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi tarafından emîni ve vekîl-i şer‘îsi olan Hasan bin Hızır ve kazâ-

i mezbûre ahâlisi taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an 

vekâleti sâbite olan Hasan bin ‘Alî ve Mehmed bin ‘Alî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-

akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra iki nefer 

lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesi taraf-ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup 

sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler deyu buyurulmağla her bir neferi 

sekizerbinsekizyüz akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan iki nefer lağımcıların 

dörderbin akçeden sekizbin akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz 

idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırân-ı bi’l-meclis olan Pîr Bende bin Kulu ve Kulu bin 

Velî nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine sekizbinsekizyüzer akçe ücretlerin teslîm 

eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân lağımcılar cevâblarında ber-vech-i 

mübeyyen üzere hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan sekizbinsekizyüz akçeyi mezbûrûn 

Hasan ve ‘Alî ve diğer Hasan yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik her birimizin mâlına 

ve nefsine ve edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı 

müşârün-ileyeh zikr olunan iki neferi teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Şa‘bân 1074 / 17 Mart 1664). 

Mevlânâ Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, 

Mahmûd bin Velî. 

 

96-2 Süleymânlı Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli  

Kazâ-i Süleymânlı. 

Eyâlet-i Karaman’da Kırşehri Sancağı’nda hâlâ Süleymânlı kâdısı tarafından emîni Dede 

bin Mehmed kazâ-i mezbûre ahâlisi taraflarından Süleymân bin Himmet ve İlyâs bin Hamza 

nâm kimesneler husûs-ı âtiyyü’z-zikre ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîli olmağla vekâleten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn 

buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i 

mezbûra iki nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesi taraf-ı mîrîden mübâşir-i mezbûr 

yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler deyu 

buyurulmağla her bir nefere sekizbinyedişeryüzellişer akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî 

ta‘yîn buyurulan iki nefer lağımcıların dörderbin akçeden sekizbin akçesini mübâşir-i mûmâ-

ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırân-ı bi’l-meclis 

olan lağımcı Yûsuf bin Ahmed ve Şa‘bân bin Şehriyâr nâm kimesnelerin kefîllerin alup her 

birine sekizbinyedişeryüzellişer akçe ücretlerini teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde 



- 228 - 

 

gıbbe’s-su’âl mezbûrân lağımcılar cevâblarında ber-vech-i mübeyyen üzere hidmet eylemek 

üzere ücretlerimiz olan sekizbinyedişeryüzellişer akçeyi mezbûrun Dede ve Süleymân ve İlyâs 

yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik birimizin hâline ve nefsine ve edâ-i hidmetine kefîl 

olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan iki neferi 

teslîme ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şa‘bân 1074 / 18 

Mart 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin 

Velî ve gayruhum. 

 

96-3 Aksarây Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Aksarây. 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ Aksarây kâdısı Mevlânâ ‘Abdullah Efendi tarafından emîni 

ve vekîl-i şer‘îsi olan Halîl Efendi ibn ‘Osmân ve kazâ-i mezbûre ahâlisi taraflarından ber-

mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan Yûsuf bin Receb ve ‘Îsâ ibn Nasûh nâm kimesneler 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn 

buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i 

mezbûra on bir nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesi taraf-ı mîrîden mübâşir-i 

mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler deyu 

buyurulmağla dört nefer sekizerbin akçeyi ve iki neferi yedişerbin akçeye ve beş neferi 

yedişerbinyedişeryüz akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan on bir nefer 

lağımcıların dörderbin akçeden kırkdörtbin akçesini mübâşir-i mezkûr yedinden bi’t-temâm 

alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis Haydar bin Hasan ve Receb 

bin Mûsâ ve ‘Ömer bin Muslî ve Mustafâ bin Hızır’ın kefîllerin alup her birine sekizbin akçe 

ücretlerin teslîm eyledik ve Halîl bin ‘Alî ve Tur ‘Alî bin ‘Alî’nin kefîllerin alup her birine 

yedişerbin akçe ücretlerin teslîm eyledik ve Receb bin Sefer ve Şa‘bân bin Ahmed ve diğer 

Receb bin Mûsâ ve Hasan bin ‘Alî ve Hasan bin Mîrzâ’nın kefîllerin alup her birine 

yedişerbinyedişeryüz akçe ücretlerin teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrun lağımcılar cevâblarında ber-vech-i mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere 

ücretlerimiz olan meblağ-ı mezbûru mezkûrûn Halîl Efendi ve Yûsuf ve ‘Îsâ yedlerinden bi’t-

temâm alup kabz eyledik ve biri birimizin mâlına ve nefsine ve edâ-i hidmete kefîl olduk 

didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı teslîme ve ağa-

yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şa‘bân 1074 / 18 Mart 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum. 

 

97-1 Mülk Satışı (Ev, Bağçe ve Tarla Satışı) 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Tolasa nâm karye sâkinlerinden Mustafâ bin Pîr Bende 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer bin Hamza mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı Hızır mülkü 

ve bir tarafı ‘Abdî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir ahur ve bir samanlık ve iki 

bâb evi ve havlu ve bağçeyi müştemil mülk menzilimi mezbûr ‘Ömer’e râyic-i fî’l-vakt bin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Ömer yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-

i mebî‘ eyledim ve karye-i merkûm sınurunda vâki‘ cümle taht-ı tasarrufumda olan tarlalarımın 

hakk-ı tasarrufların sâhib-i arz ma‘rifetiyle mezbûr ‘Ömer’e tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde 

mezkûr ‘Ömer yedinden ikibinbeşyüz akçe alup kabz idüp teslîm eyledim menzil ve bağçe 
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mülk-i müşterâsı ve cümle taht-ı tasarrufumda olan arâzi mülk-i müfevvezesidir keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr tasarruf eylesün didikde mukırr-ı merkûmun vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını 

mezkûr ‘Ömer kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘ışrîn min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şa‘bân 1074 / 18 Mart 1664). 

el-Hâc Mehmed bin Pîr Ahmed, Hasan bin Şehâbeddîn, Velî bin Mehmed, Emrullah bin 

Hasan, Halîl bin Hâcı Pîr Ahmed, Mahmûd bin Velî, Hasan bin el-Hâc Pîr Ahmed, ‘Alî bin 

Murâd, Hüseyin bin Mehmed.  

 

97-2 Seydîşehri Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Seydîşehri. 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ hâlâ Seydîşehri kâdısı nâ’ibi Mevlânâ ‘Abdulkâdir Efendi 

tarafından emîni ve vekîl-i şer‘îsi olan Hasan bin el-Hâc Mehmed ve kazâ-i mezbûr ahâlisi 

taraflarından ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan ‘Abdurrahman ibn el-Hâc Mehmed ve 

Mustafâ ibn ‘Abdulkerîm nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i 

mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra dört nefer lağımcı fermân buyurulup 

dörderbin akçesi taraf-ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr 

oldukları hidmetlerin edâ ideler deyu buyurulmağla neferin ikisini onikişerbin akçeye ve ikisini 

onbirerbinbeşeryüz akçeye ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan dört nefer 

lağımcıların dörderbin akçeden onaltıbin akçesini mübâşir mezkûr yedinden bi’t-temâm alup 

kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan ‘Osmân bin ‘Alî ve Şa‘bân 

bin ‘Alî’nin kefîllerin alup her birine onikişerbin akçe ücretlerin teslîm eyledik ve Mustafâ bin 

Mehmed ve Bâli bin Halîl’in kefîllerin alup her birine onbirerbinbeşeryüz akçe ücretlerin teslîm 

eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar cevâblarında ber-vech-i 

mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan meblağ-ı mezbûru merkûmûn Hasan 

ve ‘Abdurrahman ve Mustafâ yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik biri birimizin mâlına 

ve nefsine ve edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı 

müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (20 Şa‘bân 1074 / 18 Mart 1664). 

Şâtır Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum.  

 

97-3 Bozkır Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Bozkır. 

Eyâlet-i Karamanda Begşehri Sancağı’nda hâlâ Bozkır kâdısı olan Mevlânâ ‘Abdulkâdir 

Efendi tarafından nâ’ibi Mevlânâ Mûsâ Efendi ve kazâ-i mezbûr ahâlisi taraflarından ber-

mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan el-Hâc Halîl bin Kemâl nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan 

fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûra üç 

nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesini taraf-ı mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden 

alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler deyu buyurulmağla her bir 

neferi dokuzarbinikişeryüz akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan üç nefer 

lağımcıların dörderbin akçeden onikişerbin akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-

temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Şa‘bân bin Yûsuf 

ve İshak bin Hızır ve Hasan bin ‘Abdulmuzaffer nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine 

dokuzarbinikişeryüz akçe ücretlerin teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrûn lağımcılar cevâblarında ber-vech-i mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere 
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ücretlerimiz olan dokuzarbinikişeryüz akçeyi mezbûrân Mûsâ Efendi ve el-Hâc Halîl 

yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik biri birimizin mâlına ve nefsine ve edâ-i hidmetine 

kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı 

teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şa‘bân 1074 / 

18 Mart 1664). 

Hasan Efendi el-mülâzim, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Hüseyin bin ‘Alî, 

Şâtır Mehmed.  

 

97-4 Zorla Alınan Para Da‘vâsı 

Halîl bin Mehmed. 

Secanlı Kazâsı’na tâbi‘ İlvânpâşâ nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden Yûsuf Beg 

ibn ‘Alî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on üç ay mukaddem 

mezbûr Yûsuf Beg kazâ-i mezbûra tâbi‘ Göynü nâm karyede beni ahz idüp bi-gayr-ı vech-i 

şer‘î altı esedî guruşa iki kilim ve altı guruşa iki sarık ve dört guruşa bir şelke ve beş guruşa bir 

tüfenk ve yüzbeş esedî guruş nakd cem‘an yüzdoksan guruşumu alup kabz eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf Beg cevâbında târîh-i mezbûrda Karahisâr mütesellimi 

‘Osmân Ağa’nın âdemlerinden olmam ile karye-i merkûmede sâkin Yûsuf nâm kimesne karye-

i merkûmeda Hızır nâm sagîr mecrûhen maktûl olmuş deyu beni mübâşir alup mübâşeretim 

hasebiyle kilim ve kaliçe ve akçe cem‘an mezbûr Halîl yedinden onikibin akçesini alup kabz 

eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr idüp bâkîsini inkâr itmeğin inkârın isbâta imhâl olunup ikrârı olan 

onikibin akçeyi mezbûr Halîl’e teslîme mezbûr Yûsuf Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (19 Şa‘bân 1074 / 17 Mart 1664).  

Bayram Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hasan Beşe muhtesib. 

 

98-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Koçer Beg ibn Mehmed Ağa / el-Hâc Mustafâ Beşe ibn Beşîr. 

Mahmiye-i Konya’da Sâhib‘atâ Mahallesi sâkinlerinden Koçer Beg ibn Mehmed Ağa 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mustafâ Beşe ibn Beşîr mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mahmûd Efendi mülkü ve bir 

tarafı el-Hâc Yûsuf ve ba‘zen Receb mülkleri ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve 

iki oda ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bağçe ve taşrasında vâki‘ bir örtme ve bir ahur ve bağçe 

ve havluyu müştemil mülk menzilimi mezbûr el-Hâc Mustafâ Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt 

yirmibeşbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mustafâ Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan menzil hîn-ı ‘akdden cemî‘ 

tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezbûr el-Hâc Mustafâ Beşe’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde mukırr-ı merkûmun vech-i muharrer üzere cârî olan 

ikrârını mezkûr Mustafâ Beşe kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şa‘bân 1074 / 

19 Mart 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ 

Mahmûd Efendi, el-Hâc Ahmed Beşe bin ‘Osmân, el-Hâc Ahmed oğlu Mustafâ, Mehmed Ağa 

bin Ramazân, es-Seyyid ‘İvaz Çelebi bin es-Seyyid Bâyezîd, el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, 

Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Ahmed Beg bin Oruç. 
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98-2 Lârende Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Lârende. 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ Lârende kâdısı olan fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi 

tarafından emîni ve vekîl-i şer‘îsi olan ‘Alî Çelebi ibn Ahmed ve kazâ-i mezbûr ahâlisi 

taraflarından ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan el-Hâc Mehmed bin Pîr Mehmed nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine 

mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp medîne-i merkûme kazâsına altı nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesi taraf-ı 

mîrîden mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin 

edâ ideler deyu buyurulmağla bir nefer yiğidbaşı olmağla dokuzbin akçeyi ve beş neferi 

sekizbin akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan altı nefer lağımcıların dörderbin 

akçeden yirmidörtbin akçeyi mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp 

ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan yiğidbaşı Hasan bin ‘Abid’in kefîlin 

alup dokuzbin akçe ve Kasım bin Velî ve Velî bin Yûsuf ve Mehmed bin Satı ve Receb bin 

Ramazân ve Hasan bin Satı nâm kimesneler kefîllerin alup her birine sekizerbin akçe ücretlerini 

teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrun lağımcılar cevâblarında ber-

vech-i mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan meblağ-ı mezbûru mezbûrân 

‘Alî Çelebi ve el-Hâc Mehmed yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik ve biri birimizin 

mâlına ve nefsine ve edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrân ağa-yı 

müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şa‘bân 1074 / 19 Mart 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum.  

 

98-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

‘Osmân ve ‘Îsâ Beg evlâdları / ma‘a Mehmed bin Muslî Beg. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sarâyini nâm karye 

sükkânından Fâtî bint-i ‘Osmân Beg nâm hatun kendi tarafından asâleten ve karındaşları ‘Âyşe 

ve Râbi‘a nâm hatunlar taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve kabz-ı semene ikrâra vekîl olup 

merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Halîl bin Mahmûd ve Receb Beşe ibn 

‘Abdurrahman nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan merkûme Fâtî ve 

Neslihân bint-i ‘Îsâ Beg taraflarından vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin ‘Abdurrahman ve 

Havvâ bint-i ‘Îsâ Beg tarafından vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Mustafâ bin ‘İbâdullah 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede sâkin râfi‘ü’l-

kitâb Mehmed bin Muslî Beg mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp merhûm Ahmeddede Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı Mehmed 

mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve havlu ve eşcârı müştemil müşâ‘ ve 

müşterek olan iki tahta bağımı zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-

i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt onbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûmları ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde mukırrûn-ı 

merkûmûnun bi’l-asâle ve bi’l-vekâle vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârlarını merkûm 

Mehmed bi’l-muvâcehe kabûl itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâdî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şa‘bân 1074 / 19 Mart 1664).  
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İbrahîm Halîfe el-imâm, Mehmed bin Nûrullah, ‘Îsâ bin Mûsâ, Hüseyin Beg bin Eyûb, 

İbrahîm Çelebi bin Süleymân, ‘Osmân bin Ferîdûn, İsma‘îl bin Nûrullah, Mahmûd bin Hızır. 

 

98-4 Vakıf Alacak Da‘vâsı (Alacağın Kefîlden Talebi) 

Mütevelli-i Sefer / el-Hâc İbrâhim. 

Mahmiye-i Konya’da Tarhana Mahallesi ‘avârız vakfının mütevellisi olan Sefer bin (boş) 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İbrahîm bin (boş) mahzarında bi’t-

tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp gâyib-i ‘ani’l-meclis olan (boş) nâm kimesne ‘avârız 

mâlından onbuçuk riyâlî guruş alup mezbûr el-Hâc İbrahîm’e kefîl olmuşidi hâlâ meblağ-ı 

mezbûru kefâleti hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun dididikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mârü’z-zikr onbuçuk riyâlî guruşa kefîl 

olmadığına mezbûr el-Hâc İbrahîm’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l- mes’ûl yemîn-

i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şa‘bân 1074 / 19 Mart 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum.  

 

99-1 Köle Azâdı (Câriye ve Çocuklarının Azâdı) 

‘İtâknâme-i Cânfedâ bint-i ‘Abdullah ma‘a evlâdıhâ. 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Burhân Dede nâm 

hatun tarafından ‘itâk-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Yûsuf bin Ebûbekir ve Hasan bin Pîr Hasan nâm kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan fahrü’s-sülehâ’i’s-sâlikîn ‘Alî Çelebi ibn Muharrem 

Dede meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde orta boylu sarışın gök elâ gözlü Rûsiyyü’l-asl olup 

müvekkilem merkûmeye mukaddemâ rıkkını mu‘terife olan râfi‘atü’l-kitâb Cânfedâ bint-i 

‘Abdullah mahzarında bi’l-vekâle ikrâr idüp müvekkilem merkûme Fâtıma câriye-i memlûkesi 

olan mezbûre Cânfedâ’yı ve sadrî oğulları Sünbül ve Yûsuf ve ‘Abdî ve Mehmed’i hasbeten 

lillahi’l-‘azîm ve taleben li-merzâti’r-rabbihi’l-kerîm ve ‘amelen bimâ kâle’n-nebiyyi sallallahu 

te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem men a‘taka rakabeten mü’mineten a‘takullahu lehu bi-külli erebin 

minhâ ereben minnehu mine’n-nâr hâlis mâlından i‘tâk ve mülkümden ıtlâk eyledi min ba‘d 

her biri sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn gibi hür olup kendi nefislerine mâlik ve mâlının tasarruflarına kâdir 

olsun mevâli üzerine sâbite olan hakk-ı velâdan gayrı hak kalmadı didi didikde mâ-vaka‘a 

mezbûrûn Cânfedâ ve Sünbül ve Yûsuf ve ‘Abdî ve Mehmed’in ‘ıtkına hükm bir le bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 

Şa‘bân 1074 / 19 Mart 1664). 

Molla Receb el-imâm, Yûnus bin Ahmed, Receb bin Süleymân, Mehmed bin Mustafâ, 

es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin el-Hâc Yûsuf. 

 

99-2 Göçü-i Kebîr Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Göçü-i Kebîr. 

Eyâlet-i Karaman’da Begşehri Sancağı’nda vâki‘ hâlâ Göçü-i Kebîr kâdısı olan fahrü’l-

kuzât Mevlânâ ‘Ömer Efendi ve kazâ-i mezbûr ahâlisi taraflarından ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye 

vekîlleri olan el-Hâc Eymir bin Ca‘fer ve Ahmed bin Derviş ve Ramazân bin Ahmed nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine 

mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp kazâ-i mezbûra iki nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesini taraf-ı mîrîden 

mübâşir-i mezbûr yedinden alup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler 
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deyu buyurulmağla her bir neferin birine onbirbin akçeyi ve birine sekizbin akçeyi ücret ile 

tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan iki nefer lağımcıların dörderbin akçeden sekizbin 

akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan 

işbu Ebûbekir bin Mehmed’in kefîlin alup onbirbin akçe ücretini teslîm eyledik ve Himmet bin 

Koca’nın kefîlin alup sekizbin akçe ücretini teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-

su’âl mezbûrân lağımcılar cevâblarında ber-vech-i mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere 

ücretlerimiz olan meblağ-ı mezbûru mezbûrûn el-Hâc Eymîr ve Ahmed ve Ramazân 

yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik ve biri birimizin mâlına ve nefsine ve edâ-i hidmetine 

kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı 

teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 

Şa‘bân 1074 / 19 Mart 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed, 

Mahmûd bin Hasan. 

 

99-3 Kırili Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Kırili. 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ hâlâ Kırili kâdısı olan fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi 

tarafından nâ’ibi Mevlânâ ‘Alî Efendi ibn Sıtkı ve kazâ-i mezbûr ahâlisi taraflarından ber-

mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan el-Hâc Yûsuf bin Ma‘den ve Yûsuf bin Receb nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine 

mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp kazâ-i mezbûra iki nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesini taraf-ı mîrîden 

mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler 

deyu buyurulmağla her bir nefere sekizbin akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan 

iki nefer lağımcıların dörderbin akçeden sekizbin akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-

temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırân-ı bi’l-meclis olan Şa‘bân bin 

Süleymân ve Hâcı bin Sinân nâm kimesnelerin kefîllerin alup her birine sekizerbin akçe 

ücretlerini teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar 

cevâblarında ber-vech-i mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan sekizerbin 

akçeyi mezbûrûn ‘Alî Efendi ve el-Hâc Yûsuf ve diğer Yûsuf yedlerinden bi’t-temâm alup kabz 

eyledik ve biri birimizin mâlına ve nefsine ve edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra 

küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr olunan iki neferi teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh 

dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şa‘bân 1074 / 20 Mart 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed. 

 

99-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Sâliha bint-i Velî / ma‘a Mehmed bin el-Hâc Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Bordabaşı Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Velî nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed ibn el-Hâc Mustafâ mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Dörtvakıyye dimekle ma‘rûf 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ba‘zen tarîk-i hâs ve ba‘zen Kara Velî mülkü ve etrâf-ı selâsesi mezbûr 

Mehmed mülkü ile mahdûd iki amrud ve bir ceviz ağacı ile üç puşta bağımı mezbûr Mehmed’e 

râyic-i fî’l-vakt bin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-
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sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şa‘bân 1074 

/ 20 Mart 1664).  

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, ‘Alî bin Satı, ‘Alî Çelebi bazarbaşı, Hasan bin Ahmed, el-

Hâc ‘Abdî bin el-Hâc ‘Alî, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

100-1 Bagşehri Kazâsı Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Kazâ-i Begşehri ma‘a Yenişehr. 

Eyâlet-i Karaman’da Begşehri ma‘a Yenişehr’in hâlâ kâdısı nâ’ibi olan Mevlânâ Hasan 

Efendi ve kazâ-i mezbûrân ahâlisi taraflarından ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîlleri olan 

‘Osmân bin Satılmış ve Mûsâ bin Sevindik ve İsma‘îl bin Hüseyin ve Mehmed bin ‘Ömer nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine 

mübâşir ta‘yîn buyurulan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp kazâ-i mezbûra dokuz nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesini taraf-ı mîrîden 

mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler 

deyu buyurulmağla dört neferi sekizerbin akçeye ve bir neferi sekizbindörtyüz akçeye ve bir 

neferi dokuzbin akçeye ve bir neferi dokuzbinbeşyüz akçeye ve iki neferi onarbin akçe ücret ile 

tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan dokuz nefer lağımcıların dörderbin akçeden otuzaltıbin 

akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan 

işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Hüseyin bin Yûsuf’un kefîllerin alup sekizbin akçe ve İbrahîm 

bin Mehmed’e sekizbin akçe ve Ken‘ân bin Çalı’ya sekizbin akçe ve Mevlûd bin ‘Abdulkâdir’e 

sekizbindörtyüz akçe ve İbrahîm bin Mustafâ’ya onbin ve Ahmed bin Emrullah nâm kimesneye 

dokuzbin akçe ve Satılmış bin Hüseyin’e onbin akçe ve Yûsuf bin ‘Abdullah’a sekizbin akçe 

ve Bostân ibn Muslî’ye dokuzbinbeşyüz akçe ücretlerin teslîm eyledik su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar cevâblarında ber-vech-i mübeyyen edâ-i hidmet 

eylemek üzere ücretlerimiz olan meblağ-ı mezbûru mezkûrûn Hasan Efendi ve ‘Osmân ve 

Mûsâ ve İsma‘îl ve Mehmed yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik ve biri birimizin mâlına 

ve nefsine ve edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı 

müşârün-ileyhe zikr olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şa‘bân 1074 / 20 Mart 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed ve 

gayruhum. 

 

100-2 Mîrâs 

‘Îsâ Beg ve ‘Osmân Beg evlâdları ve zevcesinindir. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den kıdvetü’l-

kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘idili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sarâyini nâm karyeye 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda karye-i merkûmede sâkin iken fevt olan ‘Osmân Beg ibn 

Mûsâ Beg’in verâseti sulbî kebîr oğlu ‘Îsâ’nın ve sulbiye kebîre kızları Fâtıma ve ‘Âyşe ve 

Râbi‘a ve zevce-i metrûkesi Tûtî bint-i ‘Abdullah’a münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

olup kable’t-taksîm mezbûr ‘Îsâ Beg fevt olup verâseti sulbiye sagîre kızları Neslihân ve Havvâ 

ve zevce-i metrûkesi ‘Âyşe bint-i el-Hâc Mustafâ ve kız karındaşları merkûmân Fâtıma ve 

‘Âyşe ve Râbi‘a meclis-i mezbûrda sagîre-i merkûme Neslihân’ın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi 

olan merkûme Tûtî ve sagîre-i merkûme Havvâ’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Emîne 

bint-i Ebûbekir nâm hatunlar mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babamız 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârât ve nukûd ve devvâbından ber-mûcib-i defter-i 

kassâm her birimize intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyelerimizi alup kabz eyledik bâkî bir akçe 
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ve bir habbe hak ve ‘alakâmız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile bizden 

bi’z-zât veya vekîlimizden bi’l-vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp 

ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp vukû‘u üzere haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Şa‘bân 1074 

/ 15 Mart 1664). 

Mehmed Efendi ibn Hasan Beg, el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, Ya‘kûb Çelebi bin 

Süleymân, Ebûbekir Beşe bin Sefer Beşe, ihve Receb Beşe, ihve İbrahîm Beşe, Hâcı bin Mûsâ, 

Mehmed bin Mansûr, Halîl Efendi el-imâm, İsma‘îl bin el-Hâc Ramazân ve gayruhum. 

 

100-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mahmûd Ağa’nın oğlu Yûsuf’un vasîsi vâlidesi Pemyâne / Arzmân bin Oruç. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin iken fevt olan Mahmûd Beg ibn Yûsuf Ağa’nın sulbî sagîr 

oğlu Yûsuf’un kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup vâlidesi olan Pemyâne bint-i ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Arzmân bin Oruç mahzarında bi’l-vesâye 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun Göçü-i Kebîr Kazâsı’na tâbi‘ Gayrihân nâm karye 

sınurunda derede vâki‘ dört dönüm ve Çürüklük nâm mevzi‘de vâki‘ dört dönüm ve 

Söğüdardı’nda vâki‘ beş dönüm ve çay arasında vâki‘ bir dönüm ve Çekirgekuyusu’nda vâki‘ 

altı dönüm ve yol arasında vâki‘ on iki dönüm ve Koruyüğü’nde vâki‘ bir kıt‘a ve Çarkbaşı’nda 

vâki‘ bir kıt‘a tarlalarının hakk-ı tasarruflarını sâhib-i arz ma‘rifetiyle mezbûr Arzmân’a tefvîz 

idüp ol dahî tefevvüz ve kabûl eyledikden sonra mukâbele-i tefvîzde merkûm Arzmân yedinden 

vesâyetim hasebiyle ondörtbin akçe alup kabz idüp mukaddemâ Börekçi-zâde’ye deyn içün 

bey‘ olunan Harmancık’da vâki‘ bağı meblağ-ı mezbûr ile sagîr-i mezbûr içün iştirâ idivirdim 

ba‘de’l-yevm sagîr-i mezbûrun karye-i merkûmede vâki‘ zikr mürûr iden tarlalar mezbûr 

Arzmân’ın mülk-i müfevvezesidir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf olunsun didikde 

vasî-i merkûme Pemyâne Hatun’un vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr Arzmân 

kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Şa‘bân 1074 / 21 Mart 1664). 

‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed, Süleymân bin Mustafâ, Mustafâ Halîfe el-hatîb, 

Mehmed Beşe bin Kâsım, İbrahîm Beg bin Mustafâ, Süleymân bin Mahmûd ve gayruhum. 

 

101-1 Kösec Ahmed Afendi’nin Vakfettiği Kitâbların Vakfiyesi 

Vakfiye-i Şeyh Kösec Ahmed Efendi. 

Limâ ve sahhı ve sahh-ı beyne yedeyyi vakfiyeti hâzihi’l-kitâb el-mezkûreti’l-

mukayyedeti bi’ş-şurût es-sahîhati’l-makbûleti el-memdûhati sümme zahrü’l-muhâsamati ‘indî 

beyne’l-vâkıf ve’l-mütevelli el-müşârün-ileyhimâ li-cevâzi’ş-şer‘ ilâ mâ iddi‘âhümâ ve bi-enne 

li-nâtır sahh-ı tarafü’l-vakf li-kevni zâlike ed-da‘vâ mine’l-müctehidâti mahkemeti bi-sıhhati 

zâlike el-vakf ve lüzûmihi ‘âlimen bi’l-hilâf el-vâki‘ beyne’l-e’immeti’l-eslâf ve innâ el-

‘abdi’l-fakîr el-muhtâc ilâ rahmeti rabbihi’l-kadîr ‘Ömer bin ‘Alî el-kâdı yevmezin be-medîne-

i Konya el-mahmiye el-masûre ‘ani’l-beliyye ‘afâ ‘anhümâ er-rabbi’l-bârî.  

el-hamdüli’l-lahi el-lezî hazâ ‘ibâdetü’l-müte‘ayyin ilâ turuki’l-hasenât ve nehîhim 

‘ani’z-zünûn ve’s-seyyâret ve erşedehüm ilâ sebîli el-hâyrât ve velîhim ‘alâ menâhici’l-kerâmât 

ve du‘âhim ilâ dârü’s-selâm bi-envâ’i’l-‘ibâdât ve hasemhüm ‘alâ esnâfi’t-tâ‘ât ve hususuhim 

‘ale’s-sadakât el-câriyât liyenen livâyihâ ile’s-sa‘âdât el-muhalledât sahmeduhu ‘alâ mâ 

evkafenâ iyyâhâ bi’l-âyâti’l-beniyyât ve vakafetâ ‘aleyhâ bi’l-hücceci’l-mahkemât kemâli kâle 

te‘âlâ ve tekaddisü inne’l-hasenât bi-zehebini’s-seyyi’ât ve eşhedü en-lâ ilâhe illallah 

vahdehülâ şerîke leh şehâdeti hiye efdalü’ş-şehâdât ve eşhedü enne Muhammeden ‘abduhu ve 

resûlüh el-mü’ebbedi bi’l-‘icâzât (bozuk) el-fâhirât vefâli ‘aleyhi ekmelü’t-tahiyyât min atakâ 
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ve fî’l-hevât vefâli ‘aleyhi efdalü’s-salavât a‘takavâ efâbiküm bi’s-sadakât ve ba‘de felemmâ 

ragabe ve teveccühü’s-sâlik mesâlikü’ş-şerî‘a ve’n-nâsik menâsikü’l-hakîka nâtıkü’l-hak 

nâsihü’l-halk mesnedü’s-sulahâ ve mefharü’l-etkıyâ Mevlâna eş-Şeyh Ahmed el-Kösec ibn 

Receb Dede talaka-i inne bi-‘ameli (bozuk) ü’l-a‘mâl el-uhritiye vakf ve habsi hasbeten lillahi 

te‘âlâ ve taleben li-merzaten ve hereben min ‘azâbihi yevme yekûni’l-merâ’ min minel 

sadakâtihi ‘alâ ebnâ’ihi ve ebnâ-i ebnâ’ihi ve ba‘dehüm fel ebnâ-i benâtihi ve li-ebnâ-i ebnâ-i 

ebnâ’ihim ve inne enkarazau e‘uzü billahi’l-kerîm ve li-‘alemen medîne-i Konya hamiyet-i 

‘ani’l-beliyye ve li-talebetihâ mâ-hevlehu ve mülkihi ve biyedihi ve taht-ı tasarrufihi ve zâlike 

cemî‘ kütübi mine’t-Tefâsir Tefsîrü’l-Kâdı el-Beyzâvî temâmen fî cild-i vâhid ve kıt‘atü min 

zâlike’t-Tefsîri’l-Beyzâvî min Sûreti Meryem ile Sûreti S. ve’t-Tefsîrü’l-Kebîr fî sitte kata‘a 

min âyeti yâ eyyühe’l-lezîne âmenû kütübe ‘aleyküm el-kısâs fî’l-katlen ve Sûretü’l-Bakara ilâ 

âhirü’l-Kur’âni’l-‘azîm ve Tefsîrü’l-müsemmâ Bahrü’l-‘ulûm lil-Şeyh ‘Alî es-Semerkandî 

kuddise sırrıhu fî kat‘iyyetin el-evlâ min hümâ min evveli’l-Kur’ân ilâ âyeti ve ce‘alnâ 

kulûbihim kâsemiyeti bi-hatt-ı mü’ellif el-merhûm eş-Şeyh ‘Alî es-Semerkandî nûrullahi 

merkaduhu (bozuk) min evveli Sûretü’n-Nahl ilâ Sûreti’s-Sebe’ ve Tefsîrü’l-vâhidî fî cild-i 

vâhid ve Tefsîr-i Semeretü’l-hadâyık li-‘Alâ’eddîn eş-Şirâzî bi’l-lisâni’l-‘Arabî bi-hatti’l-

mü’ellif min âyeti zeyne’n-nâs hubbü’ş-şehâdât ilâ âyeti felemmâ ve (bozuk) ve Tefsîrü’l-fâtiha 

el-müsemmâ bi’l-fâtiha lil-Muhyi’ş-Şîrâzî ma‘a Dürrü’l-vâ‘izîn ve ma‘a el-Hadîsü’l-erba‘în el-

Muhkî ve semân kıt‘a min Hâşiyeti İbni’ş-Şeyh ‘Alî et-Tefsîrü’l-Beyzâvî ve Tefsîr-i ‘ani’l-

huyûn el-müsemmâ Gâzî es-Sâyir bin li-Necm-i Dâye ve hüve rub‘ü’l-evvel ve Tefsîr-i Ebû’l-

Leys kâmilen fî kat‘iyyîn ve mine’l-ehâdis kıt‘atân mine’s-sahîh et-ticârî ve Metnü’l-meşârık 

ve Şerh-i li-İbn Melek ve Metnü’l-mesâbih ve Şerhü’l-mefâtih ve Kitâb-ı mine’l-hadîs ve 

Mecmû‘ati fîhâ el-Hadîsü’l-erba‘în hamseti megâbireti ve fîhimâ el-harâbi’l-Kur’ân ve 

Ahlasü’l-hülasâ ve Risâleti fî Âdâbi’l-bahs ve Risâleti mine’l-kelâm ve Risâleti fî îzâh-ı 

Kelimeti’t-tevhîd ve Îsâğucu der-Risâleti fî fezâyili’s-salâti’l-hamse ve terbiyetihâ ve ‘adedihâ 

fî cild-i vâlid 

ve mine’l-Fıkhi’d-dürer Şerhi’l-gurer ve Sadrü’ş-şerî‘a ve Metnü’l-vekâyi‘ ve’l-künuz ve 

Mültekâ el-ebhar ve Eşbâhü’n-nezâyir ve Metn-i Mecma‘ü’l-bahreyn ve Şerhi li-masnetihu ve 

nısf mine’l-İhtiyâr lil-Muhtâr ve’l-Hidâye ve Kâdıhân fî cildeyn ve’n-nısf (bozuk) mine’l-

Hulâsa ‘ale’l-kudûrî ve Manzûmeti Ebî Hakas ‘Ömer en-Nesefî dürri mine’l-hakâyık lil-‘Aynî 

bi-hatt-ı mü’ellifihi Şerhü’l-kebîr der-Risâleti mine’l-fıkh 

ve mine’l-Me‘ânî el-mutavvel ve’l-muhtasar ve Hâşiye-i Hasan Çelebi ‘ale’l-mutavvel 

ve mine’l-Usûli’t-Telvîh ‘ale’t-Tenkîh ve Metnü’l-menâr ve Efâhati’l-envâr ve İbn Melek 

‘ale’l-Menâr ve mine’l-Kelâm Metnü’l-muvâfık ve’l-metâli‘ ve Hâcı Pâşâ ‘ale’t-Tevâli‘ ve 

Hâşiyeti es-Seyyidi’ş-şerîf ‘ale’l-metâli‘  

ve min sâyiri’l-‘ulûm Ravzâtü’l-‘ulemâ ve Mirsâdü’l-‘ibâd ve Tenbîhü’l-gâfilîn ve 

Âdâbü’l-menâzil ve’l-Keşfü’l-vâridât ve Kitâbü’l-bereket fî fazli’s-sa‘y ve’l-hareket lil-

İmâmi’l-Vahhâbî ve ma‘a Kitâb-ı lil-İmâmi’l-Behîkî fî’l-‘abese ve’n-nüşûr fî cild-i vâhid ve 

kıt‘ati min İhyâ’ü’l-‘ulûm ve Kitâb-ı Muhtasarü’l-ihyâ ma‘a Ta‘lîmü’l-müte‘allim fî cild-i 

vâhid ve Şerhü’s-Seyyidi’ş-şerîf ‘ale’l-ferâyiz ma‘a Metnü’l-ferâyiz fî cild-i vâhid ve Şerhü’s-

seyyidi’ş-şerîf ‘ale’l-ferâyiz îzâ ve et-Tarîkati’l-Muhammediyye li-Birgili Mehmed Efendi ve 

Şerh-i Musannifek ‘ale’l-Kasîdeti’l-bürdiye ve Şerhü’l-füsûs li-Dâvudi’l-Kayserî ve Şerhât-ı 

lil-füsûs îzâ ve Nisâbü’l-ahbâr fî’l-mev‘iza ve Muğnî el-Lebîb ve Şerh-i Seyyid ‘Abdullah 

‘ale’l-leb ve Şerh-i Radı ve câr-ı pürdî ve Şerh-i Seyyid ‘Abdullah ‘ale’ş-Şâfiye ve Metnü’ş-

şâfiye ma‘a bend-i ‘Attâr ve Lügati Râtisten fî cild ve Ta‘rîfâtü’s-Seyyidi’ş-şerîf ma‘a Kitâb-ı 

mine’l-Kelâm fî cild ve Şerh-i el-Câmî ve’l-Hindî ve’l-mutavassıtü’l-kâfiye ve’d-du’a ‘ale’l-

mesâbîh ve Şerh-i Musannifek ‘ale’l-mesâbîh ma‘a İbn es-Seyyid ‘ale’ş-şerh-i Dîbâce fî cild 

ve Mefâtihü’l-ebvâb ‘alâ Kavâ‘idi’l-i‘râb ve İmtihânü’l-ezkiyâ ‘alâ muhtasari’l-kifâye ve 

Şerhü’t-tezevvüc ma‘a es-Seyyidi’ş-şerîf ‘alâ Gurrî ve Sa‘deddîn ‘alâ Gurrî îzâ ve Nüzhetü’t-
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taraf min ‘İlmi’s-sarf ve Sa‘deddîn lil-Şemsiyye fî cild ve Sa‘deddîn lil-Şemsiyye îzâ ma‘a el-

Hâşiyetü’s-Suğrâ fî cild ve el-Hâşiyetü’s-Suğrâ îzâ ma‘a Kara Dâvud ve ‘İmâdeddîn lil-

Hâşiyeti’s-Suğrâ ve Kara Dâvud ma‘a Kul Ahmed ve Muhyiddîn et-Talcî 

 

102-1 Önceki Belgenin Devâmı 

ma‘a er-Risâletü’l-kübrâ lil-Seyyidi’ş-şerîf ma‘a er-Risâletü’l-Hanefiye ve ma‘a Şerh-i 

Mîrâbiyyü’l-feth fî cild ve el-Hâşiyetü’s-Suğrâ îzâ ve mine’l-Endülüsî mine’l-‘arûz ma‘a 

şerhihu ve Kul Ahmed ve Kıstâsü’l-keşşâf fî cild ve Şerh-i Muhsenü’l-Kayserî ‘alâ ‘Arûzi’l-

Endülüsî ma‘a Kıstâsü’l-keşşâf ve Mevlânâ-zâde ma‘a Emîrek ve et-Tebsaratü mine’l-hey’e 

ma‘a şey’i mine’n-Nücûb ve Celâ’i’l-kulûb ma’a Minbere li-Mehmed Efendi bin el-Birgi ve 

Lügat-ı Ef’âl ve Halîmî ma’a Lügat-ı ‘Arabiyye ve Bostân ve Bahâristân ma’a Gülistân ve 

Bostân îzâ ve Câmi’ü’l-âbât li-Mesnevî-i Hazreti Mevlânâ kuddise sırrıhu ve Mantıkü’t-tayr ve 

el-cildü’l-evvel ve’s-sânî ve’s-sâdis mine’l-Mesnevî fî cild ve cildü’r-râbi‘ mine’l-Mesnevî 

ma‘a Mantıkü’t-tayr el-mezkûr fî cild ve ‘Avârıfü’l-Me‘ârif es-Sühreverdî ve Tenezzülâtü’l-

Muvassıliyye lil-Şeyh Sadreddîn kuddise sırrıhu ve Şerh-i Levâkı‘ ma‘a Şerh-i Levâyih ve 

Mirsâdü’l-‘İbâd bi’l-Lisâni’t-Türkî ve’ş-Şâtibî îzâ ve Netâyic ve Hamdî Çelebi li-Şerh-i Dîbâce 

ve’ş-Şâtîbî îzâ ve Netâyic-i nev‘î ve Hazâyinü’l-bahreyn ve ‘İmâdeddîn ‘alâ Mes‘ûd er-Rûmî 

ma‘a Hâşiyeti Hayâlî Çelebi ve Nesâyihü’l-mülûk lil-İmâm el-Gazâlî ve Nüzhetü’l-ervâh ve el-

Hadîsü’l-erba‘în el-Muhkî ma‘a Metn-i Muhtasarü’l-kâfiye ve ma‘a Risâleti mine’l-‘Akâyid ve 

ma‘a Lügati fî cild ve Risâleti min ‘ilmi’l-Hesâb ve Şerhü’l-Ferâyiz ve Metn-i Şerh-i mine’s-

sarf ve Mecmu‘atü’s-sarf ve Hüsâm Kâtî ma‘a Şâhidî ve Mecmu‘ati fîhâ Lügatü’l-Kur’ân ve 

Risâleti mine’t-Tasavvuf ve el-Fıkhü’l-Ekber lil-İmâmü’l-A‘zam radyallahü te‘âlâ ‘anhu ve 

Risâleti mine’l-Akâyid ve Metn-i Fıkhü’l-Keydânî ve Hediyetü’l-Mehdiyyîn li-Âhî Çelebi fî 

cild-i vâhid ve Şerh-i Musannifek li-Dîbâceti’l-Mesnevî ma‘a Kitâb-ı mine’t-Tasavvuf ve 

Mecmu‘ati fîhâ hamseti ‘aşere Risâleti Hıfzü’l-îmân ve Risâleti fî Menâfi‘i’l-Kur’ân ve selâse 

Resâ’il-i mine’t-Tasavvuf ve Kasîdetü’n-nesâyih ve ‘Arûsü’l-Kasâyid fî Şemûsi’l-Ka‘âyid ve 

Risâleti ‘umdetü’r-Râgıb mine’t-Tasavvuf ve Risâleti Tergîbü’l-ebsâr min Sihri’l-eshâr ve 

Risâletü’l-ka‘îde ve Risâleti Dâfi‘ü’l-ahzân ve mesrü’l-habân ve Risâleti Makbûle mine’t-

Tasavvuf ve Kitâb-ı İhlasü’l-hülâsa ve Risâleti Mergûsiye mine’t-Tasavvuf ve Risâleti Beyyine 

fîhâ Meşâyihü’t-Tarîka ve mâ Bedel-i min Seyrihim ve Akvâlihim ‘alâ Tarîkati Ta‘zîmi’ş-şerî‘a 

ve Tercümânü’s-suhhâh ve ‘İmârü’l-İslâm ve Kitâbü’ş-Şifâ lil-Kâdı ‘İyâz ve Ravzatü’l-‘Ulemâ 

li-Cemâleddîn el-Karamanî ve Metnü’l-Fusûs ve’l-Fukûk ve ma’a Şerhü’l-Hadîs lil-Şeyh 

Sadreddîn nûrullahü merkaduhu ve Matla‘âtü’l-Fusûs li-Dâvudü’l-Kayserî ve kıt‘atü 

Mecmu‘ati fîhâ Hâşiyeti ‘ale’l-Hidâye mine’l-hükm ve Hâşiyetü’l-kutbi’l-Gülâbî ‘alâ 

Mes‘ûdi’r-Rûmî min ‘İlmi’l-âdâb 

ve şartü’l-vâkıf el-mezbûr takabbele minhu hayrâtihi’l-meliki’l-gafûr et-tevliye ve’n-

nezâre li-nefsihi mâdâm (bozuk) ve ba‘de vefâtihi şartihâ li-aslah ebnâ’iye ve ebnâ-i ebnâ’iye 

ve ba‘dehüm fel ebnâ-i binâtihi ve ebnâ-i ebnâ’ihim ve mekâni (bozuk) bi’l-istimâlihâ bi-

kadem-i ‘ale’l-gayr vehüve lâi el-evlâdı yahfezûne el-kütübi fî nevbetihim ibnimâ (bozuk) 

enkarazuvâ el-‘iyâzen billahi hâlî yekûni emrü’n-nezâreti fî hıfzi’l-kütübi’l-mesfûre li-men 

kâne şeyhen ve hâfızen fî Zâvyeti eş-Şeyh Sadreddîn kuddise sırrıhu ve emrü’t-tevliyeti li-men 

kâne mütevelliyen fî evkâfı eş-Şeyhü’l-müşârün-ileyh eskenetullahi a‘lâ hıyâneti nefî zâlike ez-

zemân ‘ale’l-mütevelli fî evkâfi’z-zâviyeti’l-mezbûre inne yetekale el-kütübü’l-mestûre 

esâmîhâ fî hâze’l-varak ilâ ve emrü’l-kütüb fî zâviyeti eş-şeyhi’l-mezbûr refa‘allahü ve ricâtihi 

ve şartü’l-vâkıf  el-mezbûr tekabbele hasenâtihi minnehü’l-halîm eş-şekûr inne lâ-ye‘atı min 

hüve (bozuk) fî’l-evlâdı ve ba‘dehüm mine’l-gayri kitâben ilâ min yuhrice min mekâne min 

gayr-i rehn-i kavî ve inne lâ yemeksi vâhidi ziyâreti min seneti eşheri ve nasbü’l-vâkıfi’l-

mezkûr mütevelliyen ‘alâ Çelebi ibn Karaman li-ecli’t-tescîl ve selemü’l-kütübi’l-mevkûfe 

ile’l-mütevelli el-mezbûr ‘alâ Çelebi ibn Karaman ve tesellüm ve kabz-ı zâlike el-mütevelli el-
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kütübü’l-mestûre bi-hasebi tevliyeti sümme i‘âdü’l-vâkıf el-mezkûr kelâmihi ve mâli ile’r-

rücû‘ fekâle hâze’l-vakf gayr-ı lâzım ‘alâ kavli’l-İmâmi’l-A‘zam ve’l-himâmi’l-efhem ‘aleyhi 

rahmetü’r-rabbi’l-erham vâridât-ı inne bi-dahli’l-kütübi’l-mezbûre ilâ mülkî sümme tasaddî el-

mütevelli el-mezbûr ‘Alî Çelebi ilâ el-cevâb fekâle vakfü’l-menkûlât ‘alâ kavli’l-imâmeyn 

ileyhimâ beyne’l-İmâm Ebî Yûsuf ve el-İmâm Muhammed ‘aleyhimâ rahmetü’l-ehad sahîh 

lâzım ve kezâlik bi-sahhı vakfi’l-kütüb ‘indi Muhammed istihsânen li-enne mine’l-menkûlât 

el-müteneffa‘ât felzâlike lâ-eslemi kalem bi-rızâyen ve eşdetü’l-muhâsama ve’l-münâza‘a 

beytihümâ sümme terâki‘an ilâ el-hâkimi ellezî vaka‘a’t-tevkî‘i’r-refî‘ minnehu fî sadrü’l-kitâb 

‘ilmen seme‘a el-hâkimi el-mûmâ-ileyh muhâsamatihâ ve münâza‘atihâ ve ra‘î cânibü’l-vakf 

‘alâ min yerâh istihsânen ve hükmi bi-sıhhate ve luzûmihi fî nefâzi hükmihi ba‘de’n-nusûh 

hükmihi li-ref‘i’l-ihtilâf beyne’l-e’imme el-eslâf fesâr-ı vakfen mahkemen müberremen bi-

haysi lâ-yehal lâ-hadd-i yü’mine billahi ve’l-yevmi’l-âhiri tebdîlihi ve tağyîrihi min asli’l-

vakfi’l-mezbûr ve şartihi femen beddele ba‘demâ sem‘ahü fe-innemâ asemehu ‘ale’l-lezîne 

yübeddilûne innallahe semî‘ün ‘alîm ve min ‘azemi tebdîli aslihi ve şartihi fe-‘aleyhi la‘neti’l-

lâ‘inîn mine’l-cenneti ve’n-nâsi ecma‘în ve ecrü’l-vâkıfi ‘ale’l-lahi el-cevâdi’l-kerîm inne lâ-

yecîbi ricâ’r-râcîn velâbiri ve su’âlü’l-muhtâcîn cerâ zâlike ve hurrure fî’l-yevmi’s-sâdis min 

şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Şa‘bân 1074 / 4 Mart 1664).             

Şuhûd-ı bimâ fîhi mine’l-mazmûni’l-muhkî ve’l-mukhedimi’l-mer‘î ağniyyü’l-vakfi’ş-

şer‘î. 

‘Umdetü’l-meşâyihi’l-‘izâm üsvetü’l-emâcidi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi es-

sâkin-i be-seccâdet-i Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhu, Hilâlü’l-müşkilât keşşâfü’l-mu‘addalât 

Mevlânâ Mustafâ Efendi el-müftü-i be-medîne-i Konya hâlâ, Mefharü’l-mevâlî’i’l-fihâm 

mecma‘ü’l-me‘âlî’i’l-kirâm Mevlânâ Mûsâ Efendi el-kâdı be-diyâr-ı Amid sâbıkan, Mefharü’l-

fühûl mine’l-‘ulemâ zehrü’l-meşâyih ve’l-küberâ Mevlânâ eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi ibn eş-

Şeyh ‘Abdurrahman Efendi el-merhûm, Mefhar-i kuzâtü’l-İslâm mecma‘-i me‘âlî’i’l-enâm 

Mevlânâ ‘Alî Efendi el-kâdı be-Eski-il mü’ebbeden, Fahrü’l-müderrisîn zehrü’l-muhakkıkîn 

Mevlânâ el-Hâc Mehmed Efendi eş-şehîr Becâviş-zâde el-müderris, 

 

103-1 Önceki Belgenin Devâmı 

Fahrü’l-müderrisîn zehrü’l-mudakkıkîn Mevlânâ Yahyâ Efendi ibn eş-Şeyh ‘Ömer 

Efendi el-merhûm, Fahrü’l-müderrisîn hâdimü’ş-şer‘ el-mübeyyin Mevlânâ el-Hâc ‘Ömer 

Efendi ibn ‘Abdullganî Efendi el-merhûm, Fahrü’l-müderrisîn mecma‘ü’l-me‘âlî ve’l-mekârim 

Mevlânâ Yahyâ Efendi ibn el-Hâc ‘Alî Efendi, Zehrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mustafâ Efendi, 

‘Ömer Halîfe ibn Mûsâ Dede, İskender Halîfe ibn Receb Dede, Mahmûd Halîfe bin Süleymân, 

İsma‘îl Halîfe ve Ahmed ibney Mustafâ, Deviş Süleymân ve ‘Abdurrahman Halîfe ibney ‘Abdî 

Hoca, İbrahîm Halîfe bin ‘Ömer, Mahmûd Çelebi bin Balaban Mehmed, Mustafâ Çelebi bin 

Karaman, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Yahyâ, Derviş Ebûbekir, el-Hâc ‘Osmân Halîfe 

bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

104-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Ev Satışı) 

Sagîr Mahmûd ve Râzıye’nin vasîleri Molla Yûsuf / Mehmed Çelebi ibn Eymîr. 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Mustafâ bin İsrâ’il nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mahmûd ve sulbiye sagîre kızı Râzıye’nin 

kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Molla Yûsuf bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Eymîr Dede mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp sagîrân-ı mezbûrânın mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir 

tarafı Fâtıma mülkü ve bir tarafı İshak mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir dükkân 

ve havluyu müştemil menzilini zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-
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i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt ikibinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Çelebi Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

vasî-i mezbûrun vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr Mehmed Çelebi kabûl ve 

tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Şa‘bân 1074 / 22 

Mart 1664).  

Mehmed Çelebi ibn Mahmûd Hoca, ‘Alî Çelebi bin Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Mahmûd, Hasan Çelebi bin Mustafâ, Hasan bin Mehmed. 

 

104-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Ârif Efendi ibn Mehmed Efendi / 17.000 / el-Hâc Mûsâ bin Mehmed oğlu İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Ârif Efendi ibn Mehmed Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mûsâ bin Mehmed ve oğlu İbrahîm mahzarlarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Dörtvakıyye dimekle ma‘rûf mevzi‘de 

Karaüyük Irmağı üzerinde vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı 

Bıçakçıoğlu mülkü ve bir tarafı Arık İbrahîm mülkü ile mahdûd ve ‘ammim kızı Hadîce’den 

intikâl iden bir sofa ve bir tâbhâne ve bir ahur ve iki örtme ve havlu ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-

ı müsmireyi müştemil iki tahta yenice bağ ve üç tahta eski bağımı cümle tevâbi‘ ve levâhıkıyla 

mezbûrân el-Hâc Mûsâ ve İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt onyedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûrân el-Hâc Mûsâ ve İbrahîm yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler 

didikde mukırr-ı merkûm ‘Ârif Efendi’nin vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûrân 

el-Hâc Mûsâ ve İbrahîm kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Şa‘bân 

1074 / 23 Mart 1664). 

el-Hâc Nasûh bin Sinân, el-Hâc İlyâs bin ‘Abdî, Mehmed Çelebi bin el-Hâc ‘Alî, 

Süleymân bin Mehmed, Şa‘bân Dede bin el-Hâc Nasûh, Molla Velî bin el-Hâc Mustafâ, 

Mustafâ bin Mustafâ.  

 

104-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Halîl bin Nûh / Karındaşı İbrahîm Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Yediler Mahallesi sâkinlerinden Halîl bin Nûh meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Altunpâ dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Nûrullah mülkü 

ve bir tarafı Celeb ‘Alî Beg mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve havlu ve 

eşcârı ve arz-ı hâliyeyi müştemil iki tahta bağımı mezbûr İbrahîm Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt 

yedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrahîm Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (25 Şa‘bân 1074 / 23 Mart 1664). 

el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc ‘Alî, Ahmed bin Pîrî, Hasan bin Ahmed, Mehmed bin 

‘Abdulhay, Halîl bin ‘Ömer Dede, Yûsuf bin Nasûh ve gayruhum. 
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104-4 Alacak Da‘vâsı  

Mîrzâ bin Halîl / Bende bin Arslan. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Tufân Dede vaz‘ eylediği eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe 

vazîfe ile eczâhân olan Mîrzâ bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde eczâ-i şerîfe 

evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb Bende bin Arslan mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

yedimde olan berât-ı şerîf mûcibince yevmî iki akçe vazîfemden oniki senede sekizbin akçe 

vazîfe ider hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Bende cevâbında 

mezbûr Mirâz Efendi mukaddemâ on iki senelik vazîfesi olan meblağ-ı mezbûr sekizbin akçeyi 

ve mezbûr Mîrzâ karındaşım oğlu olup mukaddemâ benim hücrümde olmağla babasından 

intikâl iden muhallefâtı benden da‘vâ ve taleb idüp ben dahî mezbûr Mîrzâ sagîr iken infâk 

eylediğim nafaka ve kisvesini ve te’ehhül eyledikde beynimizde ‘adedi ma‘lûm harc ve sarf 

eylediğim meblağı ve mukaddemâ babası eczâ-i merkûme vakfı olan dükkâna bir kimesneye 

tezkere virmekle dükkân-ı mezbûru vakfa revende rıbha ol kimesneye virdiğim ve mahkeme-i 

şerîfeye harc eylediğim meblağ-ı mezbûr Mîrzâ Esb-keşân re‘âyâsı olmağla harc ve resmi içün 

virdiğim meblağı da‘vâ ve taleb eylediğimde araya müslihûn tavassut idüp mezbûr Mîrzâ vech-

i mübeyyen üzere da‘vâdan fâriga olup ve ben dahî vech-i meşrûh üzere eylediğim cümle 

da‘vâdan fâriga olup mezbûr Mîrzâ bana bin akçe virmek üzere ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde 

ikimiz dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan mezblâğ-ı mezbûr bin akçeyi mezbûr 

Mîrzâ yedinden alup kabz eyleyüp husûs-ı mezbûrdan biri birimizin zimmetini ibrâ eyledik 

deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr Mîrzâ sulh-ı mezbûrda vazîfem olan sekizbin akçe 

dâhil değildir deyücek mezkûr Bende’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Satı bin Mehmed ve es-Seyyid Ahmed bin Dediği nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ sulh-ı mezbûrda 

babası muhallefâtı ve sekizbin akçe vazîfesi ve Bende’nin da‘vâ eylediği nafaka ve kisve ve 

te’ehhülüne harc eylediği ve dükkân içün harc eylediği ve Esb-keşân harcı dâhildir husûs-ı 

mezbûrûndan ehadihümâ âharın zimmetini ibrâ eyleler bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın ba‘de’l-

yevm yevmî ikişer akçe vazîfesini mezbûr Mîrzâ merkûm Bende’den almak üzere bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 

Şa‘bân 1074 / 23 Mart 1664). 

Hasan Efendi bin Mevlûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Abdulkerîm bin el-Hâc Mehmed, el-

Hâc ‘Alî bin Muharrem, Mûsâ bin Mustafâ.  

 

105-1 Kazâ-i Konya’nın Lağımcı Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli  

Kazâ-i lağımcı-i Konya el-mahmiye. 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ mahmiye-i Konya’nın hâlâ bazarbaşısı olan ‘Alî Çelebi ve iş 

erlerinden olan Karamanoğlu ‘Alî Çelebi ve yiğidbaşı es-Seyyid Mehmed Çelebi ve haffâflar 

yiğidbaşısı Mehmed Çelebi ve derziler yiğidbaşısı Ahmed ve el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca 

ve kuyumcular yiğidbaşısı el-Hâc Mehmed ve yiğidbaşı İbrahîm nâm kimesneler meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu sene-i mübârekede lağımcı cem‘ine mübâşir ta‘yîn buyurulan 

fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme kazâsına dokuz nefer lağımcı fermân buyurulup dörderbin akçesini taraf-ı mîrîden 

mübâşir-i mezbûr yedinden alınup sefer-i hümâyûnda me‘mûr oldukları hidmetlerin edâ ideler 

deyu buyurulmağla her neferi yedişerbin akçe ücret ile tutup bâ-fermân-ı ‘âlî ta‘yîn buyurulan 

dokuz nefer lağımcıların dörderbin akçeden otuzaltıbin akçesini mübâşir-i mûmâ-ileyh 

yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp ba‘dehu lağımcı tutulan işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan 

Süleymân bin Mehmed ve Mûsâ bin ‘Îsa ve Yûsuf bin ‘Abdullah ve Mehmed bin Mustafâ ve 

Mustafâ bin Mehmed ve Aydın bin Mahmûd ve ‘Abîd bin İbrahîm ve Süleymân bin Mehmed 

ve Bostân ibn Ahmed’in kefîllerin alup her birine yedişerbin akçe ücretlerini teslîm eyledik 
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su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn lağımcılar cevâblarında ber-vech-i 

mübeyyen edâ-i hidmet eylemek üzere ücretlerimiz olan yedişerbin akçeyi mezkûrun 

kimesneler yedlerinden bi’t-temâm alup kabz eyledik ve biri birimizin mâlına ve nefsine ve 

edâ-i hidmetine kefîl olduk didiklerinden sonra küfelâ-i mezbûrûn ağa-yı müşârün-ileyhe zikr 

olunan enfârı teslîm ve ağa-yı mûmâ-ileyh dahî tasdîk bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (23 Şa‘bân 1074 / 21 Mart 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Mevlânâ 

Bayram Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mûsâ Efendi. 

 

105-2 Konya’nın Lağımcı İsimleri ve Mahalleleri Listesi 

Oldur ki mahmiye-i Konya’nın fermân-ı ‘âlî üzere lağımcı ta‘yîn olunan kimesnelerin 

küfelâsı ve mahallesi ismleri ile tahrîr olunan lağımcıları beyân ider hurrire fî’l-yevmi’s-sânî 

ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şa‘bân 1074 / 20 

Mart 1664).  

Mahalle-i Çinioğlu Süleymân bin Mehmed ; mahalle-i merkûmeden Kahveci Osmân bin 

Mehmed ve karındaşı Kadrî kefîldir / Mahalle-i Sâhib ‘Atâ Aydın bin Mahmûd ; mahalle-i 

merkûmeden Ezelî-zâde Mevlânâ Mahmûd Efendi kefîldir / Mahalle-i Aksinle Mûsâ bin ‘Îsâ ; 

mahalle-i merkûmeden Mehmed Dede ibn Mehmed ve Karamanoğlu ‘Alî kefîldir /  

Mahalle-i Sadırlar ‘Abdî bin İbrahîm ; mezkûrun babası İbrahîm kefîldir / Mahalle-i 

Şeyhahmed Yûsuf bin ‘Abdullah ; Karamanoğlu ‘Alî ve bazarbaşı ‘Alî kefîldir / Mahalle-i 

İhtiyâreddîn  Süleymân bin Mehmed ; mahalle-i merkûmeden Mehmed bin Üveys ve Hüseyin 

bin el-Hâc Süleymân kefîldir / 

Mahalle-i Muhtâr Mehmed bin Mustafâ ; Şükrân Mahallesi İmâmı Velî Halîfe ve 

Mehmed bin Nasûh kefîldir / Mahalle-i Çirkâb Bostân bin Ahmed ; Helvâcı Bahâdır bin Halîl 

ve babası Ahmed kefîldir ; Mahalle-i Hoşhân Mustafâ bin Mehmed ; mahalle-i merkûmeden 

İbrahîm bin Ebûbekir ve Velî bin Mehmed kefîldir. 

Cem‘an nefer 9. 

Zikr olunan lağımcıların mâllarına ve edâ-i hidmetlerine bazarbaşı ‘Alî Çelebi ve 

Karamanoğlu ‘Alî ve yiğidbaşı Seyyid Mehmed Çelebi ve haffâflar yiğidbaşısı Mehmed ve 

derziler yiğidbaşısı Ahmed ve el-Hâc Mahmûd ve Kuyumcu el-Hâc Mehmed bin Piyâle ve 

Hallâc Sefer bin Aydın ve Hasan bin Lâçîn nâm kimesneler mukaddemâ kefîl oldukları kayd 

olundu.  

 

105-3 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

‘Îsâ Beg ve ‘Osmân Beg evlâdları ve zevcetuhu ‘Âyşe. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den kıdvetü’l-

kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îdili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sarâyini nâm karyeye 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde karye-i merkûmede sâkin iken fevt olan ‘Îsâ Beg’in 

inhisâr üzere vârislerinden kız karındaşları Fâtıma ve ‘Âyşe ve Râbi‘a ve vâlidesi Tûtî bint-i 

‘Abdullah asâleten ve subiye sagîre kızı Havvâ’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Emîne 

bint-i Ebûbekir ve sulbiye sagîre diğer kızı Neslihân’ın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Tûtî 

bint-i ‘Abdullah nâm hatunlar vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı 

mezbûrun zevce-i metrûkesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i el-Hâc Mustafâ mahzarında her biri 

bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âyşe mûrisimiz müteveffâ-yı 

mezbûr ‘Îsâ Beg zimmetinde olan otuzbin akçe mehr-i mü‘eccelinin altıbin akçesini hibe idüp 



- 242 - 

 

bâkî yirmidört in akçesini muhallefât-ı merkûmeden da‘vâ ve taleb eyledikde araya muslihûn 

tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup sulh-ı mezbûr sagîretân-ı 

merkûmetân haklarına evlâ ve enfa‘ olmağın muhallefât-ı merkûmeden binbeşyüzelli akçeye 

on üç ayaklı sahan ve yüzelli akçeye iki tas ve bin akçeye bir kaliçe ve bin akçeye bir orta 

kaliçesi ve dokuzyüz akçeye yedi vakıyye bir leğen ve yüz akçeye bir köhne kebe ve ikiyüz 

akçeye bir kırmızı kilim ve yüz akçeye bir kahve ıbrığı ve ikibin akçeye dört vakıyye bezîrhâne 

ve ikibin akçeye bir vakıyye değirmen ve üçbin akçeye yirmi iki koyun ve beşyüz akçeye bir 

sagîr kazgan ve binbeşyüz akçeye bir kürklü ‘abâ ki cem‘an ondörtbin akçe üzerine ‘akd-ı sulh 

inşâ eylediklerinde merkûme ‘Âyşe dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan mârü’z-zikr 

eşyâyı merkûme ‘Âyşe’ye teslîm eyledik mâlikâne mutasarruf olsun bizim ‘alâkamız kalmadı 

didiklerinde merkûme ‘Âyşe dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve eşyâ-i mezbûrûnu alup kabz idüp 

bâkîsinden mezbûrûnun zimmetlerini ibrâ eyledim didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde 

vukû‘u üzere tahrîr ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Şa‘bân 

1074 / 15 Mart 1664). 

Mehmed Efendi bin Hasan Beg, İsma‘îl bin Ramazân, el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, Ya‘kûb 

Çelebi bin Süleymân, Mehmed bin Mansûr, Ebûbekir Beşe bin Sefer Beşe, ihve Receb Beşe, 

ihve İbrahîm, Halîl Fakîh el-imâm, Hâcı bin Mûsâ.  

 

106-1 Mülk Satışı (Vakıf Mâlı Ev Satışı) 

Mütevelli Hasan bin Hasan / Ahmed bin Selîm. 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi ‘avârızı evkâfı mütevellisi olan Hasan bin 

Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Selîm mahzarında bi’t-

tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni Yûsuf mülkü ve bir 

tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir ahur ve bir tâbhâne ve havluyu 

müştemil menzili mukaddemâ ‘avârız mâlıyla iştirâ eylemişidim hâlâ menzil-i mezbûr bey‘ 

olunup semeni istirbâh olunmak cânib-i vakfa evlâ ve enfa‘ olmağla menzil-i mezbûr tevliyetim 

hasebiyle mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Şa‘bân 1074 / 21 Mart 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Muslî Efendi bin Mehmed, Mehmed Beg 

bin İlyâs, Mahmûd bin el-Hâc Receb, el-Hâc ‘Alî bin Hasan, el-Hâc Mehmed bin Süleymân ve 

gayruhum. 

 

106-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Âyşe bint-i Hasan Efendi / ‘Abdî Beşe bin ‘Abdulcelîl. 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Yazır nâm karye sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Hasan Efendi nâm 

hatun tarafından zikri âtî olan menzili bey‘a ve semenini ahz ve kabza ve kendüye îsâle vekîl 

olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Cum‘a bin ‘Alî ve Himmet bin ‘İvaz nâm 

kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Îsâ Çelebi ibn Receb Efendi meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî Beşe ibn ‘Abdulcelîl tarafından tasdîka vekîl olup 

bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan damadı es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn es-

Seyyid Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme 

‘Âyşe’nin mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Hızır Efendi oğlu Mehmed mülkü ve bir tarafı baru ve bir tarafı Derviş mülkü ile mahdûd bir 
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sofa ve dört oda ve üç tâbhâne ve bir yazlık ve üç kıt‘a havluyu eşcârıyla ve cemî‘ tevâbi‘ ve 

levâhıkıyla vekâletim hasebiyle mezbûr ‘Abdî Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt yirmidörtbin akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdî Beşe’nin vekîli mezbûr Seyyid Ahmed Çelebi yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde vekîl-i mezbûr ‘Îsâ Çelebi’nin vech-i 

muharrer üzere cârî olan ikrârını vekîl-i mezbûr Seyyid Ahmed Çelebi kabûl ve tasdîk itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Şa‘bân 1074 / 22 Mart 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Mehmed Halîfe bin ‘Îsâ Halîfe, es-Seyyid 

Süleymân Çelebi bin Ahmed, Velî Halîfe el-imâm, el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc ‘Abdulkâdir, ‘Alî 

bin ‘Ömer, Mustafâ Çelebi bin Yûsuf, Mehmed bin Şa‘bân, Molla Hasan el-imâm, Mehmed 

bin Nasûh ve gayruhum.  

 

106-3 Vasî Ta‘yîni 

Sagîre Asiye / vasî Fâtıma. 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed’in sulbiye 

sagîre kızı Asiye’ye babası müteveffâ-yı mezbûrdan ve vâlidesi merhûme Emîne’den irs-i şer‘î 

ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe 

bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammetesi râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i el-Hâc İbrahîm nâm 

hatun mukaddime ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (25 Şa‘bân 1074 / 23 Mart 1664). 

Mehmed bin ‘Alî, Zülfikâr bin ‘Abdullah, Halîl bin İbrahîm, Hasan bin Receb ve 

gayruhum. 

 

106-4 Alacak Da‘vâsı 

‘Acem Tatar / ma‘a Avanos ‘Acem. 

‘Acem tâyifesinden Tatar veled-i Mikâ’il meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde tâyife-i 

mezbûreden râfi‘ü’l-kitâb Avanos veled-i Aydın muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp medîne-i Isparta’da vâki‘ İbrahîm Çavuş Hanı’nda li-ebeveyn Yâsef nâm karındaşım mürd 

olup lâkin mukaddemâ mezbûr Yâsef hâl-i sıhhatinde mezbûr Avanos zimmîye altmış ‘aded 

esedî guruş karz virüp meblağ-ı mezbûrun otuz guruşunu hâl-i sıhhatinde mürd-i mezbûr 

yedinden alup kabz idüp bâkî kalan otuz guruşu irsen bana intikâl eylemekle li-ebeveyn mürd-

i mezbûr karındaşım olup meblağ-ı bâkî irsen bana intikâl eylemekle Isparta Kazâsı’na tâbi‘ 

‘Alî Efendi’den nakl-i şer‘î aldım deyu ibrâz idüp meblağ-ı bâkî otuz guruşu taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Avanos cevâbında mürd-i mezbûr Yâsef’e aslâ deynim 

yokdur ve mezbûr Tatar zimmî li-ebeveyn karındaşı olduğunu bilmem deyu inkâr itmeğle 

mezbûr Tatar zimmînin ibrâz eylediği mürd-i mezbûr Yâsef li-ebeveyn karındaşı olduğunu 

babası ve vâlidesi ismleri ile isbât olunmamağla tekrâr mürd-i merkûm Yâsef zimmînin li-

ebeveyn karındaşı olduğuna mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ihzâr-ı 

‘acz itmeğin hıfzen li’l-makâl mu‘ârazadan mezbûr Tatar zimmî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Şa‘bân 1074 / 23 Mart 1664). 

el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, Mevlânâ Hasan Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd 

ve gayruhum.  
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106-5 Vasiyet 

Emîne bint-i ‘Alî / Mehmed bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Affânsultân Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i ‘Alî nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde damadı râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Mustafâ mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp damadım mezbûr Mehmed’in menzilinde ben ma‘a sâkin olup dört 

sahan ve bir tâbe ve bir ve bir yorganve bir döşek ve bir dârâyî kaftanım vardır bunlardan gayrı 

ism-i mâl ıtlâk olunur bir şeyim yokdur ba‘de’l-yevm ecel târî olup fevt olursam vârislerim 

mezbûr Mehmed’i rencîde eylemeyeler didikde mukırr-ı merkûme Emîne’nin vech-i muharrer 

üzere cârî olan ikrârını mezkûr Mehmed kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmis-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (26 Şa‘bân 1074 / 24 Mart 1664). 

el-Hâc Nasûh bin Sinân, el-Hâc İlyâs bin ‘Abdî, İsma‘îl bin el-Hâc Mehmed, Receb bin 

Mehmed, Şa‘bân Dede bin el-Hâc Nasûh. 

 

107-1 Mîrâs 

Fâtıma ve Emîne bint-i Receb / karındaşları Satılmış bin Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Çalıkoğlu Mahallesi sâkinelerinden Emîne ve Fâtıma bint-i 

Receb nâm hatunlar taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Osmân bin Süleymân ve el-Hâc ‘İvaz bin Mustafâ 

nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Satılmış bin Şa‘bân nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim merkûmetân Emîne ve Fâtıma’ya babalarının üç 

yerde vâki‘ bağlarını ve cümle muhallefât ve menkûlâtların beynlerinde tevzî‘ ve taksîm idüp 

hisselerini kabz idüp ve mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilini dahî tevzî‘ idüp hisselerine bir 

ahur ve bir örtme isâbet idüp alup kabz ve zabt idüp ancak dört kıt‘a tarlaları taksîm olunmadı 

ve menzil-i mezbûrda vâki‘ bir anbârdan ve tâbhâneden mezbûretân Emîne ve Fâtıma’ya üçyüz 

akçe isâbet idüp meblağ-ı mezbûru mezkûr Şa‘bân yedinden alup kabz idüp ba‘dehu meblağ-ı 

mezbûr üçyüz akçeyi merkûmetân Emîne ve Fâtıma karındaşları mezkûr Şa‘bân’a hibe ve 

teslîm idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm zikr olunan dört tarladan 

mâ‘adâ babamızın muhallefât ve ‘akârât ve devvâbına müte‘allık hak ve ‘alâkamız kalmadı 

zimmetlerin ibrâ eyledik didiler didikde vekîl-i mezbûr Satılmış’ın vech-i muharrer üzere cârî 

olan ikrârını mezkûr Şa‘bân kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (26 Şa‘bân 1074 / 24 Mart 1664).  

Hüsrev bin ‘Abdî Hoca, Memiş bin Safer, Hasan bin Sefer, el-Hâc Velî bin Hüseyin, 

Mehmed bin Mustafâ, İsma‘îl bin Sefer, ‘Alî Hoca bin Mustafâ, ‘Abdî bin Bostân. 

 

107-2 Nâmzedde Emânet Verilen Eşyâ Da‘vâsı 

Râbi‘a bint-i ‘Ömer Beg / Mustafâ bin Sefer ve Râzıye bint-i Sâtı. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i ‘Ömer nâm bikr-i bâliğa 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin Sefer ve teyzesi Râzıye bint-i Satı 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ merkûme Râzıye’ye yirmi münkaş 

makrame ve on gömlek emânet vaz‘ ve teslîm idüp mezkûr Mustafâ’ya nâmzed olup 

beynimizde ‘akd-i nikâh vâki‘ olmamağla emânet vaz‘ eylediğim yirmi makrame ve on 

gömleğimi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki‘ 

merkûme Râbi‘a nâmzedlim olup beynimizde ‘akd-i nikâh vâki‘ olmadı deyu ikrâr idüp 

mezbûrdan Râzıye’ye zikr olunan yirmi makrame ve on gömlek emânet vaz‘ eylediğini inkâr 

itmeğin merkûme Râbi‘a’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 
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Derviş ‘İvaz bin Fethullâh ve nisâdan Halîme bint-i ‘Abdurrahman ve Satı bint-i Mehmed 

meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ merkûme Râbi‘a 

yirmi makrame ve on gömleğini bizim huzûrumuzda teyzesi mezbûre Râbi‘a’ya emânet vaz‘ 

ve teslîm idüp ol dahî kabz eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-tehalîf hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

mârü’z-zikr yirmi makrame ve on gömleği merkûme Râbi‘a’ya teslîme mezkûre Râzıye’ye 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Şa‘bân 1074 / 23 Mart 1664).  

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî, Hasan Çelebi bin Hızır Beg, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Mahmûd bin Velî. 

 

107-3 Bâliğ Olan Kızın Eşyâlarını Teslîm Aldığını Tescîl 

Satı bint-i Murtazâ / ‘Alî Çelebi ibn Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Murtazâ nâm bikr-

i bâliga meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde üvey babası râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ ben sagîre iken mezbûr ‘Alî 

Çelebi’nin hücründe olmam ile babam mezbûr Murtazâ ve vâlidem Emîne Hatun’dan irs-i şer‘î 

ile intikâl iden yedi kilim ve bir köhne kaliçe ve üç köhne kebe ve yedi dîvân sahanı ve üç 

lengerî ve yedi sagîr sahan ve bir el leğeni ma‘a ıbrık ve bir sagîr bakraç ve bir tencere ve bir 

leğen-i kebîr ve bir bakır ve bir kepçe ve bir kefgir ve bir tas ve dörtbin nakd akçe ve bir 

müsta‘mel yorgan ve bir döşek ve bir köhne yasdık ve beş ayaklı altun saçbağı ve bir alınlık ve 

yedi top ketan bezi ve bir altun hatmımı mezbûr ‘Alî Çelebi zabt eylemişidi el-hâlet-i hâzihi 

zikr olunan eşyâ ve nakdi mezbûr ‘Alî Çelebi yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı didikde mukırr-ı 

merkûmun vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr ‘Alî Çelebi tasdîk itmeğin mâ-

vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Şa‘bân 1074 / 24 Mart 1664). 

‘Alî Çelebi bin Süleymân, Mustafâ bin Mehmed, Mustafâ Çelebi bin Hüseyin, Ebûbekir 

bin Muharrem, Hasan Çelebi bin Hızır Beg, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî, ‘Alî Çelebi bin 

Mehmed. 

 

107-4 Hastalıktan Ölen Kısrağın Keşfi 

Pâdişâhımız ihsân eylediği al kısrak. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden menzilci Mustafâ Çelebi meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i 

kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sâ‘ade ağası olup nefî olunan Mehmed Ağa’nın kısraklarından 

şevketlü ve ‘azametlü pâdişâh-ı ‘alem-penâh hazretleri mukaddemâ ihsân eylediği dört ayağı 

sekil alnı sakar al kısrak sakağı olup yol gitmeğe iktidârı olmamağla dergâh-ı ‘âlî dâme 

mahfûfen bi’l-me‘âlî kapucu başılarından fahrü’l-ekârim ve’l-e‘âlî râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa bana 

emânet vaz‘ eylemişidi hâlâ bi-emrillahi te‘âlâ helâk oldu cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf 

ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Hasan Efendi ta‘yîn olunup ol 

dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mezbûr Mustafâ Çelebi’nin menziline 

varup mârü’z-zikr kısrağa nazar eylediklerinde fî’l-hakîka maraz-ı mezkûrdan bi-emrillahi 

te‘âlâ helâk olduğunu müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şa‘bân li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (7 Şa‘bân 1074 / 5 Mart 1664).  

Mustafâ bin Velî, ‘İvaz bin ‘Osmân, ‘Alî bin Sefer, Süleymân bin Hüseyin, Molla 

Mehmed, Muslî bin ‘Abdullah.  
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108-1 Mîrâs Da‘vâsı (Tehârüc İsbâtı) 

Selîme Hatun / ma‘a karındaşı ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed bin 

İbrahîm nâm kimesnenin sulbiye kebîre kızı Selîme nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp babamız 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından irsen bana intikâl iden hissemi taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Ömer cevâbında mukaddemâ tehârüc tarîkiyle 

muhallefât-ı merkûmeden merkûme Selîme Hatun’a mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir oda ve bir mikdâr havlu ve kapu önünde vâki‘ bir dönüm tarla 

ve Uluırmak’da vâki‘ dokuz puşta bağ ve bir kebe ve bir sini ve bir havan virüp teslîm idüp ol 

dahî alup kabz idüp mâ‘adâdan zimmetini ibrâ eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr 

mezkûr ‘Ömer’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden fahrü’l-

kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî ve zehrü’l-müderrisîn Mevlânâ diğer Ahmed 

Efendi ibn el-Hâc Velî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ bizim huzûrumuzda mezbûre Selîme babasının ve 

vâlidesinin muhallefât ve ‘akârâtlarından irsen intikâl iden hissesi içün zikr olunan bir oda ve 

bir mikdâr havluyu ve bir dönüm tarla ve dokuz puşta bağ ve bir kebe ve bir sini ve bir havan 

alup tehârüc tarîkiyle kabz idüp mâ‘adâdan mezbûr ‘Ömer zimmetini ibrâ eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mu‘ârazadan merkûme Selîme men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şa‘bân 

1074 / 20 Mart 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Hasan Efendi, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc ‘Alî, el-Hâc 

Mehmed bin el-Hâc Mustafâ, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Muslî bin Murâd.  

 

108-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

el-Hâc Sâlih bin İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden Bâli ve Haçir ve Bahâdır ve Asvîr 

ve Melkon evlâd-ı Bağdeser nâm zimmîler asâleten ve sagîr karındaşları Medros’un tesviye-i 

umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan mezbûr Bâli ve Sâniye meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Sâlih bin İbrahîm mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı 

Hüseyin mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir izbe ve bir 

ahur ve havluyu müştemil mülk menzilimizi mezbûr el-Hâc Sâlih’e râyic-i fî’l-vakt beşbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîhi şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Sâlih yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâdis ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Şa‘bân 1074 / 14 Mart 

1664).  

el-Hâc Yûsuf bin ‘Abdullah, Mustafâ bin Hüseyin, Mehmed bin Halîl, el-Hâc Mehmed 

bin Hüseyin, Hüseyin bin İbrahîm, Süleymân bin Hüseyin.  

 

108-3 Konya Nâ’ibi ‘Ömer Efendi’nin Hâtime Kaydı 

el-hamdülillahi’l-lezî halasanen min henni’l-ibtilâ ve’l-‘ızdırâb ve ba‘de hüdâ nercû’ü’l-

ihtimâm bi’l-hayr bi-bereketi evliyâ’i’l-beled ve inne’l-fakîr ‘Ömer el-münfasıl be-medîne-i 

Konya himân-ı ileyh ‘ani’l-beliyye. 
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109-1 Yeni Konya Kâdısının Göreve Başlama Kaydı 

Bâbi’l-kazâ-yı ve’l-ahkâm fî-zimen-i a‘lemi’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm Beyâzî Mustafâ Efendi 

el-kâdı be-medîne-i Konya Şa‘bân 1074. 

 

109-2 Alacak Da‘vâsı 

Sille keşişleri / ma‘a Renâ’il. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sükkânından Kaplan Keşiş veled-i 

Sâvâ ve Menâ’il Keşiş veled-i Kuta ve Yorgi Keşiş veled-i Eneşdaş ve Bâli Keşiş veled-i Zânibe 

ve Sedânhoş Keşiş veled-i Mihâyil meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Daniyel veled-i Nikor nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr Renâ’il zimmî ben medropolid vekili oldum deyu bizden 

bilâ emr-i şerîf ve bilâ temessük sekizbin akçemizi almışidi hâlâ taleb eylediğimizde inkâr 

itmeğin araya mulihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup dörtbin 

akçe üzerine ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde biz dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan 

meblağ-ı mezbûr dörtbin akçeyi mezbûr Renâ’il zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp zimmetini ibrâ eyledik bâkî hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 

Şa‘bân 1074 / 25 Mart 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Nu‘mân Efendi, Mustafâ Beşe bin Receb, el-Hâc Mehmed bin 

İbrahîm, ‘Abdurrahman bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

109-3 Alacakların Tahsîli İçin Vekîl Ta‘yîni 

Fâtıma ve Safiye bintey Tur ‘Alî Beşe / ma‘a ‘Abdurrahman Çelebi.  

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Tur ‘Alî Beşe ibn Dediği nâm kimesnenin verâseti sulbiye kebîre kızları Fâtıma ve Safiye’ye 

münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan sonra mezbûretân Fâtıma ve Safiye meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman Çelebi ibn Emrullah Efendi 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûrun mahmiye-i 

mezbûrede ve nevâhisinde zimem-i nâsda olan akçelerini da‘vâ ve talebe ve ahz ve kabza ve 

bize îsâle ve kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umûrun cümlesine tarafımızdan merkûm 

‘Abdurrahman Çelebi’yi vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledik didiklerinde ol dahî 

vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (27 Şa‘bân 1074 / 25 Mart 1664).  

Hamza bin el-Hâc Mahmûd, Hasan Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

109-4 Mîrâs Da‘vâsı 

Muslî Beg / sagîr Sefer ma‘a Asiye 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan İsmîhân nâm hatunun 

verâseti sadriye kızları Sâkine ve Asiye ve zevc-i metrûku Yûnus ve karındaşları Hızır Beşe ve 

‘Alî’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan sonra mezbûr ‘Alî dahî fevt olup anın dahî 

verâseti oğlu Muslî Beg’e münhasıra olup merkûme Sâkine dahî fevt olup anın dahî verâseti 

sadrî sagîr oğlu Sefer’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezkûr Muslî 

Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb sagîr-i mezbûr Sefer’in babası ve 

velîsi olan Hasan mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffiye-i merkûme İsmîhân’ın 
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Çalıkoğlu Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mehmed Hoca mülkü ve bir tarafı Cebel Mehmed 

mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Asiye mülkü ile mahdûd bir kıt‘a bağını 

mukaddemâ bi-tarîki’t-tehârüc babam mezbûr ‘Alî ile karındaşı merkûm Hızır’a virilmiş iken 

sagîr-i mezbûrun babası mezbûr Hasan zabt ider su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr 

Hasan cevâbında mârü’z-zikr bağı sagîr-i mezbûrun vâlidesi ve ba‘dehu ben otuz senedir 

mezbûr Muslî Beg muvâcehesinde mâlikâne zabt ve tasarruf iderin deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-istintâk mezbûr Muslî Beg bağ-ı mezbûru vech-i mübeyyen üzere sagîr-i mezbûrun 

vâlidesi ve ba‘dehu sagîr-i merkûm içün babası mezbûr Hasan zabt eylediğini mezkûr Muslî 

Beg ikrâr ve i‘tirâf itmeğin otuz sene terk olunan da‘vânın bilâ emr-i şerîf istimâ‘ı memnû‘ 

olmağın da‘vâ-yı mezbûrdan mezkûr Muslî Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Şa‘bân 1074 

/ 25 Mart 1664). 

Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, ‘Alî Çelebi bin Karaman, Mahmûd bin Velî, ‘Alî bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

110-1 Subaşılıkda Ortaklık Da‘vâsından Ferâgat 

Mustafâ Beg / el-Hâc Pürcivân.  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn Mehmed Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Pürcivân bin Fethullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûmenin subaşılığını mâh-ı Şa‘bân gurresinden evâhirine varınca 

ben tutup mezbûr el-Hâc Pürcivân’a ma‘â tutduk deyu da‘vâ sadedinde olmuş idim aslı 

olmamağla da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664).  

Süleymân bin Mustafâ, ‘Alî bin İbrahîm, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

110-2 Vekîl Ta‘yîni 

Mûsâ Efendi Hazretleri. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından ‘İmâret Mahallesi zimmîlerinden Karagöz veled-i Agob 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûm sükkânından a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-

mütebahhirîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-müteverri‘în yenbû‘ü’l-fuzalâ’i’l-müteşerri‘în metbû‘ü’l-

efâzıl işbu bâ‘isü’l-kabâle Mûsâ Efendi ibn Mahmûd Efendi hazretleri taraf-ı şerîflerinde husûs-

ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Budak Beg ibn 

‘Abdullah mahzarında bi-tav‘iha ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkil-i müşârün-ileyh 

zimmetimde beynimizde ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm yedlerinden (bozuk) ve makbûz kahve 

bahasından târîh-i kitâbdan yüz elli gün temâmına değin mü’eccel yedibinikiyüzelli akçe 

lâzımü’l-edâ ve vâcibü’l-kazâ deynim vardır didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mesfûr Karagöz 

vekîli mezbûr huzûrunda i‘âde-i kelâm idüp meblağ-ı mezbûru ecel-i mezbûr hulûlünde edâ 

itmezsem mahalle-i mezbûrede vâki‘ kendi sâkin olduğum ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-

hudûd dört bâb beyti müştemil olan mülkümüzü semen-i misl ile âhara bey‘ idüp semenini 

ba‘de’l-karz deynim olan meblağ-ı mezbûru müvekkil-i müşârün-ileyhe edâ idüp ziyâdesini 

bana îsâle tarafımızdan vekîl-i merkumu ‘azl ve inzâlden masûne vekâlet-i devriye ile vekîl ve 

nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 

1664).  

Hasan Efendi bin ‘Alî, el-Hâc Nûrullah bin ‘Abdullah, ‘Abdulkâdir Çelebi bin (boş), ‘Alî 

Çelebi bin Murâd. 
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110-3 Sâlyâne Da‘vâsı 

Karye-i Delki / ma‘a Sığırcı. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Delki nâm karye sâkinlerinden ‘Alî bin Bostân ve Ahmed bin 

Emrullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Sığırcı nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hızır ve Hoca ibn Ca‘fer mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûrân Hızır ve Hoca mukaddemâ karyemizden olmağla bâ-fermân-ı ‘âlî bedel-i beldâr 

akçesi içün sâlyâne taleb ideriz su‘al olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘al mezbûrân Hızır ve 

Hoca cevâblarında biz zikr olunan Sığırcı nâm karyeden olup vâki‘ olan tekâlîfi edâ ideriz 

mârü’z-zikr Delki nâm karyeden değilim deyu inkâr itmeğin mezbûrân ‘Alî ve Ahmed’den 

müdde‘âlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda zâhirde beyyine ve sûret-i defterleri 

olmamağla imhâl olunup hıfzen li’l-makâl mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şa‘bân 1074 

/ 20 Mart 1664). 

Molla Satı bin el-Hâc Ya‘kûb, Hasan bin Hüsâm, el-Hâc Mehmed bin Şa‘bân Beşe ve 

gayruhum. 

 

110-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

el-Hâc Yûnus bin Durmuş / Memi bin Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Yûnus bin Durmuş nâm 

kimesne tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Sefer bin Mehmed 

ve Muslî bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan oğlu Hızır meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Memi bin Yûsuf mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp müvekkilim mezbûr el-Hâc Yûnus mahmiye-i merkûm hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu 

taşrasında Semerciler Sûku’nda vâki‘ bir tarafı el-Hâc Halîl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve 

tarafeyni Fâtıma Hatun mülkü ile mahdûd iki bâb dükkânını mezbûr Memi’ye râyic-i fî’l-vakt 

dörtbinyüzelli akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Memi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 

1664). 

Mustafâ Beşe bin ‘Abdullah, ‘Abdulkerîm bin Süleymân, Muslî bin ‘Abdî, İbrahîm bin 

Yûsuf, Mehmed bin ‘Ömer, Mahmûd bin Handân, Ebûbekir bin Ahmed, el-Hâc Yûsuf bin 

‘Abdullah ve gayruhum. 

 

111-1 Talâka Şart Sonucu Tecdîd-i Nikâh 

Hamîd bin Memiş / Ahmed bin Sinân. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Çeltik nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hamîd 

bin Memiş meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûm sâkinlerinden Ahmed bin 

Sinân mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem benim baltamın ağzına 

mezbûr Ahmed baltasını tutuvirmekle baltamın ağzı kırıldıkda mezbûr Ahmed’e sana 

mütesellim ağadan adam göndermezsem talâk andı olsun dimişidim fetvâ-yı şerîfeye mürâca‘at 

eylediğimde bu takrîrce talâk-ı ric‘î vâki‘ olup istihsânen tecdîd-i nikâh lâzım geldiğine fetvâ-

yı münîfe aldım deyu ibrâz itmeğin lâkin ol mahalde talâk-ı selâseye niyet ve zikr eylemediğine 

ihtiyâten mezbûr Hamîd’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

‘azîm itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı münîfe tecdîd-i nikâha mezbûr Hamîd’e izn bir le mâ-vaka‘a 
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bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî selh-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 

Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664). 

Sâlih bin ‘Abdulkâdir, İdrîs bin Memiş, ‘Osmân bin Receb, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

111-2 Mülk Satışı (Bağ ve Tarla Satışı) 

Sittî bint-i Enbiyâ / ‘Ömer ve Mehmed ibney ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Pîrhasanlu Mahallesi sâkinelerinden Sittî bint-i Enbiyâ nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde oğulları râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer ve Mehmed ibney 

‘Abdî mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr 

Mehmed mülkü ve bir tarafı Ahmed Beşe mülkü ve bir tarafı Bedel mülkü ve bir tarafı diğer 

Mehmed mülkü ile mahdûd bir tahta bağımı ve Üçyol başında vâki‘ tarafeyni İbrahîm mülkü 

ve tarafeyni Hızır mülkü ile mahdûd üç dönüm mülk tarlamı safka-i vâhide ile mezbûrân ‘Ömer 

ve Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-

i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûrân ‘Ömer ve Mehmed 

yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan 

bağ ve tarla hîn-i ‘akdden cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezbûrân ‘Ömer ve Mehmed’in mülk-i 

müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî selh-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664). 

Mustafâ Çelebi bin Ahmed, ‘Osmân bin Memi, İbrahîm bin ‘Ömer, Receb bin 

‘Abdusselâm, Mehmed bin Mahmûd, Hüseyin bin Şahin ve gayruhum.  

 

111-3 Sinânperâkendesi Mahallesi Evkâfı’na Mütevelli ve Mahalleye Kethüdâ 

Ta‘yîni 

Sinânperâkendesi Mahallesi mütevellisi el-Hâc Satı. 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi Evkâfı’na mütevelli ve mahalleye bir 

kethüdâ lâbid olmağın râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Satı bin Mehmed nâm kimesne mukaddem ve 

müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den mahalle-i merkûme evkâfına hasbî mütevelli ve mahalleye 

kethüdâ nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî tevliyet-i merkûmeyi ve kethüdâlığı kabûl ve hidmet-

i lâzımesin edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664). 

el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, ‘İvaz bin İbrahîm, Bende 

bin Arslan, Ahmed bin el-Hâc Emrullah ve gayruhum. 

 

111-4 Mehr-i Mü‘eccel Da‘vâsı 

Müteveffâ Şerife’nin zevci / Mustafâ Çelebi ibn Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyareddîn Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Şerîfe Râbi‘a bint-i es-Seyyid Hüseyin nâm hatunun inhisâr üzere vârislerinden vâlidesi ‘Âyşe 

bint-i ‘Abdullah nâm hatundan asâleten ve sadrî sagîr oğlu es-Seyyid Mehmed’in kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîleri olan ‘Ömer Çelebi ibn Hüsrev nâm kimesne vesâyeten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı merkûmenin zevc-i metrûku râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi 

ibn Mehmed mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisemiz müteveffât-ı merkûmenin zevci Mustafâ zimmetinde ondörtbin akçe mehr-i 

mü‘ecceli olmağla taleb ideriz su‘al olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘al mezbûr Mustafâ Çelebi 

cevâbında fî’l-vâki‘ ondörtbin akçe mehr-i mü‘ecceli vardır lâkin târîh-i (kitâbdan) beş ay 

mukaddem merkûme Şerîfe Râbi‘a hâl-i sıhhatinde iken meblağ-ı mezbûrun onikibin akçesini 



- 251 - 

 

bana hibe-i sahîhâ-i şer‘iye ile hibe idüp bâkî ikibin akçe mehr-i mü‘ecceli kaldı deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûrân ‘Âyşe ve ‘Ömer Çelebi hibe-i mezbûreyi ve sıhhati hâlinde 

olduğunu inkâr itmeğin evvelâ mezbûr Mustafâ’dan hibe-i merkûmeyi mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘Ömer ibn el-Hâc ‘Abdurrahman ve Mustafâ 

Çelebi ibn el-Hâc Nasrûllah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffât-ı merkûme târîh-i kitâbdan beş ay mukaddem hasta iken 

bizim huzûrumuzda mehr-i mü‘ecceli olan ondörtbin akçenin onikibin akçesini zevci mezbûr 

Mustafâ Çelebi’ye hibe-i sahîhâ-i şer‘iye ile hibe idüp ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabûl 

eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eyleyüp ol 

hastalıktan sıhhat bulduğunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ricâlden Mehmed Beg 

ibn Yahyâ Beg ve nisâ tâyifesinden ‘Âyşe bint-i Süleymân ve Eşe bint-i Receb li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka müteveffât-ı merkûme ol 

hastalıkdan ifâkat bulup hamama varup gezüp sıhhat buldu bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde evvelâ ve sâniyen şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mu‘ârazadan mezbûrân ‘Ömer ve ‘Âyşe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664). 

Kadrî Çelebi ibn Mahmûd Efendi, el-Hâc Şa‘bân bin el-Hâc Velî, Hasan Çelebi bin 

Hüseyin, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

112-1 Mısır’dan Üsküdâr’a Giden Katırların Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîl 

Mükkâri tâyifesinden el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İsma‘îl ve el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc 

Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan Mısır Kâhire muhâfızı olan düstûr-ı 

mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i rûşen-i zamîr sâ‘adetlü İbrahîm Pâşâ 

hazretlerinin ağalarından fahrü’l-akrân ‘Osmân Ağa tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve 

nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Süleymân Ağa ibn ‘Alî mahzarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp Mısır Kâhire’den mahrûse-i Üsküdar’a varınca ceb harclığı tahmîli içün be-

her katırımızı biner paradan on sekizer re’s katırı onsekizbin para ücret ile virüp üzerlerine ceb 

harclığı olan hazîneyi tahmîl idüp mahmiye-i Konya’ya gelüp dâhil olduğumuzda zikr olunan 

onsekizbin parayı mûmâ-ileyh ‘Osmân Ağa yedinden bi’-temâm alup kabz eyledik bâkî bir 

akçe ve bir habbemiz kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî gurre-i şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Ramazân 1074 / 

28 Mart 1664). 

Fahrü’l-kuzât ‘Alî Ağa bin Haydar, Bilâl Ağa bin ‘Abdullah, Davûd Beg bin ‘Abdullah. 

 

112-2 Köle Hibesi İsbâtı Da‘vâsı 

Müteveffâ Şerife Râbi‘a’nın / vâlidesi. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Şerîfe Râbi‘a 

bint-i es-Seyyid Hüseyin nâm hatunun inhisâr üzere vârislerinden vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe 

bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı merkûmenin 

zevc-i metrûku Mustafâ Çelebi ibn Mehmed ve sadrî sagîr oğlu es-Seyyid Mehmed’in kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîsi olan ‘Ömer Çelebi ibn Hüsrev nâm kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp kızım mezbûre Şerîfe Râbi‘a târîh-i kitâbdan beş ay mukaddem hâl-i 

sıhhatinde iken orta boylu sarışın Rûsiyyü’l-asl olan Hasan nâm kölesini bana hibe-i sahîha-i 

şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ben dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabz idüp mülk-i mevhûbum 

olmuşiken mezbûrât Mustafâ Çelebi ve ‘Ömer Çelebi mezkûr Hasan’ı sâ’ir muhallefâta halt 

murâd ider su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûrât Mustafâ Çelebi ve ‘Ömer Çelebi 

cevâblarında mûrisimiz müteveffât-ı merkûme köle-i mezbûr Hasan’ı hâl-i sıhhatinde hibe 
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eylediği ma‘lûmumuz değildir deyu inkâr itmeğin evvelâ mezbûre ‘Âyşe’ye hibe-i merkûmeyi 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘Ömer ibn el-Hâc 

‘Abdurrahman ve Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Nasrûllah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-

i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffât-ı merkûme târîh-i kitâbdan beş 

ay mukaddem hasta iken bizim huzûrumuzda mezbûr Hasan’ı vâlidesi merkûme ‘Âyşe’ye hibe-

i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz eyledi bu husûsa 

biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eyleyüp sâniyen ol hastalıkdan 

sıhhat bulduğunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ricâlden Mehmed Beg ibn Yahyâ 

Beg ve nisâ tâyifesinden ‘Âyşe bint-i Süleymân ve Eşe bint-i Receb li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka müteveffât-ı merkûme ol hastalıkdan 

ifâkat bulup hamama varup gezüp sıhhat buldu bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde evvelâ ve sâniyen şehâdetleri hâyyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın mu‘ârazadan mezbûrân Mustafâ Çelebi ve ‘Ömer Çelebi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî selh-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 

1074 / 27 Mart 1664). 

Kadrî Çelebi ibn Mahmûd Efendi, el-Hâc Şa‘bân bin el-Hâc Velî, Hasan Çelebi bin 

Hüseyin, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

112-3 Güherçile Kazganlarının Ta‘mîri 

Kâ’im-makâm-ı defterdâr Mahmûd Ağa / güherçile kazganları. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr olan râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-akrân 

Mahmûd Ağa bin ‘Alî Efendi meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûmede tabhı fermân olunan mîrî güherçile kazganları meremmâta muhtâc olunmağla 

İçhisârda vâki‘ köhne güherçile kazganlarından üç kazgan pârelenüp sâ’ir kazganlar meremmât 

oluna deyu bi’l-fi‘l Karaman defterdârı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Alî Beg dîvân 

tezkeresi göndermekle cânib-i şer‘den zikr olunan kazganların üzerine varılup vezn olunması 

matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Ahmed Efendi ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-

i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile İçhisâr’da vâki‘ zikr olunan kazganların üzerine 

varup üç kazgan vezn olundukda üç yüz yetmiş iki vakıyye geldiğini mevlânâ-yı mûmâ-ileyh 

mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘ala vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664). 

el-Hâc Ahmed bin Durdu, Fahrü’l-mustahfızîn Receb Ağa, Yûsuf bin ‘Abdullah, Halîl 

Beşe bin Mehmed, Süleymân bin Satılmış, ‘Abdul‘azîz Beg bin Emrullah, Dilâver Beg bin 

Ca‘fer, İsma‘îl bin Mahmûd. 

 

112-4 İzinsiz Kıyılan Küçük Kız Nikâhının Feshi 

Fâtıma bint-i ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm Beşe ibn ‘Abdulkerîm 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i ‘Abdullah mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem merkûme Fâtıma ile üvey oğlum Seyyid Hüseyin 

nâm sagîri mahalle-i merkûm imâmı bir yere götürüp sagîr-i mezbûrun vasîsi velîsi yoğiken 

imâm-ı mezkûr merkûme Fâtıma’yı sagîr-i mezbûra ‘akd-ı nikâh eylemişidi merkûme Fâtıma 

ben ol mahalde sagîr idim hîn-i bülûğda ‘akd-ı mezbûru kabûl eylemedim deyu fesh ve hüccet 

itdirüp âhar kimesneye nefsini tezvîc eylemiş su‘al olunsun didikde sagîrin tezvîci câ’iz 

olmadığından mâ‘adâ merkûm İbrahîm Beşe vech-i meşrûh üzere olan da‘vâya müstehak 

olmamağla merkûme Fâtıma’ya su‘al dahî iktizâ eylememekle merkûm İbrahîm Beşe’yi bî-
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vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Ramazân 1074 / 31 Mart 1664). 

Hasan Beşe muhesib, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

113-1 Tekâlîf Da‘vâsı 

Mahalle-i Sinânperâkendesi. 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed bin 

Sinân ve Ahmed bin el-Hâc Ya‘kûb nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

işbu Süleymân bin el-Hâc Hasan ve ‘Abdullah bin Velî nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrân Süleymân ve ‘Abdullah mukaddemâ Kayan nâm 

karyeden olup hâlâ mahalle-i merkûmede sâkin olmalarıyla vâki‘ olan tekâlîfi bizim ile ma‘â 

edâ idegelmişler iken hâlâ muhâlefet iderler su‘al olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘al mezbûrân 

Süleymân ve ‘Abdullah cevâblarında fî’l-vâki‘ mahalle-i merkûme kurbunda evler binâ idüp 

sâkin olmamız ile vâki‘ olan tekâlîfi Karaciğân Mahallesi ahâlisiyle yirmi beş senedir ma‘â edâ 

ideriz zikr olunan Sinânperâkendesi Mahallesi ahâlisi ile ma‘â edâ idegelmedik deyu inkâr 

itmeğin mezbûrân el-Hâc Mehmed ve Ahmed’den takrîrlerine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden kal‘a mustahfızlarından ‘Alî Çelebi ibn Mustafâ ve Halîl bin 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ mezbûrân Süleymân ve ‘Abdî tekâlîf vâki‘ oldukda mârü’z-zikr Sinânperâkendesi 

Mahallesi ahâlisi ile yirmi beş senedir ma‘â edâ idegeldiler bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın ba‘de’l-yevm vâki‘ olan tekâlîfi Sinânperâkendesi ahâlisi ile ma‘a edâ ve teslîme 

mezbûrân Süleymân ve ‘Abdullah’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 

/ 27 Mart 1664).  

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Ahmed bin Bâli, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

113-2 Evkâf Alacağının Alındığının Tescîli 

Aynedâr Mahallesi ahâlisi / ma‘a mütevelli Budak. 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi ahâlisinden Hasan bin ‘Ömer ve ‘Osmân bin 

Yûsuf ve Mehmed bin ‘Alî nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahalle-i merkûme ‘avârızı ve çerâğı ve Kelâm-ı ‘İzzet Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb Budak 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Budak evkâf-ı mezbûre mütevellisi 

olmağla bin yetmiş dört Muharremi gurresine gelince cümle ahâli-i mahalle huzûrunda 

muhâsebesi görülüp evkâf-ı mezbûre mâlı mürâbahasından mezbûr Budak zimmetinde bir akçe 

ve bir habbe kalmayup zimmeti berîdir didiklerinde mukırrûn-ı merkûmûn Hüseyin ve ‘Osmân 

ve Mehmed’in vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârlarını mezkûr Budak kabûl ve tasdîk 

itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-

i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi, Receb Halîfe el-imâm, Nasûh bin Ya‘kûb, 

Hüseyin bin Hasan, Muslî bin Mehmed. 

 

113-3 Mülk Satışı (Bağ Yeri Satışı) 

Kayserili Hüseyin’in vârisleri / ma‘a Ümmü bint-i Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fevt olan Kayserili Hüseyin nâm kimesnenin inhisâr 

üzere vârislerinden Arslan bin Şa‘bân ve Ahmed bin ‘Alî ve Nesli bint-i Hürrem asâleten ve 
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‘Âyşe ve Eşmâ bintey Yûnus nâm hatunlar tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ahmed bin ‘Alî ve Hasan bin 

Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Arslan vekâleten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ümmü bint-i Ahmed nâm hatun mahzarında her biri bi’l-

asâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Sarıkasâblar dimekle ma‘rûf 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı el-Hâc Hüsâm mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ve tarafeyni tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd müşâ‘ ve müşterek olduğumuz bir buçuk dönüm bağ yerimizi merkûme 

Ümmü Hatun’a râyic-i fî’l-vakt beşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Ümmü yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(2 Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  

el-Hâc ‘Abdurrahman bin İsrâ’il, Mahmûd bin Velî, Mehmed bin Yûsuf, Muharrem bin 

el-Hâc Ahmed, Halîl bin Pîrlî. 

 

113-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Yûsuf bin Nasûh. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Muslî Efendi’nin sulbî 

sagîr oğlu Eyûb’un kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan es-Hâc Şa‘bân bin Velî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Devle Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Nasûh 

mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun mahalle-i merkûmede 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil 

babasından intikâl iden menzilini mezbûr Yûsuf zabt ider su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al 

mezbûr Yûsuf cevâbında mârü’z-zikr menzili sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ Efendi hâl-i sıhhatinde ikibinbeşyüz akçeye bana bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp 

kabz-ı semen eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk vasî-i mezbûr bey‘-i merkûmu ve 

kabz-ı semeni inkâr itmeğin mezbûr Yûsuf’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî ve Mahmûd bin Nasûh nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Efendi hâl-i sıhhatinde mârü’z-zikr menzili merkûm Yûsuf’a 

ikibinbeşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim deyu bizim huzûrumuzda ikrâr 

eyledi ikrârına şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr el-Hâc Şa‘bân men‘ 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şa‘bân 1074 / 27 Mart 1664).  

‘Abdulkerîm Çelebi bin ‘Abdulkerîm, Hasan Efendi bin Mevlûd, ‘Abdî Hoca el-imâm, 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca. 

 

114-1 Alacağını Aldığını Tescîl 

Şâm odabaşısı. 

(bozuk)’dan Boşnak Hüseyin bin ‘Osmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb odabaşı fahrü’l-eşbâh Ahmed Beşe ibn İsma‘îl mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan on gün mukaddem Karabınâr nâm kasabadan gelürken yolda mezbûr odâbaşı 

kârbân ile giderken rast geldiğimde içlerinden hâzır-ı bi’l-meclis olan Kayserili Velî mezbûr 

odabaşına hitâb idüp benim içün mukaddemâ yoluma inenlerin refîklerindendir dimekle 

mezbûr odabaşı beni ahz eylemişidi hâlâ Konya’ya dâhil olduğumuzda bir siyâh bargir ve bir 

gümüşlü kılıç ve bir hançer ve bir gümüşlü bıçak ve üç çakmaklu tüfenk ve bir mızrak ve bir 
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mathara ve iki kolçak ve bir siyah pûşî ve bir gömlek ve bir Şâm dikdiği ve bir eğer ve bir 

peştemâlı mezbûr Ahmed odabaşıdan alup kabz eyledim bâkî bir habbem kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Ramazân 1074 / 9 Nisân 1664).  

Fahrü’l-akrân Ramazân Ağa el-mübâşir, ‘Alî Çelebi bin Murâd, İsma‘îl Beşe bin 

‘Abdulkerîm, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

114-2 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Ev Satışı) 

Bostân veled-i Bahşi. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem mürd olan 

Senbül nâm zimmînin sulbiye sagîre kızı Fâtî’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Sâvâ 

veled-i Îsâ nâm zimmî vesâyeten ve ‘ammileri Toroz ve Sâvâ veled-i Aslan ve Cekrim ve 

Beyram ve Sâvâ evlâd-ı Îsâ nâm zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Bostân veled-i Bahşi nâm zimmî muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Bâli mülkü ve bir tarafı Sergiz zimmî 

mülkü ve bir tarafı Hızır mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir sofa ve bir 

tâbhâne ve havluyu müştemil müşâ ve müşterek olan menzilimizi zarûret-i deyn içün ba‘de’l-

müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt 

dörtbinyüz akçeye mezbûr Bostân’a bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Bostân yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 

Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Hüseyin bin Halîl 

ve gayruhum. 

 

114-3 Nafaka Da‘vâsı 

Fahrî bint-i Hasan / Mehrî ve Kerîme. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Fahrî bint-i Hasan nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehrî ve Kerîme nâm hatunlar mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp hâlâ hücrümde olan Seyyid Hasan ve Seyyid Hüseyin nâm sagîrlerin babaları gâ’ib 

olan (boş) mâlından her birine dörder akçe nafaka ve kisve takdîr itdirüp hüccet-i şer‘iye 

olmuşidi gâ’ib-i mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtını merkûmetân Mehrî ve Kerîme zabt itmekle 

infâk eylediğim nafakayı merkûmetân Mehrî ve Kerîme’den taleb iderim deyu nafaka hücceti 

ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda hüccet kendi ismine tahrîr olunmayup 

Râbi‘a bint-i ‘Ömer nâm hatunun ismi tahrîr olunmağla nafaka da‘vâsından merkûme Fahrî’yi 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  

Mahmûd bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

114-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Emîne bint-i Yûsuf / Kerîme bint-i Îvâd. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Emîne bint-i Yûsuf nâm hatun meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Kerîme bint-i Îvâd nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Penbeci nâm 

karyede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup hâzıre-i bi’l-meclis olan Çini bint-
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i Bahâdır nâm nâsraniyeden târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem beşbinikiyüz akçeye iştirâ 

idüp müstakil mülküm iken merkûme Kerîme müdâhale murâd ider su‘al olunsun didikde 

gıbbe’s-su‘al merkûme Kerîme cevâbında mukaddema ben mezbûre Emîne’nin oğlu Ahmed 

bin Mehmed’in zevcesi iken Çağlak nâm karyede vâki‘ bağımı binyediyüz akçeye ve bir atlas 

kaftanımı yediyüz akçeye ve bir sîm kuşağımı binyediyüz akçeye bey‘ idüp cem‘an 

dörtbinyüzotuz akçeyi zevcim mezbûr Ahmed alup zikr olunan bağın nısfını bana alıvirdim 

dimekle müdâhale eyledim müstakil merkûme Emîne’nin mülk-i müşterâsı olduğu ma‘lûmum 

değildir deyu inkâr itmeğin merkûme Emîne’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Nûrullah ve diğer Mustafâ bin Mahmûd nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan sekiz 

sene mukaddem bağ-ı mezbûru merkûme Emîne beşbinikiyüz akçeye bizim huzûrumuzda 

mesfûre Çini nasrâniyeden iştirâ eyledi müstakil mülküdür bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûme Kerîme men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 

Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  

‘Alî Beşe er-râcil, Mahmûd bin Velî, Mustafâ kahveci, Ahmed bin İsrâ’il, el-Hâc 

Mehmed bin el-Hâc Satılmış, Mehmed bin İsrâ’il, İshak bin Nasûh. 

 

115-1 Alacak Da‘vâsı 

Kerîme bint-i Îvâd / zevc-i sâbıkı Ahmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Kerîme bint-i Îvâd nâm hatun meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Ahmed bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Ahmed zevcim iken Çağlak nâm karyede vâki‘ bağımı 

binyediyüz akçeye ve bir atlas kaftanımı yediyüzotuz akçeye ve bir sîm kuşağımı binyediyüz 

akçeye bey‘ idüp cem‘an dörtbinyüzotuz akçeye zevcim mezbûr Ahmed’e virüp ol dahî alup 

Çağlak nâm karyede vâki‘ Çini nâm nasrâniyenin nısf bağını bana alıvirdim dimişidi bağ-ı 

mezbûr müstakil vâlidesi Emîne’nin mülkü olup kendi mâlı ile iştirâ eylediğini muvâcehemde 

isbât idüp bağ-ı mezbûru zabt itmekle ben dahî meblağ-ı mezbûr dörtbinyüzotuz akçemi mezkûr 

Ahmed’den taleb iderim su‘al olunsun didkde gıbbe’s-su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ ibn Seyyid Ahmed ve diğer Mustafâ bin ‘Osmân nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûme 

Kerîme mukaddemâ zikr olunan bağını binyediyüz akçeye ve bir atlas kaftanı yediyüzotuz 

akçeye ve sîm kuşağını binyediyüz akçeye bey‘ idüp cem‘an dörtbinyüzotuz akçeyi ve bir sîm 

kuşağını bizim huzûrumuzda zevci merkûm Ahmed’e teslîm idüp ol dahî sana bağ alıvireyim 

deyu alup kabz eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdeti’ş-şer‘iyye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûr dörtbinyüzotuz 

akçeyi merkûme Kerîme Hatun’a teslîmi mezbûr Ahmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (3 Ramazân 1074 / 30 Mart 1664). 

Ramazân bin , Mevlûd bin Mûsâ, Mehmed Beg bin Cihângîr, Derviş Mehmed sahâf, 

Mehmed Çelebi bin ‘Alî. 

 

115-2 Esnâf Arasında Mâl Satış Da‘vâsı 

Hüccet-i Bezzâzlar. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ bezzâzlar hırfesinden ashâb-ı hâze’l-kitâb el-Hâc 

‘Abdusselâm ve Mustafâ ve Mehmed ve ‘Alî ve Mehmed Beşe ve sâ’irleri meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hamza bin el-Hâc Emrullah ve Hüseyin bin ‘Abdusselâm ve diğer 
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Hüseyin bin Hızır ve Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve ‘Alî mahzarlarında her biri da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp mezbûrûn kimesneler bizim hırfemizden olup Bezzâzlar Sûku’nda bey‘ ve şirâ 

olunan metâ‘ları boğçalayup Atbazarı Kapusu taşrasında bazar yerinde mücma‘-i nâs olan 

yerlerde gezüp endâza tutup bey‘ ve şirâ idüp bize küllî gadr olmağla bundan akdem yedimizde 

olan emr-i şerîf mûcibince mezbûrûn ile mürâfa‘a-i şer‘ olup men‘ olduklarına üç def‘a hüccet-

i şer‘iye olmuşiken memnû‘ olmayup iki günden berü yine endâze tutup Atbazarı Kapusu 

taşrasında bey‘ ve şirâya başladılar su‘al olunup men‘ ve def‘ olunması matlûbumuzdur deyu 

mazmûnu takrîr-i meşrûhlarına muvâfık hüccec-i şer‘iye ve emr-i şerîf ibrâz idüp bi’l-

muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceci mezbûrûn mukırr ve mu‘terif olmağın 

ber-mûcib-i emr-i şerîf ve hüccec-i şer‘iye ba‘de’l-yevm bezzâzlar eşyâsından mezbûrûn 

Atbazarı Kapusu taşrasında mücma‘-i nâs olan yerlerde endâze tutup bey‘ ve şirâ eylememekle 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Ramazân 1074 / 31 Mart 1664).  

Hasan Beşe muhtesib, İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mehmed 

Çelebi bin Eymîr. 

 

115-3 Alacak Da‘vâsı 

Halîl ma‘a ve Hüseyin ve İshak / Yûsuf Beg ibn Mehmed. 

Sincanlı Kazâsı’na tâbi‘ Elvânpâşâ nâm karye sâkinlerinden Halîl bin Mehmed ve 

Hüseyin bin Mahmûd ve İshak bin Nâzır nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf Beg ibn Mehmed mahzarında her 

biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on üç (boş) mukaddem mezbûr Yûsuf Beg 

Karahisâr mütesellimi tarafından karye-i mezbûreye subaşı gelüp karyenüzde bir oğlan katl 

olmuş deyu bî-gayr-ı vech-i şer‘î altı guruşa iki kilim ve altı guruşa iki sarık ve dört guruşa bir 

şilke ve beş guruşa bir tüfenk ve yüzyetmiş guruşu nakd cem‘an yüzdoksan guruşumuzu alup 

da‘vâ ve taleb eylediğimizde onikibin akçesini ikrâr idüp bâkîsini inkâr itmeğin beynimizde 

münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ olmağın el-hâlet-i hâzihi beynimizde muslihûn 

tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup ikibin akçe kıymetlü bir at ile 

üçbin nakd akçe üzerine ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde biz dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-

i sulh olan meblağ-ı mezbûr ile atı merkûm Yûsuf Beg yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp 

mâ‘adâdan zimmetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile bizden veya vekîlimizden da‘vâ ve husûmet 

sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf ( 2 Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  

Mevlûd Beşe bin Safer, Süleymân bin Mustafâ, Külhçı el-Hâc Ramazân, Receb bin Durdu 

ve gayruhum. 

 

115-4 Vasî Ta‘yîni 

Vasî el-Hâc Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîntebrîzî Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Kadrî bin el-Hâc Ahmed’in sulbî sagîr oğulları Mustafâ ve Ahmed’in babaları müteveffâ-

yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan 

‘umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ceddeleri râfi‘ü’l-kitâb el-

Hâc Ahmed bin Ramazân nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî 

nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya 

te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-

i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Ramazân 1074 / 29 Mart 1664).  
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Mehmed Çelebi bin Ahmed, Hasan Efendi el-imâm, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum.  

 

116-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mübâya‘a / Bâli veled-i Satı 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinelerinden Kireke bint-i Bedros nâm 

nasrâniyenin inhisâr üzere vârislerinden zevc-i metrûku Simyân veled-i Bâli ve sadrî kebîr oğlu 

Bedros asâleten ve kebîre kızı Meryem tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra 

vekîl olup babası mezbûr Simyân ve karındaşı merkûm Bedros şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan zevci Mihâ’il vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Bâli 

veled-i Satı nâm zimmî muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Aslan zimmî mülkü ve bir tarafı Sanân zimmî mülkü 

ve bir tarafı hendek ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tâbhâne ve 

iki kıt‘a havluyu müştemil müşâ‘ ve müşterek olduğumuz menzilimizi mezbûr Bâli’ye râyic-i 

fî’l-vakt sekizbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Bâli yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Ramazân 1074 / 1 Nisan 1664). 

el-Hâc Mehmed Beg bin İbrahîm, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Helvâcı Mahmûd, 

‘Alî Çelebi bin İbrahîm, Gürcü veled-i Kirkor ve gayruhum. 

 

116-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Neslî bint-i Hamza ve Mehmed bin Hüsâm / Kaplan veled-i Aslan. 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinelerinden Neslî bint-i Hamza nâm hatun 

asâleten ve karındaşı olup dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Konstantiniye el-mahrûsede sâkin Mehmed 

bin Hüsâm tarafından zikri âtî olan menzil hissesini bey‘ ve semenini ahz ve kabza ve kendüye 

îsâle vekîl olup Aksinle Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Sefer ve Türbe Mahallesi’nden Hasan 

bin Dâvud şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan oğlu Hüseyin Beşe vekâleten meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Kaplan veled-i Arslan nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-

vekâle ve bi’l-asâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Biremânî Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı mezbûr 

Kaplan mülkü ve bir tarafı Karagöz zimmî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

tâbhâne ve bir oda yeri ve bir havluyu müştemil mülk menzilimizi mezkûr Kaplan zimmîye 

râyic-i fî’l-vakt ikibinüçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Kaplan yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Ramazân 

1074 / 2 Nisan 1664). 

Hasan Efendi el-imâm, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Hasan Beşe muhtesib, Receb 

Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, ihve Mehmed, Mehmed bin ‘Îsâ ve gayruhum. 

 

116-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kerîme bint-i Sefer / bey‘ / ma‘a Neslî bint-i Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Karakurd Mahallesi sâkinelerinden Kerîme bint-i Sefer nâm hatun 

tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Sâlih Çelebi ibn Ahmed ve Molla ‘Ömer bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an 



- 259 - 

 

vekâleti sâbite olan sadrî oğlu Süleymân bin ‘İnâyetullah Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Neslî bint-i Mustafâ nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve 

nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan mezkûr Mevlûd bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Kerîme mahmiye-i merkûme zeylinde 

merhûm Burhâneddîn Sultân kurbunda vâki ‘ bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ve tarafeyni tarîk-

i ‘âmm ve bir tarafı küçük çay ile mahdûd harâbe ev yeri ve bir evlik arz-ı hâliyeyi ve eşcârı 

müştemil zemîninin be-her sene Mi‘mâr Mescidi’ne oniki akçe icâresi olan dört tahta mülk 

bağını merkûme Neslî’ye râyic-i fî’l-vakt yedibinyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre 

Neslî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Ramazân 1074 / 1 Nisan 1664). 

Mehmed Halîfe bin ‘Îsâ Halîfe, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Ebûbekir bin 

Muharrem, Mevlûd bin Receb, Süleymân bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

116-4 Mülk Satışı (Oda ve Dükkân Satışı) 

el-Hâc Halîl ma‘a Mevlûd. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan el-Hâc Mehmed’in sulbî 

sagîr oğlu Mehmed’in kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan vâlidesi Fâtıma bint-i el-Hâc 

Kademeri nâm hatun vesâyeten ve asâleten tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc ‘Osmân bin Mahmûd ve 

Mahmûd bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm 

Mevlânâ eş-Şeyh Mehmed Efendi ibn el-merhûm Emrullah Efendi vekâleten ve sulbiye sagîre 

kızı Havvâ’nın babası olmağla velâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb 

el-Hâc Halîl bin Receb ve Mevlûd bin ‘Abdurrahman mahzarlarında bi’l-vekâle ve bi’l-velâye 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûmenin ve sadrî sagîr oğlu Mehmed’in ve sulbiye 

kızı Havvâ’nın mahmiye-i merkûmede Debbâğhâne’de vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Ramazân mülkü ve bir tarafı arz-ı hâliye ve bir tarafı nehr-i cârî ile mahdûd olup müşâ‘ ve 

müşterek olan bir bâb oda ve on iki vakıyye bir bâb debbâğ dükkânları ba‘de’l-müzâyede ve 

inkıtâ‘ü’r- rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt yirmiyedibin akçeye 

mezbûrân el-Hâc Halîl ve Mevlûd’e bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûrân el-Hâc Halîl ve Mevlûd 

yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan 

oda ve dükkân hîn-i ‘akdden cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezbûrân Halîl ve Mevlûd’un mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (7 Ramazân 1074 / 3 Nisan 1664). 

Süleymân Hoca bin Ahmed, el-Hâc ‘Alî Beşe bin Mehmed, el-Hâc Nûrî bin Receb, 

İbrahîm bin el-Hâc Receb, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin Halîl, ‘Alî Çelebi bin, 

Mehmed bin Mahmûd. 

 

117-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hatun bint-i Fakîh / Mehmed bin Tanrıvirmiş. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinelerinden Hatun bint-i Fakîh meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Tanrıvirmiş mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafı Hasan 

Bâli mülkü ve bir tarafı harman yeri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki tâbhâne 
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ve bir örtme ve bir oda ve bağçeyi müştemil mülk menzilimi mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-

vakt ikibinikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eyledikden sonra semen olan meblağ-ı mezbûrun beşyüz akçesini nakd merkûm 

Mehmed yedinden kabz idüp bâkî kalan binyediyüz akçenin dahî beşyüz akçesini târîh-i 

kitâbdan yirmi üç gün temâmına değin ve binikiyüz akçesini dahî yine târîh-i kitâbdan doksan 

gün temâmına değin edâ itmek üzere te’cîl eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (7 Ramazân 1074 / 3 Nisan 1664). 

Mehmed Dede bin Cihân Beşe, Ahmed bin Sıyâmî, ‘Abdurrahman Beg el-cündî, ‘Osmân 

Ağa tavâşî ve gayruhum. 

 

117-2 Haksız Yere Şart İle Alınan Para Da‘vâsı 

Halîl bin ‘Alî / Subaşı Hüseyin Beg. 

Bozkır Kazâsı’na tâbi‘ Avdan nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin ‘Alî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme subaşısı Hüseyin Beg mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp sagîr oğlum Mevlûd dağda koyun ra‘y iderken bir koyun bulup 

tutmak murâd iderken kayadan uçup helâk olmağla senin oğlun bir kimesnenin koyununu zebh 

eylemiş deyu bî-gayr-i vech-i şer‘î beşyüz akçe virmek üzere mezbûr Hüseyin Beg beni şartladı 

su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Hüseyin Beg cevâbında husûs-ı mezbûr minvâl-i 

mübeyyen üzere oldu lâkin meblağ-ı mezbûru almadım diyüp ve şartını devr eylemekle bî-vech 

mu‘ârazadan mezbûr Hüseyin Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Ramazân 1074 

/ 29 Mart 1664).  

Ahmed bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

117-3 Darb ve Küfür Da‘vâsı 

Eyne Koca bin Durmuş / Mûsâ bin Bâlî. 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Eyne Koca bin 

Durmuş meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ 

bin Bâlî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb gicesi ra‘y eylediğim koyunları 

mahmiye-i merkûme zeylinde vâki‘ Ak Han’a koyup hıfz üzere iken mezbûr Mûsâ ‘arabasıyla 

gelüp han-ı mezbûra dâhil olmak murâd eyledikde ben koyun vaz‘ eyledim ‘arabayı içerüye 

koma taşrada dursun didiğimde mezbûr Mûsâ ‘ağzıma ve ‘avratıma cimâ‘ lafzıyla şetm 

eylediğinden mâ‘adâ eliyle beni darb ve taş ile ‘ağzımı urup üst dudağım mecrûh idüp ön 

dişimin birini ihrâc eyledi su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mûsâ bin ‘Alî ve Mehmed bin Mûsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb gicesi mezbûr 

Mûsâ bizim huzûrumuzda ‘arabasıyla han-ı mezbûra idhâl murâd eyledikde merkûm Eyne 

Koca’ya cimâ‘ lafzıyla şetm eylediğinden mâ‘adâ eliyle darb eyledi biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu şehâdet eylediklerinde hıfzen li’l-makâl ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir 

min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 

1664).  

Molla ‘Alî bin el-imâm, Hasan bin el-Hâc Ramazân, Mûsâ bin ‘Alî, Hasan Efendi el-

imâm. 

 

117-4 Muhâla‘a 

‘Abdurrahman / ma‘a zevcetuhu Râzıye bint-i Mehmed. 
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Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdurrahman ibn İsma‘îl 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi işbu râfi‘atü’l-kitâb Râzıye Hatun bint-i 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem mezbûre Râzıye ile beynimizde hüsn-

i zindegânî olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan otuzbin akçe mehr-i 

mü‘eccelinden geçüp nafaka-i ‘iddet ve me’ûnet-i süknâsı dahî kendi üzerine olmak üzere 

merkûme benimle muhâla‘a-i sahîhâ-i şer‘iye ile muhâla‘a idüp ben dahî hul‘-ı mezbûru kabûl 

eyledikden sonra merkûme Râzıye’yi zevciyete müte‘allık ‘âmme-i de‘âvî ve mütâlebâtdan 

ibrâ-i ‘amm kâti‘ü’n-nizâ‘la ibrâ ve iskât idüp da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün 

didikde gıbbet’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Ramazân 1074 / 5 Nisan 

1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Hüseyin Halîfe bin 

Memi, Mehmed Beg bin Kemâl Beg, Mustafâ Beşe bin ‘Abdullah, ‘İvaz Beşe bin Hamza, 

‘Abdulkâdir Beşe bin Mustafâ Beşe. 

 

117-5 Alacak Da‘vâsı 

İbrahîm / Bacı vekîl Ahmed. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Gödene nâm karye sâkinlerinden İbrahîm bin Receb 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden iken fevt olan 

Mehmed’in sulbiye kebîre kızı Bacı tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve 

nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Ahmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem biz mezbûr Mehmed’den hâl-i sıhhatinde dörtbin nakd 

akçesini karz alup zimmetimde beş sene durup ba‘dehu meblağ-ı mezbûru yine hâl-i sıhhatinde 

kendüye teslîm idüp ben rızâmla bindokuzyüz akçe dahî fayda virmişidim hâlâ muhallefâtından 

fayda nâmıyla virdiğim meblağ-ı mezbûru taleb iderim su‘al olunsun didikde kendi rızâsıyla 

virüp onu on bir buçuk tecâvüz itmeyen rıbhı istirdâda ruhsat dahî olmamağla vekîl-i mezbûra 

su‘al dahî tevcîh itmeyüp bî-vech mu‘ârazadan mezbûr İbrahîm men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (9 Ramazân 1074 / 5 Nisan 1664).  

‘Alî bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

118-1 Mülkiyet Da‘vâsı 

Halîmeşâh bint-i Kuloğlu Mustafâ Beşe / Yûsuf bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Kuloğlu dimekle ma‘rûf Mustafâ Beşe’nin sulbiye kebîre kızı ve hasren vârisi olan Halîmeşâh 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmeye tâbi‘ Lâdik nâm 

karye sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Alî nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı Arslan mülkü ve bir tarafı 

harâb bağ yeri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan üç tahta bağ babam müteveffâ-yı 

mezbûrun mülkü olup ba‘de vefâtunu bana intikâl eylemişiken hâlâ mezbûr Yûsuf bî-vech kabz 

ve tasarruf ider su‘al olunup kasr-ı yediyle tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al 

merkûm Yûsuf cevâbında fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr bağı zabt ve tasarruf eylediğin ikrâr lâkin 

babam mezbûr ‘Alî Kasaba-i Ilgun sâkinelerinde Râbi‘a nâm hatundan semen-i ma‘lûma iştirâ 

itmekle on sene zabt idüp ol dahî vefât itmeğle ben dahî yirmi otuz senedir babamdan müntakil 

mülküm olmak üzere zabt ve tasarruf iderin deyu müdde‘î-i mezbûrun babası mülkü olduğunu 

inkâr itmeğin müdde‘î-i mezbûrdan müdde‘âsına mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyine içün istimhâl itmeğin mehl-i şer‘î ile imhâl olunup mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 



- 262 - 

 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Ramazân 

1074 / 6 Nisan 1664).  

Hasan Efendi el-imâm, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

118-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Şa‘bân bin İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyhsadreddîn 

nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinelerinden olup fevt olan Selîme bint-i İlyâs nâm hatunun 

verâseti zevc-i metrûku Velî Beg bin Süleymân Ağa ve sadriye kebîre kızları ‘Âlime ve 

Safiye’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrûn Velî Beg ve 

‘Âlime ve Safiye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin İbrahîm 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ba‘zen 

Hasan mülkü ve ba‘zen ‘Alî mülkü ve bir tarafı hendek ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir kilar ve bir samanlık ve bağçe ve havluyu müştemil 

müşâ‘ ve müşterek olan menzilimizi mezbûr Şa‘bân’a râyic-i fî’l-vakt yedibin akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Şa‘bân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 1664).  

Hasan Efendi el-imâm, Molla ‘Alî el-Hatîb, Mustafâ bin Ya‘kûb, Velî bin Sefer, Mehmed 

bin Bâli, Mehmed bin Velî, Bahâdır bin Halîl, Hasan Beşe kapucu.  

 

118-3 Rüsûm-ı Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Sipâhi Mustafâ Beg / Ahmed ve Bektaş ibney Mustafâ. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Maydos nâm karye sipâhisi olan Mustafâ Beg ibn Eyûb meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmede sâkin Ahmed ve Bektaş ibn Mustafâ 

mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrânın babaları merkûm Mustafâ 

âhar diyârdan olup karye-i mezbûreye gelüp hîn-i tahrîrde ra‘iyyet kayd olunup mezbûrân 

ra‘iyyet oğullarından olup yedimde olan sûret-i defterde dahî Mustafâ ‘Alî deyu mestûr ve 

mukayyed olup târîh-i kitâba gelinceye dek viregelmişler iken hâlâ üzerlerine edâsı lâzım gelen 

rüsûm-ı ra‘iyyetlerini edâdan imtinâ‘ iderler su‘al olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘al mezbûrân 

Ahmed ve Bektaş cevâblarında bizim ceddimiz ve babamız ve ceddimiz âhar diyârdan olmağıla 

karye-i mezbûreye gelüp sâkin olmağla tarlalar zirâ‘at idüp a‘şâr-ı şer‘iyesini müdde‘î-i 

mezbûra viregelmişiken mücerred yedimde olan sûret-i defterde Mustafâ ‘Alî kayd olunmuş 

deyu gayri kimesnenin ismlerin sizin babanız ve ceddiniz ismidir deyu bî-vech taleb itmeğle 

edâdan imtinâ‘ ideriz deyu karye-i mezbûrenin sûret-i defterine kayd olunan Mustafâ ‘Alî’nin 

oğulları olduklarını inkâr idücek sipâhi-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyine içün istimhâl itmeğin mehl-i şer‘î ile imhâl olunup mehl-i şer‘î dahî 

mürûr idüp kemâl-i mertebe ityân-ı beyyineden ‘aczi zâhir oldukdan sonra istihlâf itmeğin fî’l-

vâki‘ zikr olunan Mustafâ ‘Alî ceddeleri olmayup sipâhi-i mezbûr Mustafâ Beg’in ra‘iyyetleri 

olmadıklarına mezbûrân Ahmed ve Bektaş’a yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl her biri yemîn-i billahi’l-‘aliyyi’l-a‘lâ itmeğin sipâhi-i mezbûreyi bî-vech mu‘ârazadan 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Ramazân 1074 / 7 Nisan 1664).  

‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, İbrahîm Halîfe Mûsâ Hoca, Seyyid Bayramlı bin Cünd, 

Habîb bin Hâcı İlyâs, el-Hâc Murâd bin Güvendik.  
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118-4 Mülk Satışı (Ev Hissesi Satışı) 

Döndü Hatun. 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Şâmlı Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi Teslîme bint-i Ebûbekir ile sulbî kebîr oğlu ‘Alî 

ve kızı Döndü ve gâ’ib kızı ‘Âyşe’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra 

mezbûr ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb merkûme Döndü Hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Hasan Efendi 

mülkü ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir ahur ve havluyu 

müştemil menzil babamızın mülkü olup menzil-i mezbûrdan bana isâbet iden hissemi merkûme 

Döndü Hatun’a râyic-i fî’l-vakt binüçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Döndü yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 1664).  

Hasan Efendi el-imâm, Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Mahmûd bin Velî, 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr.  

 

119-1 Mülk Satışı (Ev Hissesi Satışı) 

Şerîfe bint-i Seyyid Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan es-

Seyyid Mustafâ Çelebi’nin verâseti sulbiye kebîre kızları Şerîfe ve ‘Âyşe ile zevce-i metrûkesi 

Emîne bint-i Halîl’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûmetân 

Emîne ve ‘Âyşe ile taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Yûsuf bin ‘Abdunnebî ve Halîl bin Mustafâ 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İmâm Süleymân Halîfe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb merkûme Şerîfe mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı Keşiş zimmî mülkü ve bir 

tarafı ‘Abdunnebî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir 

örtme ve havluyu müştemil müşâ‘ ve müşterek oldukları menzilde olan hisse-i şâyi‘alarını 

merkûme Şerîfe’ye râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Şerîfe yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eylediler ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (11 Ramazân 1074 / 7 Nisan 1664). 

Mehmed bin Mustafâ, Velî bin Mustafâ, İbrahîm bin Mehmed, İbrahîm bin Mustafâ, 

Şu‘ayb bin ‘Abdullah ve gayruhum.  

 

119-2 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Sipâhi İlyâs Beg / Nasûh ve Beşir vasîleri Râbi‘a. 

Gaferyâd Kazâsı’na tâbi‘ Zokta nâm karye sipâhisi İlyâs Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan ‘Alî nâm 

kimesnenin hemşîresi râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i Nasûh mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp müteveffâ-yı mezbûrun evlâd-ı zükûrundan kimesnesi olmamağla taht-ı tasarrufunda olup 

karye-i mezbûre sınuru dâhilinde vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-kat‘ 

tarlalar kânûn üzere tapuya müstehak olmağla resm-i tapuyu misli ile almak kânûn iken bilâ-

izn zabt ve tasarruf ider hâlâ su‘al olunup tâlibe ise tapu-yı mislini virüp tâlibe olmazsa kasr-ı 
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yed itmek üzere tenbîh olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al merkûme Râbi‘a 

cevâbında fî’l-vâki‘ zikr olunan tarlaları zabt ve tasarruf eylediğini ikrâr lâkin karındaşım 

müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî’nin Nasûh ve Beşir ismi ile tesmiye olunmuş sulbî sagîr oğulları olup 

tesviye-i umûrları içün kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olmağla ana binâ’en mârü’z-zikr tarlaları 

zabt ve tasarruf idüp a‘şâr-ı şer‘iyesini müdde‘î-i mezbûra edâ ve teslîm iderin deyücek gıbbe’l-

istintâk ve’l-inkâr mezbûre Râbi‘a’dan takrîr-i meşrûhuna mutâbık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i ricâlden Hüseyin bin Satılmış ve Mahmûd bin İsma‘îl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî’nin Nasûh ve 

Beşir ismleri ile tesmiye olunmuş sulbî sagîr oğulları olup tesviye-i umûrları içün kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîleri olmağla merkûme Râbi‘a mârü’z-zikr tarlaları zabt ve tasarruf eylediği 

bizim matlûbumuzdur biz husûsa şâhidiz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın sipâhi-i mezbûr bî-vech 

mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 1664).  

Şâtır Mehmed, ‘Alî bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

119-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mehmed Çelebi ibn Hızır Efendi / el-Hâc Mehmed’in oğlu Mehmed. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde tahrîri iltimâs olunmağın mahkeme-i şerîfe kâtibi 

olan Mevlânâ Ahmed Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn 

ile mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh 

Mehmed Efendi’nin menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘-i hâtır eylediğinde mahmiye-i 

merkûme sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Hızır Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda 

mahmiye-i merkûmede sâkin iken bundan akdem vefât iden el-Hâc Mehmed’in sulbî sagîr oğlu 

Mehmed’in tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan vâlidesi Fâtıma Hatun bint-i 

el-Hâc Kademeri tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci mûmâ-

ileyh Şeyh Mehmed Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme 

zeylinde Güzelcekavak nâm mevzi‘de vâki‘ şimâlen tarîk-i ‘âmm ve şarken İbrahîm mülkü ve 

kıbleten ba‘zen vakf tarla ve ba‘zen Ahmed mülkü ve ba‘zen nehr-i cârî ve garben ba‘zen 

Süleymân mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd tahmînen yirmi dönüm mülk tarlamı sagîr-

i mezbûr içün ellibin fızzâ râyic-i fî’l-vakt akçeye vekîl-i mûmâ-ileyhe bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî vekâleti hasebiyle sagîr-i mezbûr mâlı ile iştirâ ve kabûl eyledikden sonra 

semeni olan meblağ-ı mezbûru vekîl-i mûmâ-ileyh yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyledim 

min ba‘d zikr olunan tarla sagîr-i mezbûrun mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr vasîsi 

ve ba‘de’l-bulûğ kendi mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î husûs-ı mezbûru 

mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr idüp ba‘dehu kendi ile ma‘a irsâl olunan emîn 

Mehmed Çelebi bin Mustafâ ve muhzır Ahmed bin Cihângîr ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

inhâ itmeğin mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn ‘Alî Efendi ibn Cârullah, el-Hâc ‘Osmân bin Mahmûd, Mahmûd bin 

Mehmed, Süleymân Hoca bin Ahmed, el-Hâc ‘Alî Beşe bin Mehmed, ‘Alî bin Mustafâ, el-Hâc 

Nûrullah bin Receb, İbrahîm bin el-Hâc Receb, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, Mehmed bin Mahmûd 

ve gayruhum.  

 

120-1 Mülk Satışı (Dükkân ‘Arsası Satışı) 

Mehmed Çelebi ibn Hızır Efendi / Fâtıma Hatun. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde tahrîri iltimâs olunmağın mahkeme-i şerîfe kâtibi 

olan Mevlânâ Ahmed Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn 
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ile mahmiye-i merkûmede Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh 

Mehmed Efendi’nin menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘-i hâtır eylediğinde mahmiye-i 

merkûme sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Hızır Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda 

râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma hatun bint-i el-Hâc Kademeri tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i 

sâbitü’l-vekâlesi olan zevci mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûm hısnî ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasında vâki‘ kıbleten 

Celâl Beg oğlu Sefer Beg mülkü ve garben ve şimâlen ‘Abdulbâkî Ağa mülkü ve şarken tarîk-

i ‘âmm ile mahdûd olup ‘arsasının be-her şehr Mahmûd Pâşâ Vakfı’na dörder akçe icâresi olan 

bir bâb bakkâl dükkânının mülk binâsını otuzbin akçeye merkûme Fâtıma’ya bey‘ ve teslîm 

idüp ol dahî iştirâ ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûru vekîl-i mûmâ-ileyh 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp ‘arsasını dahî ma‘rifet-i mütevelli ile merkûme 

Fatımâ’ya meccânen ferâğ ve tefvîz ol dahî tefevvüz ve kabûl idüp ba‘de’l-yevm zikr olunan 

dükkânın binâsı merkûme Fâtıma’nın mülk-i müşterâsı ve ‘arsası hak-ı müfevvezesidir didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr idüp 

ba‘dehu kendi ile ma‘a irsâl olunan emîn Mehmed Çelebi bin Mustafâ ve muhzır Ahmed bin 

Cihângîr ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a inhâ itmeğin mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf(10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn ‘Alî Efendi ibn Cârullah, el-Hâc ‘Osmân bin Mehmed, Mahmûd bin 

Mehmed, Süleymân Hoca bin Ahmed, el-Hâc ‘Alî Beşe bin Mehmed, el-Hâc Nûrullah bin 

Receb, ‘Alî bin Mustafâ, İbrahîm bin el-Hâc Receb, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, Mehmed bin 

Mahmûd. 

 

120-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mehmed bin İbrahîm / Derviş Nebi bin Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn ve zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyhsadreddîn 

nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinlerinden Mehmed ibn İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş Nebi ibn Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı Dede mülkü ve bir tarafı 

‘Osmân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki harâbe tâbhâne ve bir örtme ve bir 

mikdâr havluyu müştemil menzilimi mezbûr Derviş Nebî’ye râyic-i fî’l-vakt binbeşyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Derviş Nebî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Velî bin Sefer, es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin Muslihiddîn, Mustafâ 

Halîfe el-mü’ezzin, Hasan bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

120-3 Tarla Hibesi 

‘Osmân bin Derviş / oğlu Ebûbekir’e tarla hibe. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin Derviş meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî kebîr oğlu râfi‘ü’l-kitâb Ebûbekir mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Hocacihân nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü 

ve bir tarafı Muharrem mülkü ve bir tarafı Şeyh Sadreddîn Vakfı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd dört dönüm mülk tarlamı oğlum mezbûr Ebûbekir’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve 

temlîk ve teslîm idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-

i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664). 

Hasan Halîfe el-imâm, Mehmed bin el-Hâc Ahmed, ‘Alî bin ‘Ömer, Halîl bin Mahmûd, 

‘Abdullah bin İsma‘îl ve gayruhum. 

 

120-4 Mîrâs Da‘vâsı 

Zevce Emîne / Râbi‘a ve Safiye / ve ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Mehmed nâm kimesnenin 

verâseti zevce-i metrûkesi Emîne bint-i ‘Alî ve sulbiye kebîre kızları Râbi‘a ve Safiye’ye ve 

kız karındaşı ‘Âyşe’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir olunduktan sonra merkûme Safiye 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde vâlidesi Emîne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı es-Seyyid 

Mehmed ve Seyyid ‘Alî mülkleri ve bir tarafı Hüdâverdi mülkü ve bir tarafı Hindî zimmî mülkü 

ve bir tarafı es-Seyyid Nasrullah mülkü ile mahdûd iki tahta ve beş puşta bağ babam mezbûrun 

mülkü olup ba‘de vefâtuhu bana ve vâlidem merkûmeye ve kız karındaşım mezbûre Râbi‘a’ya 

ve ‘ammetem mezkûre ‘Âyşe’ye intikâl eylemişiken hâlâ vâlidem merkûme cümlesini zabt ider 

su‘al olunup hisse-i ma‘lûmumdan kasr-ı yedine tenbîh olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su‘al mezbûre Emîne cevâbında müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onaltıbin akçe mehr-i mü‘eccelim olmağla mukâbelesinde mârü’z-zikr 

bağı mezbûre Safiye ve verese-i mezbûre bana virüp teslîm idüp ben dahî sekiz senedir zabt 

iderin deyücek gıbbe’l-istintâk merkûme Safiye cevâbında vâlidesi mezbûrenin babası 

zimmetinde mikdâr-ı mezbûr mehr-i mü‘ecceli olduğunu ve mukâbelesinde mârü’z-zikr bağı 

virdiklerini inkâr idicek merkûme Emîne’den evvelâ mehrine mübeyyine beyyine taleb 

olundukda zamân mürûruyla tarafeynin beyyinesi olmamağla yedinde olan fetvâ-yı şerîfe 

mûcibince mârü’z-zikr mehr-i mü‘eccel-i misli olmağla fî’l-vâki‘ mehr-i mü‘eccel ol mikdâr 

olup küllen ve ba‘zen müteveffâ-yı mezbûrdan ahz ve kabz veya hibe itmeyüp bir vecihle 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine merkûme Emîne’ye yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı 

şerîfe müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından virilmek üzere mehr-i mü‘eccel-i mezbûr 

onaltıbin akçe hükm olunduktan sonra mehr-i mezbûr mukâbelesinde mârü’z-zikr bağı verese-

i mezbûr ile ma‘a merkûme Safiye virdiğini mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyine içün istimhâl itmekle mehl-i şer‘î ile imhâl olunup mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(12 Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664).  

‘Abdullah Halîfe el-imâm, ‘Alî bin Murâd, Hasan Çelebi bin Sadaka, Mahmûd bin Velî 

ve gayruhum. 

 

121-1 Mülkiyet Da‘vâsı 

‘Âyşe bint-i ‘Abdullah / Arzmân veled-i Agob. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Arzmân veled-i Agob nâm zimmî muvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ tarafeyni 

Sefer mülkü ve bir tarafı Esmâ Hatun mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârıyla 

dokuz puşta bağımı mezbûr Arzmân zabt ve tasarruf ider su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al 

mezbûr Arzmân cevâbında târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem bağ-ı mezbûru merkûme ‘Âyşe 

binbeşyüz akçeye bana bey‘ ve teslîm idüp ben dahî iştirâ ve kabûl eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezbûru temâmen ahz ve kabz eyleyüp târîh-i mezbûrda mahmiye-i merkûme 

mahkemesinde nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Nasûh Efendi huzûrunda hüccet-i şer‘iye dahî 
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olunmuşdur deyu mûmâ-ileyhin imzâsıyla mümzâ ve hatmıyla mahtûm ve târîh-i mezbûr ile 

müverrah hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp mezbûre ‘Âyşe’nin muvâcehesinde feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûn-ı hüccet-i mezbûreyi inkâr idicek mezbûr Arzmân’dan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Eymîrşâh Çelebi ibn Mustafâ ve 

Hüseyin Hoca ibn Pîrî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-

istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem merkûme ‘Âyşe bağ-ı mezbûru 

merkûm Arzmân’a binbeşyüz akçeye bey‘ ve teslîm idüp ol dahî iştirâ ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûru temâmen ahz ve kabz idüp bizim huzûrumuzda târîh-i 

mezbûrda mahmiye-i mezbûre mahkemesinde nâ’ibü’ş-şer‘ olan mûmâ-ileyh Nasûh Efendi 

huzûrunda hüccet-i şer‘iye olundu biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde gıbb-ı ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle 

olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûme ‘Âyşe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Ramazân 

1074 / 9 Nisan 1664).  

Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hasan Efendi el-imâm ve gayruhum. 

 

121-2 Alacak Da‘vâsında Sulh 

es-Seyyid ‘Alî bin es-Seyyid ‘Alî / sulh / Mehmed Beg ibn Mahmûd Beg. 

Tosya Kazâsı sâkinlerinden es-Seyyid ‘Alî bin es-Seyyid ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Beg ibn Mahmûd Beg tarafından 

husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup el-Hâc Mehmed bin Sinân ve Sefer Beg ibn Koca 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Osmân Beg ibn Hüdâverdi mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem Uyvar Kal‘ası’ndan gelirken mezbûr Mehmed 

Beg ile refîk olup Ösek nâm mahalle geldikde beni tuz alıvır deyu bir karyeye gönderüp 

kıymetleri beynimizde ma‘lûm Tûtiyyü’l-asl ‘İvaz nâm ‘abd-ı memlûkum ile bir bargir ve on 

kırmızı şal ve cerrâh besâtı ve bir kırmızı çukamı alup firâr eylemişidi hâlâ da‘vâ ve taleb 

eylediğimde ol dahî muvâcehemde ikrâr itmekle beynimizde münâza‘ât-ı kesire vâki‘ olmuşidi 

el-hâleti hâzihi muslihûn ile husûs-ı mezbûrdan beni ikibin akçe kıymetlü bir sîm kemer kuşak 

ve ikibin akçe kıymetlü bir balık dişi hançer ve bin akçe kıymetlü bir kırmızı serhattî ve 

sekizyüzyirmidört nakd akçe üzerine sulh eyledikde ben dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i 

sulh olan eşyâ-i merkûmeyi ve meblağ-ı mezbûru müvekkil-i mezbûr yedinden ahz ve kabz 

idüp min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem makbûle olmaya didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Ramazân 1074 / 9 Nisan 1664).  

Mehmed Beg bin Sinân, Hasan Beg bin Mehmed, ‘Abdî Beg bin Yahyâ Beg, Sefer Beg 

ibn Celâl Beg, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe ve gayruhum. 

 

121-3 Vekâleten Talâk-ı Selâse 

Kâmurân bint-i ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden işbu râfi‘atü’l-

kitâb Kâmurân bint-i ‘Abdullah nâm hatundan vech-i âtî üzere istişhâd-ı şer‘î sudûrundan sonra 

‘udûl-i müslimînden olup mahalle-i mezbûrede sâkin Hüseyin Beg ibn Ken‘ân ve ‘Alîgâvsultân 

Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn Eyûb nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem Erdel 

Seferi’nde müsteşhide-i mezbûrenin zevci Boşnak Mustafâ nâm kimesne bizim ile olmağla 

bizim huzûrumuzda müsteşhide-i mezbûreyi talâk-ı selâse ile tatlîk idüp ba‘dehu inkızâ’ü’l-

‘idde nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün diyüp bizi işhâd eyledi biz bu husûsa bu vech 

üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde gıbb-ı 
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ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle ketb olunup müsteşhide-i 

merkûme yedine def‘ olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Ramazân 1074 / 7 Nisan 1664).  

Ezelî-zâde bin Mahmûd Efendi, Hasan Efendi el-imâm, Hasan bin Bâli, Mahmûd bin 

Velî, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

121-4 Emânet Eşyâların Teslîm Alındığının Tescîli 

Mehmed bin Mutahhar / mîr-i âb ‘Alî Ağa. 

Ebnâ-i sebîlden Mehmed bin Mutahhar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-

i Konya’da sâbıkan beytü’l-mâl emîni olan râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddeme gâ’ib-i ‘ani’l-meclis karındaşım Sefer yediyle mahmiye-i merkûmede 

bundan akdem vefât iden Hüseyin nâm kimesneye hâl-i sıhhatinde bir camdan ve bir kızıl çubuk 

dolama ve bir mor ‘abâ ve bir alaca pûşî ve bir müsta‘mel pûşî ve bir diz çağşırı ve bir sîm 

hançer ve bir sîm bıçak ve bir kavuk ve iki kırmızı kilimimi emânet vaz‘ eylemişidim mezbûr 

Hüseyin vefât eyleyüp eşyâ-i merkûmeyi mezkûr ‘Alî Ağa zabt eylemekle hâlâ zikr olunan 

eşyâmı temâmen mezbûr ‘Alî Ağa yedinden ahz ve kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Ramazân 1074 / 13 Nisan 1664).  

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

122-1 Darb Da‘vâsı 

‘Abdurrahman bin el-Hâc ‘Abdî / muhtesib. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin el-Hâc ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde muhtesib Hasan Beşe mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan bir gün mukaddem Atbazarı Kapusu taşrasında bî-vech-i şer‘î beni yumruk ile darb 

eyledi su‘al olunup mûcibi icrâ olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Hasan 

Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem Atbazarı Kapusu taşrasında bî-

vech-i şer‘î yumruk ile mezbûr ‘Abdurrahman’ı darb eyledim deyu i‘tirâf itmeğin mûcibiyle 

ba‘de’l-hükm bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Ramazân 1074 / 10 Nisan 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mahmûd bin Velî, Süleymân bin Halîl ve gayruhum.  

 

122-3 Satın Alınan Atın Kusurlu Çıktığı Hakkında Da‘vâ 

Mevlûd bin Hanefî / Mustafâ bin Hâcı. 

Mahmiye-i Konya’da Mevlûd bin Hanefî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde İnsuyu 

Kazâsı’na tâbi‘ Agcakuyu nâm karyeden Mustafâ bin Hâcı mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan kırk gün mukaddem mezbûr Mustafâ’dan bir re’s kır atını kırkdokuzbuçuk 

guruşa iştirâ idüp mârü’z-zikr atın başında bıçak ta‘bîr olunur ‘ayb-ı kadîmine muttali‘ olmam 

ile red murâd iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki‘ 

târîh-i mezbûrda mârü’z-zikr kırkdokuzbuçuk guruşa bey‘ eyledim lâkin târîh-i mezbûrdan 

berü ‘aybına muttali‘ oldukdan sonra binüp götürüp kabûl eylemişidir deyücek gıbbe’l-istintâk 

müdde‘î-i mezbûr cevâbında târîh-i mezbûrdan berü ‘aybına muttali‘ oldukda binüp götürüp 

kabûl eylediğini ikrâr ve i‘tirâf eylemeğin müdde‘î-i mezbûr Mevlûd bî-vech mu‘ârazadan 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Ramazân 1074 / 10 Nisan 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi bin Nasûh Hoca, Hasan Beşe müstehsib, Mehmed Beg bin Kemâl 

Beg, ‘Alî bin Murâd. 
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122-4 Mîrâs Da‘vâsı 

Mustafâ ve kız karındaşları Râzıye ve Sâliha / Sâ’ime bint-i Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Binârî Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Pîr 

Ahmed’in verâseti sulbî kebîr oğlu ve sulbiye kebîre kızları Râzıye ve Sâliha’ya münhasıra 

olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrûn Mustafâ ve Râzıye ve Sâliha meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Sâ’ime bint-i Ahmed nâm hatun mahzarında her 

biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ bir 

tarafı Yahyâ mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve tarafeyni nehr-i cârî ile mahdûd bir oda ve 

bir örtme ve bir ahur ve havlu ve iki kıt‘a arz-ı hâliyeyi müştemil üç taht ve bir erkek bağ 

babamız müteveffâ-yı mezbûrun mülkü olup ba‘de vefâtuhu bize intikâl itmeğin mezbûre 

Sâ’ime zabt ve tasarruf ider su‘al olunup kasr-ı yedine tenbîh olması matlûbumuzdur 

didiklerinde gıbbe’s-su‘al mezbûre Sâ’ime cevâbında fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr bağ müteveffâ-yı 

mezbûrun mülkü olup lâkin hâl-i sıhhatinde zevcim olup müteveffâ-yı mezbûrdan mu’ahhar 

vefât iden Süleymân’a hayâtında yedibinbeşyüz akçeye bey‘ idüp ol dahî kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı mezbûrun beşbin akçesini müteveffâ-yı mezbûr Ahmed yedine 

teslîm idüp ol dahî ahz ve kabz idüp bâkî kalan ikibinbeşyüz akçesini dahî mezbûr Ahmed virüp 

mezbûr Süleymân vefât eylediklerinden sonra müdde‘ûn-ı mezbûrûn mârü’z-zikr bağın 

semeninden bâkî kalan meblağ-ı mezbûr ikibinbeşyüz akçeyi benden taleb eylediklerinde ben 

dahî zevcim müteveffâ-yı mezbûr Süleymân’ın muhallefâtından def‘ ve teslîm idüp anlar dahî 

ahz ve kabz eylediler deyücek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr merkûme Sâ’ime’den takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ricâlden Halîl Çelebi ibn Mehmed Hoca 

ve Derviş ‘Alî bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-

istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Ahmed ve merkûm Süleymân vefât eylediklerinden sonra 

müdde‘îyûn-ı mezbûrûn mârü’z-zikr bağın semeninden bâkî kalan meblağ-ı mezbûr 

ikibinbeşyüz akçeyi merkûme Sâ’ime’den taleb eylediklerinde ol dahî zevci müteveffâ-yı 

mezbûr Süleymân’ın muhallefâtından def‘ ve teslîm idüp anlar dahî bizim huzûrumuzda ahz ve 

kabz eylediler biz husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûrûn 

Mustafâ ve Râzıye ve Sâliha men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Ramazân 1074 / 

10 Nisan 1664).  

İbrahîm bin Mehmed, Ebûbekir bin Mehmed, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

122-5 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Fazlı bin Şa‘bân / Yitik bin Ahmed 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ havâss-ı hümâyûn hâslarından Dorla nâm karye sâkinlerinden 

Fazlı bin Şa‘bân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Yitik bin Ahmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bin altmış iki senesinde işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

olan Mehmed Ağa ibn Safâyî Efendi karye-i merkûme zâbiti iken karye-i merkûmeden bilâ 

veled-i zeker fevt olan Hüseyin nâm kimesnenin Hanardı dimekle ma‘rûf altı dönüm tarlası 

mahlûl olmağla zâbit-i mezbûr Mehmed Ağa mârü’z-zikr tarlayı kendi içün alıkoyup beş sene 

zabt ve tasarruf idüp ba‘dehu tarla-i mezbûru bana kendi mülkü olmak üzere ikibin akçeye bey‘ 

idüp yedime mühürlü tezkere virmişiken hâlâ mezbûr bin altmış sekiz senesinde karye-i 

merkûme zâbiti olan ‘Alî Ağa müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden tezkere virdi deyu zabt ve 

tasarruf ider su‘al olunsun didikde merkûm Fazlı’nın vech-i meşrûh üzere olan da‘vâsı kânun-

ı münîfe muhâlif olmağla merkûm Yitik’e su‘al dahî tevcîh itmemeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (15 Ramazân 1074 / 11 Nisan 1664). 
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Mehmed Beg bin Mahmûd Beg, es-Seyyid ‘Ömerşâh Çelebi bin Mustafâ, Mahmûd bin 

Velî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

123-1 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Şeyh Mehmed Efendi / Ahmed bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Sâhib ‘Atâ Hânekâhı’na merhûm (boş) nâm hatun 

vaz‘ eylediği Muhammediye Evkâfı mütevellisi olan fahrü’l-meşâyih Mevlânâ Mehmed Efendi 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Şekerfürûş Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

fevt olan Mehmed nâm kimesnenin sulbiye kebîre kızı Bacı nâm hatunun vekîl-i sâbitü’l-

vekâlesi olup zevci olan Ahmed bin Mehmed mahzarında bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’e hâl-i sıhhatinde mâl-ı vakfdan beşyüz akçe virüp teslîm 

eyledim fevt olmağla zimmetinde kaldı muhallefâtından taleb iderin su‘al olunsun didikde 

gıbbe’s-su‘al mezbûr Ahmed cevâbında fî’l-vâki‘ meblağ-ı mezbûr kayınbabam müteveffâ-yı 

mezbûr Mehmed’in vâcibü’l-edâ deynidir deyu ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından meblağ-ı mezbûru vakfa edâya mezbûr Ahmed’e 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Ramazân 1074 / 1 Nisan 1664).  

‘Alî bin Murâd, Sahâf Derviş Mehmed, Mahmûd bin Velî, Sefer bin Süleymân, Şâtır 

Mehmed ve gayruhum. 

 

123-2 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

‘Alî bin Mehmed / ‘Alî bin Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Mehmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mahmûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mesnevîhân oğlu mülkü ve 

bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı Nikola zimmî mülkü ve bir tarafı Râzıye mülkü ile mahdûd 

eşcârıyla ve kadîmî yoluyla dört dönüm mülk tarlamı mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt 

dörtbinsekizyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâdis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Ramazân 1074 / 

12 Nisan 1664). 

‘Abdî ibn ‘Abdurrahman, ‘Ömer bin ‘Abdurrahman, Süleymân bin Ebûbekir, Mehmed 

bin Ebûbekir, Mahmûd bin Mehmed ve gayruhum. 

 

123-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Hüseyin Hoca’nın oğlu / ma‘a Süleymân Halîfe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Hüseyin Hoca’nın 

oğulları olup vefât iden İbrahîm ve Halîl’in evlâdları Mustafâ ve Mehmed ve Yûsuf ve Râbi‘a 

ve diğer Râbi‘a ve Sâliha ve Fâtıma ve Hüseyin ve Mehmed asâleten ve Râbi‘a tarafından bey‘-

i âtiyyü’l-beyâna vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan karındaşı mezbûr Mustafâ vekâleten ve ‘Ömer 

tarafından dahî kezâlik vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan karındaşı mezbûr Hüseyin vekâleten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Halîfe ibn Mûsâ mahzarında her 

biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Mirdüşen 

nâm mevzi‘de vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı Yûsuf 

mülkü ile mahdûd ceddimiz müteveffâ-yı mezbûrdan intikâl iden eşcârıyla yedi dönüm mülk 
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tarlamızı mezbûr Süleymân Halîfe’ye ‘adedi nâ-ma‘lûm meclis-i mübâya‘ada ba‘de’l-kabz 

müzâya‘a olan bir kabza fülûs ile râyic-i fî’l-vakt altıbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru ve fülûsu 

mezkûr Süleymân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp beynimizde ‘alâ tarîki’l-münâsaha 

tevzî‘ ve taksîm eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 

Ramazân 1074 / 11 Nisan 1664). 

Molla ‘Ömer bin Mûsâ Dede, Molla Mehmed bin ‘Îsâ Hoca, Mustafâ bin Hasan, Mehmed 

bin Receb, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, el-Hâc Ahmed bin Mehmed, ‘Abdulkerîm bin Mehmed. 

 

123-4 Tecâvüz Teşebbüsü Da‘vâsı 

Receb bin İbrahîm / Şahin Beg ibn ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Dînkeş Mahallesi sâkinlerinden Receb bin İbrahîm meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Şahin Beg ibn ‘Abdullah mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâb gicesi ba‘de’l-‘ışâ merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘i’nden çıkup evime giderken 

mezbûr Şahin beni ahz idüp tasarruf murâd eylemişidir hâlâ su‘al olunup mûcib-i şer‘îsi icrâ 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr müdde‘î-i mezbûrdan 

müdde‘âsına mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ahmed Halîfe ibn 

Mehmed ve ‘Abdulkerîm bin Mehmed ve Ebûbekir bin Receb ve ‘Abdullah ibn Lutfullah nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-hakîka târîh-

i kitâb gicesi mezbûr Şahin Beg merkûm Receb’i ahz idüp tasarruf murâd eyledikde mezbûr 

Receb feryâd eylemekle biz varup yedinden halâs eyledik bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Ramazân 1074 / 10 Nisan 1664).  

Velî bin İbrahîm, Mahmûd bin Mehmed, Mustafâ bin Hüseyin, Hüseyin bin Nasrûllah, 

Molla Hasan bin ‘Alî. 

 

123-5 Vasî Ta‘yîni 

Vasî ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sakinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Hamza bin Mustafâ Dede’nin sulbî sagîr oğulları Hasan ve Mehmed ve sulbiye sagîre kızı 

Ümmühânî’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘le intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt 

ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Mustafâ nâm hatun mukaddime ve müstakîme olmağla 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesin edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Ramazân 

1074 / 8 Nisan 1664). 

Molla Velî el-imâm, Ahmed bin el-Hâc ‘Ömer, ‘Alî bin ‘Ömer, Mehmed bin Nasûh, 

Mehmed bin Velî.  

 

124-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Süleymân bin ‘Abdullah ve Safiye / Mihâyil veled-i Arslan. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin ‘Abdullah kendi 

tarafından asâleten ve kız karındaşı Safiye nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna vekîl-i 
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sâbitü’l-vekâlesi olmağla vekâleten ve mahalle-i merkûmeden olup bundan akdem mürd olan 

Bâli veled-i Menâs nâm zimmînin sulbî sagîr oğulları Bahşî ve Minâyil ve sagîre kızı Mekâl’ın 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan vâlideleri Desnibe bint-i Yâsef nâm 

hatun vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mihâyil veled-i Arslan 

nâm zimmî muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Sıddıkoğlu mülkü ve bir tarafı Aslan zimmî 

mülkü ve bir tarafı Demür zimmî mülkü ve bir tarafı diğer Aslan mülkü ile mahdûd bir sofa ve 

bir tâbhâne ve bir kilar ve dört küp ve havluyu müştemil müşâ‘ ve müşterek olan mülk 

menzilimizi mezbûr Mihâyil zimmîye râyic-i fî’l-vakt beşbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun 

binbeşyüz akçesini merkûmân Süleymân ve Safiye ve bâkî kalan dörtbin akçesini sagîrûn-ı 

mezbûrûn içün vasî-i mezbûr mezkûr Mihâyil zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Ramazân 

1074 / 12 Nisan 1664). 

Şa‘bân bin ‘İvaz, ‘Alî bin Mahmûd, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, el-Hâc 

İshak bin İbrahîm, Mustafâ bin el-Hâc Receb, Hasan bin Receb, Nikola veled-i Satı, Yovanis 

veled-i Mesâfer, Bahâdır veled-i Mesâfer. 

 

124-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Satı ve İstânos veled-i Aslan / Kireke veled-i Menâyil. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden İstânos ve Satı veled-i Aslan nâm 

zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden olup bundan 

akdem mürd olan Menâyil veled-i Demi nâm zimmînin sulbiye sagîre kızıları Kireke (boş) 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan ‘ammileri Yorgi veled-i Demî 

muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Tahtaköprü 

nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Sanân zimmî mülkü ve bir tarafı Yûsuf Beşe mülkü ve bir tarafı 

‘Alî mülkü ve bir tarafı Solak ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi ve 

eşcârı müştemil yirmi üç puşta bağımızı târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem mürd-i mezbûr 

Menâyil zimmîye râyic-i fî’l-vakt yedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

kabz-ı semen-i ma‘lûm ve teslîm-i mebî‘-i mahdûd eyledik mârü’z-zikr bağ vech-i meşrûh 

üzere sagîrân-ı mezbûrânın mülk-i mevrûslarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis 

‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Ramazân 1074 / 12 

Nisan 1664). 

‘Alî bin Ahmed, Mahmûd Çelebi bin Mustafâ, Yûsuf bin ‘Abdullah, Mihâyil veled-i 

Hüdâverdi, Elkeşe veled-i Mesâfer, Sanân Keşiş veled-i (bozuk), Durmuş Keşiş veyed-i 

Kaplan.  

 

124-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

Safer veled-i İdris’in oğlu Sergiz ve kızı Anna / ma‘a Gevher. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem mürd 

olan Safer veled-i İdrîs nâm zimmînin sulbî kebîr oğlu Sergiz ve İdrîs asâleten ve sulbiye sagîre 

kızı Anna’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan mezbûr Sergiz vesâyeten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Gevher bint-i Karagöz nâm nasrâniye 

tarafından tasdîk-i âtiyyü’l-beyâna vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan el-Hâc Yûsuf bin İlyâs 

mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme 
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zeylinde Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ba‘zen Ferhâd mülkü ve ba‘zen Gâdir mülkü ve 

bir tarafı Sâkine mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil müşâ‘ ve müşterek olan mülk bağımızı zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve 

inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt onikibin akçeyi bey‘-

i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûru merkûme Gevher yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664). 

Şa‘bân bin Süleymân, Mustafâ bin ‘Abdî, Mehmed bin ‘Alî, Hamza bin Allahverdi, 

Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

124-4 Hanêye Tecâvüz Da‘vâsı 

Subaşı / Zülfikâr bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Zülfikâr bin ‘Abdullah mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâb gicesi mezbûr Zülfikâr mahalle-i mezbûrede sâkin olduğum 

menzilime hıyânet kasdıyla dâhil olmuş su‘al olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Zülfikâr cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb gicesi 

mezbûr ‘Osmân’ın menziline dâhil oldum ve zevcesi ‘Âyşe’ye zinâ eyledim deyu mecâlis-i 

erba‘ada bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a mahalle-i merkûme subaşısı 

olan Kâmil Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664).  

Molla Mehmed el-imâm, Molla İbrahîm el-imâm, Halîl bin Mehmed, ‘Ömer bin 

‘Abdurrahman ve gayruhum. 

 

125-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin) 

Mehmed ve Hasan ve Ümmühânî evlâd-ı Hamza / ma‘a ‘Abdî bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Hamza bin Mustafâ nâm kimesnenin sulbî sagîr Mehmed ve Hasan ve sagîre kızı 

Ümmühânî’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûbe vasîleri olan vâlideleri ‘Âyşe bint-

i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî bin Mustafâ 

mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Merâm 

kurbunda vâki‘ bir tarafı ‘Abdusselâm mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı el-Hâc 

‘Abdulkerîm mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Abdî mülkü ile mahdûd olup eşcârı müştemil bir kıt‘a 

bağı sagîrûn-ı mezbûrûn zarûret-i deyn ve nafakaları içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe 

yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt üçbinyüz akçeye mezbûr ‘Abdî’ye 

vesâyetim hasebiyle bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin 

‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Ramazân 1074 / 14 

Nisan 1664). 

Ahmed bin el-Hâc ‘Ömer, Molla Velî bin Mustafâ, ‘Alî bin ‘Ömer, Mehmed bin Nasûh 

ve gayruhum. 
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125-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Abdî bin Mustafâ / ma‘a Mustafâ bin Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Abdî bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-

i merkûm zeylinde merhûm Pîrâbî Sultân kurbunda su terâzisi önünde vâki‘ bir tarafı mezbûr 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Çilingiroğlu Mustafâ mülkü ve bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil on sekiz puşta 

bağı mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt üçbinikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 

Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664). 

Ahmed bin el-Hâc ‘Ömer, Molla Velî bin Mustafâ, ‘Alî bin ‘Ömer, Mehmed bin Nasûh 

ve gayruhum. 

 

125-3 Sınır Anlaşmazlığı Da‘vâsı 

Sille’den Nikola zimmî / ma‘a Serâchuş Keşiş. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den 

mahkeme-i şerîfe kâtibi olan Mevlânâ Ahmed Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile Sille nâm karyede sâkin Nikola veled-i Melkûn nâm zimmînin karye-

i merkûme sınurunda vâki‘ Engür dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bağına varup ‘akd-ı meclis-i 

şer‘ eylediğinde mezbûr Nikola meclis-i makûd-ı mezbûrda câr-ı mülâsıkı olan Serâchuş Keşiş 

veled-i Mihâyil nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Serâchuş 

Keşişin bağı ile zikr olunan bağımın arasında vâki‘ ‘arzen iki adım ve tûlen nehirden tarafa 

varınca hudûdu sınurumuz olan merzi mezbûr Serâchuş Keşiş bozup ve yıkup kendi bağına halt 

idüp benim mülküm içine müceddeden divar ve kendi mürûru içün tarîk ihdâs eyledi su‘al 

olunup takrîri tahrîr ve bağına halt eylediği yerini merz ve had olup ve müceddeden fuzûlen 

binâ eylediği divar hedm olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Serâchuş Keşiş 

cevâbında beynlerinde had ve sınur olan merzi yıkup bağına halt eylediğini ikrâr idüp lâkin 

müceddeden binâ eylediği divarı merkûm Nikola’nın mülkü içine binâ eylediğini inkâr itmeğin 

merkûm Nikola’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda Çakalı veled-i Karagöz ve 

Aslan veled-i Karagöz nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-

istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Serâchuş Keşiş merkûm Nikola müceddeden divar binâ eylediği yer 

mezbûr Nikola zimmînin mülküdir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra mevlânâ-yı mezbûr mahallinde 

vukû‘u üzere tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp haber virmeğin müceddeden binâ olunan 

divarın hedmine mezbûr Serâchuş Keşiş’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 

Ramazân 1074 / 8 Nisan 1664). 

Süleymân Beşe bin ‘Abdullah, Receb Beşe bin Hasan Beşe, Mûsâ bin Hasan, Bâli veled-

i Müşerref, Aslan veled-i Ayvalı, Hâçir veled-i Yamini ve gayruhum.  

 

125-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İsmîhân ve Neslî bint-i Hasan / ma‘a ‘Âlime bint-i Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

Safiye bint-i Muharrem nâm hatunun sadrîye sagîre kızları İsmîhân ve Neslî bint-i Hasan nâm 

hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âlime bint-i Mehmed nâm 
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hatun mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gödene nâm 

karye sınurunda Çayırbağı dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve tarafeyni 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı merkûme ‘Âlime mülkü ile mahdûd eşcârı ve nısf ceviz ağacını 

müştemil vâlidemiz merkûme Safiye’den intikâl iden bir tahta bağımızı merkûme ‘Âlime’ye 

râyic-i fî’l-vakt altıyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme ‘Âlime yedinden bi’t-temâm ve’l-

kemâl alup kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Ramazân 

1074 / 15 Nisan 1664). 

Mustafâ bin Ahmed, Mehmed bin Ahmed, Mustafâ bin Süleymân, Mahmûd bin Çoban, 

Mehmed bin el-Hâc Pîrî ve gayruhum. 

 

126-1 Hibe 

Mehmed Beşe ibn ‘Alî / kızı Neslihân’a hibedir. 

Mahmiye-i Konya’da Akbaş Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beşe ibn ‘Alî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbiye kebîre kızı işbu bâ‘isetü’l-kitâb Neslihân mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp silk-i mülkümde münselik olup mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafı 

Kara Mehmed mülkü ve bir tarafı İmâm ‘Alî mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir ahur ve bir izbe ve bağçe ve havluyu müştemil 

olan mülk menzilimi ve Kovanağzı’nda vâki‘ bir tarafı nehr-i cârî ve etrâf-ı selâsesi Receb 

mülkü ile mahdûd iki dönüm mülk tarlamı safka-i vâhide ile kızım merkûme Neslihân’a râyic-

i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî iştirâ ve kabûl eyledikden 

sonra semeni olan meblağ-ı merkûm dörtbin akçeyi kızım merkûme Neslihân’a hibe-i sahîha-i 

şer‘iye ile hibe idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz ve kabûl eyleyüp semen-i merkûmdan 

mezbûrenin zimmetini ibrâ-i ‘âmm ile ibrâ eyledim min ba‘d menzil-i merkûm ile mârü’z-zikr 

tarla merkûmenin mülk-i mevhûbudur ve semeninden berî olmuşdur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Ramazân 

1074 / 15 Nisan 1664). 

Ahmed bin Mustafâ, Hamza bin ‘Alî, Hüseyin bin Durmuş, Mûsâ bin Çandır ve 

gayruhum. 

 

126-2 Hâneye Tecâvüz ve İyi Hâl Soruşturması 

‘Osmân bin Mehmed / Zülfikâr / zevcesi ‘Âyşe’nin hüsn-i hâli. 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Zülfikâr ibn ‘Abdullah mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâb gicesi mezbûr Zülfikâr hıyânet kasdıyla evimin havlusu dâhiline 

girmekle ahz eyledim hâlâ su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Zülfikâr cevâbında târîh-

i kitâb gicesi merkûm ‘Osmân’ın evinin havlusu dâhiline girüp zevcesi olan işbu ‘Âyşe’ye dahî 

zinâ eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf idüp merkûm ‘Osmân ve zevcesi ‘Âyşe zinâ 

husûsunu bi’l-külliye inkâr itmeğin merkûme ‘Âyşe’nin keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden 

su‘al olundukda zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslümîn merkûme ‘Âyşe kendi hâlinde ve 

sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâlini her biri haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (19 Ramazân 1074 / 15 Nisan 1664). 

Molla Mehmed el-imâm, Molla İbrahîm el-imâm, Mustafâ bin İbrahîm, Halîl bin 

Mehmed, Ramazân bin Hüseyin, ‘Ömer bin ‘Abdurrahman ve gayruhum.  
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126-3 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Mahalle-i Hoca Mescidi mütevellisi el-Hâc Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi Evkâfı mütevellisi olan râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc 

Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Aslan veled-i Karakaş 

nâm zimmî muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir sene 

mukaddem be-her keyli yüzyirmişer akçeden elli keyl buğdayı altıbin akçeye bey‘ ve teslîm 

idüp mâl-ı vakfdan binbeşyüz nakd akçe dahî virüp cem‘an yedibinbeşyüz akçe olmuşidi hâlâ 

taleb iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Karakaş oğlu Aslan cevâbında fî’l-vâki‘ 

elli keyl buğdayı vech-i meşrûh üzere altıbin akçeye iştirâ ve meblağ-ı mezbûr binbeşyüz akçeyi 

mütevelli-i mezbûrdan ahz idüp lâkin meblağ-ı mezbûr binbeşyüz akçeyi mütevelli-i mezbûra 

edâ ve teslîm idüp ancak zimmetimde mârü’z-zikr buğdayın semeni olan altıbin akçe deynimdir 

deyücek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr Aslan zimmîden takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyine içün istimhâl itmeğin mehl-i şer‘î ile imhâl olunup mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (20 Ramazân 1074 / 16 Nisan 1664). 

Mahmûd bin Velî, ‘Alî bin Murâd, İbrahîm bin Mehmed, Ahmed bin Cihângîr. 

 

126-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mûsâ bin Bâli / ma‘a Ebâ bin Hamza.  

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ bin Bâli meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ebâ bin Hamza mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Molla-zâde Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi mülkü ve bir 

tarafı ‘Aynî Hatun mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

sofa ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr Ebâ’ya 

râyic-i fî’l-vakt yedibinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ebâ yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Ramazân 

1074 / 16 Nisan 1664). 

el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, Derviş Mehmed bin el-Hâc İsma‘îl, ‘Âbid bin Ma‘den, el-

Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî, el-Hâc Mûsâ bin Himmet, Süleymân bin Ahmed, Hasan bin 

Hamza, Süleymân bin Receb, el-Hâc Hüsâm bin Receb ve gayruhum. 

 

126-5 Diş İhrâcı Da‘vâsından Sulh 

Eyne Hoca bin Durmuş. 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden Eyne Hoca ibn Durmuş meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mûsâ 

bin Bâli mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on bir gün mukaddem mezbûr 

Mûsâ ağzıma urup ön dişimin birini ihrâc eylemişidi hâlâ deyni içün bi-tavassuti’l-müslimîn ve 

bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mûsâ yedinden ikibinbeşyüz akçe alup kabz idüp mezbûru ibrâ ve iskât 

eyledim min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık da‘vâ idersem 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Ramazân 1074 / 17 Nisan 1664). 
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‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, Şa‘bân bin Eyni Hoca, ‘Alî 

bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr.  

 

127-1 Ken‘ân Dede Câmi‘i’ne Bağ Vakfı 

Vakf-ı Cennet bint-i el-Hâc Kaya / li-Câmi‘-i Ken‘ân Dede el-vâki‘ min Mahalle-i 

Sadırlar. 

Mahmiye-i Konya’da Südcü Sokağı dimekle ma‘rûf mahalle sâkinelerinden Cennet bint-

i el-Hâc Kaya nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ 

merhûm Ken‘ân Dede Câmi‘i’nin mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Sefer Çelebi ibn ‘Abdî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ şimâlen ve kıbleten Molla 

Mehmed mülkü ve şarken Ramazân oğlu mülkü ve garben tarîk-i hâs ile mahdûd bir kıt‘a 

bağımı mülkümden ifrâz idüp hüsn-i niyet ve hulûs-ı taviyyet ile şöyle vakf ve şart ve ta‘yîn 

eyledim ki mâdâm ki ben hayâtda olduğumca zabt ve tasarrufu benim yedimde olup vefâtımdan 

sonra mârü’z-zikr bağ câmi‘-i mezbûrda her kim imâm olursa mutasarrıf ola deyu vakf idüp li-

ecli’t-tescîl mütevelli-i mezbûra teslîm idüp ol dahî tesellüm ve kabz eyledikden sonra vâkıfe-

i merkûme semt-i vifâkdan cânib-i şikâka ‘âzim olup vakf-ı ‘akâr Hazret-i İmâm-ı A‘zam ve 

hümâm-ı akdem rahmetullahi ‘aleyh katında gayr-ı lâzım olduğundan mâ‘adâ vâkıf menâfi‘-i 

vakfını kendüye şart itse bâtıl olduğuna binâ’en vakfdan rücû‘ eyledim taleb iderim didikde 

mütevelli-i merkûm cevâba mütesaddî olup İmâm Ebu Yûsuf Hazretleri katında vâkıf mücerred 

vakfet dimekle şart-ı mezkûre mukârin ise de vakf sahîh olduğuna binâ’en teslîmden imtinâ‘ 

iderin deyu sadr-ı kitâbda tevkî‘-i refî‘i vâkı‘a olan hâkimü’ş-şer‘e mürâfa‘a olduklarında 

hâkim-i mûmâ-ileyh dahî cânib-i vakfı evlâ görüp İmâm Ebû Yûsuf Hazretleri kavlî üzere 

sıhhat-i vakf-ı mezbûra ba‘de’l-hükm bu vesîka-i enîka bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Ramazân 1074 

/ 16 Nisan 1664). 

Receb bin Müstecâb, Mahmûd bin el-Hâc ‘Osmân, Mehmed bin Bayram, Hâcı bin Resûl, 

Hızır bin Velî, Muharrem bin Velî ve gayruhum. 

 

127-2 Sulhdan Vazgeçip Sulh Bedelinin Talebi Da‘vâsı 

‘Acem Karakaş veled-i Matrus / Nazar veled-i Aydın zimmî. 

‘Acem Karakaş veled-i Matrus meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Nazar veled-i Aydın mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Nazar’ın ‘Acem 

metâ‘ı bahâsından benim üzerimde ikiyüzseksen guruş hakkı olup bundan akdem benden da‘vâ 

ve taleb eylediğinde edâya kudretim olmamağla merkûm Nazar seksen riyâlî guruşa sulh olup 

ben dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr seksen riyâlî guruşu 

mezbûr Nazar’a def‘ ve teslîm eylemişidim el-hâleti hâzihi sulh-ı mezbûrdan rücû‘ eyledim 

hâlâ bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr seksen guruşu taleb iderim su‘al olunsun didikde 

müdde‘î-i mezbûr Karakaş’ın vech-i muharrer üzere olan da‘vâsı nâ-meşrû‘ olmağın mezbûr 

Nazar’a su‘al dahî tevcîh itmemeğin müdde‘î-i mezbûr bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (20 Ramazân 1074 / 16 Nisan 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr, Hüseyin bin Hızır. 

 

127-3 Kapan Hanı’nda Kantar Ağırlığı Ölçümü Da‘vâsı 

Kapan Hanı hancısı Seyyid Süleymân Çelebi / ma‘a Eyûb Beşe / kantar husûsu içün. 
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Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm İbrahîm Beg ‘imâreti evkâfından Kapan Hanı 

dimekle ma‘rûf hanın hâlâ müste’ciri olan râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Eyûb Beşe nâm râcil mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kadîmü’l-

eyyâmdan bu ana gelince bal ve yağ ve pirinç ve sabun ve sâ’ir vezn olunması lâzım gelenlerin 

cümlesi han-ı mezbûrda vâki‘ kapana gelüp anda vezn olunup ehl-i sûka ve sâ’ir ahâli-i vilâyete 

tevzî‘ olunagelmişiken mezbûr Eyûb Beşe eksik kantar tutup taşrada vezn ider imiş su‘al olunup 

men‘ ve kantarı vezn olunması matlûbumdur didikde mârü’z-zikr kantar meclis-i şer‘de kapan 

kantarı ile vezn ve ‘ayâr olundukda yetmiş dört vakıyyede üç vakıyye noksân geldiğinden 

mâ‘adâ zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn kapandan hâric yerde kadîmden bu âna 

gelince kantar tutulmaz kapandan vezn olunagelmişdir deyu i‘lâm eylemeleriyle kapana 

müte‘allık olan zehâyir ve sâ’iri hâric yerde vezn olunmayup ve kantar tutulmamasına tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Ramazân 1074 / 11 Nisan 1664). 

el-Hâc Halîl bin Mûsâ, Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, es-Seyyid Hasan Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Molla Kara el-imâm, el-Hâc Nasûh 

bakkâl, el-Hâc Mûsâ bakkâl. 

 

127-4 Borcunu Ödeyip Rehni Kaldırdığını Tescîl  

‘Âyşe bint-i Sefer / ‘Aynî bint-i Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûre ‘Aynî Hatun’dan beşyüz akçe 

istikrâz ve kabz idüp mukâbelesinde bir sarı dârâyî kaftan rehn vaz‘ eylemişidim hâlâ meblağ-

ı mezbûru merkûme ‘Aynî Hatun’a edâ ve teslîm idüp fekk-i rehn eyledim didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Ramazân 1074 / 6 Nisan 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Hasan Efendi, es-

Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ ve gayruhum. 

 

127-5 Mülk Satışı (Bağ Hisse Satışı) 

Hasan bin Mustafâ / Mehmed bin Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sakînlerinden Hasan bin Mustafâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafı Süleymân 

mülkü ve bir tarafı Mehmed Halîfe mülkü ve bir tarafı Satılmış mülkü ile mahdûd bir örtme ve 

arz-ı hâliyeyi müştemil bir kıt‘a bağda olan hisse-i şâyı‘amı mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt 

üçbinyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 

Nisan 1664). 

Mehmed Halîfe el-Hatîb, Receb bin Müstecâb, Hâcı bin Resûl, Velî bin ‘Alî, Molla 

Ebûbekir el-imâm ve gayruhum. 

 

128-1 Vasî Ta‘yîni 

Vasî Meydânî-zâde. 
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Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden es-Seyyid Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu es-Seyyid İbrahîm’in kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîsi olan Receb Çelebi hüsn-i rızâsıyla vesâyetden fâriga olup sagîr-i mezbûrun vesâyetini 

kabûl ider akrabâsından bir kimesne olmayup vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Marzıye bint-i ‘Abdullah 

nâm hatun her vecihle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe kâdire ve müstakîmedir deyu zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn ihbâr itmeğin kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol 

dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Ramazân 1074 / 17 Nisan 1664). 

‘Ömer Beg bin Mûsâ, Hasan bin Bâli, Mustafâ bin Mehmed, Mehmed bin ‘Alî ve 

gayruhum. 

 

128-2 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

el-Hâc Ahmed Beşe / ma‘a Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Sâhib‘atâ Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

Neslihân bint-i el-Hâc ‘Osmân’ın verâseti zevci Ahmed Beşe ile li-eb karındaşı Ahmed’e 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb mezkûr Ahmed Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtı olan menkûlâtı kassâm defteri mûcibince bi’l-farîzati’ş-

şer‘iye beynimizde tevzî‘ ve taksîm olunup hissemizi her birimiz ahz ve kabz eylediğimizden 

mâ‘adâ müteveffât-ı merkûmenin mezbûr Ahmed Beşe zimmetinde altmışbin akçe mehr-i 

mü‘ecceli ve üçyüzelli guruşu ve bir câriyesi vardır deyu mezbûr Ahmed Beşe’den hisse-i 

ma‘lûmeyi da‘vâ ve taleb idüp mezbûr Ahmed Beşe dahî benden müteveffât-ı merkûmenin 

muhallefâtını zabtında iken Sarâchâne’de vâki‘ iki bâb dükkân ve Merâm’da vâki‘ bağı ve 

Öylebanladı Mahallesi’nde vâki‘ menzil ve Karaüyük’de vâki‘ tarla ve bir sîm rahtı vardır deyu 

hissesini da‘vâ ve taleb itmekle beynimizde münâza‘at-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâkı‘a 

olmuşidi el-hâleti hâzihi mezbûr Ahmed Beşe husûs-ı mezbûrdan beni ve sâ’ir (bozuk) muslihîn 

ile sekizbin akçe üzerine sulh eyledikde ben dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp zimmetini ibrâ 

ve iskât eyledim min ba‘d vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb hak ve ‘alâkam 

kalmadı ba‘de’l-yevm müteveffât-ı merkûmenin muhallefât ve ‘akârâtına müte‘allık bir tarîk 

ile benden veya vekîlimden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 

Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664).  

Fahrü’l-müderrisîni’l-‘izâm Çavuş-zâde Mehmed Efendi, ‘Umdetü’l-kuzât fazîletlü es-

Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm fazîletlü 

‘Abdullah Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Ezelî-zâde Mahmûd Efendi, Mustafâ Beşe odabaşı, 

İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Yûnus bin el-Hâc İbrahîm, ‘Abdullah bin el-Hâc Mustafâ, 

Mustafâ bin Hasan ve gayruhum. 

 

128-3 Mülk Satışı (Ev Mübâdelesi) 

Mübâdele-i menzil / el-Hâc Mehmed Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Kazgan Mahallesi sâkinlerinden (iken) bundan akdem fevt olan 

Mehmed bin Ahmed’in sulbiye kebîre kızı Râzıye asâleten ve sulbî oğlu Ahmed’in ve sulbiye 

sagîre kızı Marzıye’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan vâlideleri Safiye bint-i Ya‘kûb 

vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed Ağa ibn 

İbrahîm mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 
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merkûmede vâki‘ bir tarafı mezkûr Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafı Süleymân Çavuş mülkü 

ve bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir sofa ve bir 

mikdâr havlumuzu mezbûr Mehmed Ağa’nın mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ 

mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı konak evi ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir oda ve bir oda yeri ve bir mikdâr havluyu müştemil menzil ile ikibin nakd akçe dahî alup 

bi-tarîki’l-mukâyasa mübâdele eyledik husûs-ı mezbûr sagîrân-ı mezbûrân haklarında evlâ ve 

meblağ-ı mezbûr ile zarûret-i nafakalarını def‘ enfa‘ olmağla menzil-i mezbûru mezkûr el-Hâc 

Mehmed Ağa mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664). 

Fahrü’l-akrân Mahmûd Ağa, Molla Mûsâ el-imâm, Mustafâ bin ‘Alî, Mustafâ bin 

Ya‘kûb, ‘Abdullah bin ‘Alî. 

 

128-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Ahmed Beg ibn Mehmed Beg.  

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Mehmed Beg 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hemşîresi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âlime nâm hatun tarafından 

tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Süleymân ibn Avcı Beg 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Karaciğân nâm mahallede vâki‘ bir tarafı merkûme 

‘Âlime mülkü ve bir tarafı Lutfullah mülkü ve bir tarafı Külahçı mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd arz-ı hâliye ve bir ceviz ağacını müştemil bir tahta bağımı merkûme ‘Âlime’ye 

râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre ‘Âlime yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 

Ramazân 1074 / 19 Nisan 1664). 

Mehmed Çelebi bin Ahmed, Nebî bin Hasan, Fethullah bin Yahyâ, Mûsâ Çelebi bin 

Ahmed, Hasan bin Avcı, Ahmed bin Mustafâ, ‘Alî ve gayruhum. 

 

129-1 Eşyâların Mütesellime Teslîminin Tescîli 

Mehmed Bölükbaşı. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Ağa 

âdemlerinden Mehmed bölükbaşı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Gaferyâd Kazâsı’na 

tâbi‘ Manyan nâm karyeden İbrahîm Beg bin Sefer ve Aladağ Kazâsı’na tâbi‘ Kalaba nâm 

karyeden ‘Alî Beg ibn Receb ve Ağaççı nâm karyeden Halîl Beg ibn Ahmed nâm kimesneler 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûnun bir husûs içün ordu-ı hümâyûnuma 

ihzârlarına fermân-ı ‘âlî varîd olmağla mütesellim mûmâ-ileyh tarafından ben mübâşir varup 

mezkûr İbrahîm Beg’in bir al at ve bir eğer ve bir kara kılıç ve bir mızrak ve bir demür kobaran 

ve binbeşyüzaltmışyedi akçesini ve mezbûr ‘Alî Beg’in bir tüfenk ve bir kara hançer ve bir 

bargirini ve merkûm Halîl Beg’in bir köhne makramesini alup ve mezbûrûnu ahz idüp götürüp 

eşyâ-i merkûme ile ma‘a mütesellim mûmâ-ileyhe teslîm eyledim bundan mâ‘adâ bir şeylerin 

almadım su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûrûn cevâblarında fî’l-vâki‘ eşyâ-i 

merkûmeden gayrı mezbûr Mehmed Bölükbaşı’da bir habbemiz kalmadı didiklerinde mâ-

vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Ramazân 1074 / 19 Nisan 1664).  

Hasan Efendi el-imâm, Hasan Beşe muhtesib, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin 

Velî. 
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129-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mübâya‘a Avcı Beg oğulları / ma‘a Hâcı Mehmed oğulları. 

Ilgun Kazâsı’na tâbi‘ Karasunuç nâm karye sükkânından İsma‘îl Beg ve Süleymân Beg 

ve Hasan evlâd-ı Avcı Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya 

sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Mehmed ve Hasan ve Derviş Mehmed ve Mustafâ evlâd-ı 

el-Hâc Ahmed mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Şerefşirîn Mahallesi’nde vâki‘ 

bir tarafı Lutfullah Çelebi mülkü ve bir tarafı ve bir tarafı Kelleci zimmî mülkü ve bir tarafı 

ba‘zen Halîl mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir 

ahur ve bir samanlık ve havluyu müştemil müşâ‘ ve müşterek olan mülk menzilimizi mezbûrûn 

Mehmed ve Hasan ve Derviş Mehmed ve Mustafâ’ya yüz ‘aded esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûrûn yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didiklerinde gıbbe’t-

tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Ramazân 1074 / 19 Nisan 1664).  

Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Çavuş-zâde Mehmed Efendi, Fahrü’l-kuzât el-Hâc ‘Ömer 

Efendi, Lutfullah Çelebi el-imâm, Mustafâ bin Bostân, Süleymân Çelebi bin Mehmed, 

Ebûbekir Dede el-imâm, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed. 

 

129-3 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Ahmed ve Marzıye bin Mehmed / vasî Safiye bint-i Ya‘kûb. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Kazgan Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Mehmed bin Ahmed’in sulbî oğlu Ahmed ve sulbiye sagîre kızı Marzıye’ye babaları müteveffâ-

yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan 

umûr-ı şer‘iyelerini gürüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb 

Safiye bint-i Ya‘kûb nâm hatun mukaddime ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664).  

Fahrü’l-akrân Mahmûd Ağa, Molla Mûsâ el-imâm, Mustafâ bin Ya‘kûb, ‘Abdullah bin 

‘Alî ve gayruhum.  

 

129-4 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Oda Satışı) 

Sagîr ‘Abdurrahman velîsi ve vasîsi babası İbrahîm / Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahîm 

Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Develi Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

‘Afîfe bint-i el-Hâc Yûnus nâm hatunun sadrî sagîr oğlu ‘Abdurrahman’ın tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup babası olan İbrahîm bin Ahmed Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Efendi ibn el-merhûm ‘Abdurrahîm Efendi mahzarında 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm esvâkından Uzun Çarşu dimekle 

ma‘rûf sûkda vâki‘ bir tarafı mezbûr Ahmed Efendi mülkü ve bir tarafı es-Seyyid ‘Alî Çelebi 

dükkânı ve bir tarafı ‘Alîşerbetî Mahallesi’nin konak evi ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

olup sakfı ve cidârı mülk olup zemîninin be-her sene Dârü’ş-şifâ Vakfı’na yirmi akçe icâresi 

olan bir bâb oda zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı 

bey‘de semeni misli olan râyic-i fî’l-vakt binikiyüz akçeye mezkûr Ahmed Efendi’ye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 
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mezbûru mezkûr Ahmed Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Ramazân 1074 / 16 Nisan 1664). 

Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Hamza bin el-Hâc Mahmûd, Mûsâ Beg 

bin ‘Arefe, Hüseyin Çelebi bin Yûsuf, Halîl Çelebi bin ‘Abdulkâdir. 

 

129-5 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Develi Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

‘Afife bint-i el-Hâc Yûnus nâm hatunun sadrî sagîr oğlu ‘Abdurrahman’a vâlidesi müteveffât-

ı mezbûreden irs-i şer‘î ile kendüye intikâl emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan 

umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın babası râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm 

bin Ahmed Beg nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Ramazân 1074 /  

Hamza bin el-Hâc Mahmûd, Mûsâ Beg bin ‘Arafe, Hüseyin Çelebi bin Yûsuf, Halîl 

Çelebi bin ‘Abdulkâdir ve gayruhum. 

 

130-1 Nefsini Âhar Diyâra Tezvîc Etme Da‘vâsı 

Mustafâ Beg / ma‘a Marzıye. 

Mahmiye-i Konya’da Tavuk Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn Hasan Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Marzıye bint-i Hasan Efendi mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Marzıye zevcem olup âhar diyâra gitmekle nefsini zevc-

i âhara tezvîc eylemiş su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al merkûme Marzıye cevâbında fî’l-

vâki‘ mezbûr Mustafâ Beg zevcim olup lâkin târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem mezbûr beni 

talâk-ı selâse ile tatlîk itmekle ba‘de inkızâ‘ü’l-‘idde nefsimi âhara tezvîc eyledim deyücek 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr merkûme Marzıye’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Fazlı Beg ibn Hayreddîn ve Pîr Gâzi bin Arzmân nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdü’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan üç sene 

mukaddem mezbûr Mustafâ Beg bizim huzûrumuzda merkûme Marzıye’yi talâk-ı selâse ile 

tatlîk itmekle ol dahî ba‘de inkızâ‘ü’l-‘idde nefsini âhara tezvîc eyledi biz bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘dehu ri‘âyet-i şerâyitü’l-kabûl 

şehâdetleri makbûle olmağın vech-i mu‘ârazadan mezbûr Mustafâ Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664). 

Hüseyin bin Durmuş, Mehmed Dede bin ‘Alî, Mehmed Çelebi el-emîn. 

 

130-2 Tekâlîf-i Şâkka Da‘vâsı 

el-Hâc Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi ahâlisi taraflarından tekâlîf-i şâkkaların cem‘ 

ve tahsîle vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri olan Hasan Halîfe ibn Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde el-Hâc Hasan bin Yahyâ mahzarıında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr el-Hâc Hasan mahalle-i merkûm sükkânından olmağla kadîmden vâki‘ olan tekâlîf-i 

şâkkayı bizim ile ma‘a edâ idüp ve mukaddemâ müfettiş olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i 

mufahham ‘izzetlü İsma‘îl Pâşâ hazretleri Konya’ya gelüp mahalle be-mahalle ‘askerî 

tâyifesini teftiş eyledikde mezbûr el-Hâc Hasan ben ‘askerîyim dimeyüp vâki‘ olan tekâlîfi 



- 283 - 

 

ma‘â edâ ve teslîm iderken medîne-i İzmir’e ticâret üzere gidüp anda birkaç ay sâkin olmağla 

işbu sene vâki‘ olan tekâlîf-i şakkâdan üzerine edâsı lâzım gelen mikdârını taleb eylediğimde 

mücerred ‘askerî geçinüp edâdan imtinâ‘ ider su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr el-

Hâc Hasan cevâbında fî’l-vâki ben mahalle-i mezbûre sükkânından olup kadîmden vâki‘ olan 

tekâlîf-i şakkâyı mahalle-i mezbûr ahâlisiyle ma‘â edâ ve teslîm idüp ‘askerîlikde ‘alâkası 

olmadığını ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle ba‘de’l-hükm mahalle ahâlisiyle ma‘â üzerine 

edâsı lâzım gelen tekâlîf-i şâkkayı edâya mezbûr el-Hâc Hasan’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664). 

es-Seyyid Mûsâ Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, es-Seyyid ‘Îsâ Çelebi ihve, Ahmed Çelebi 

bin Muslî, ‘İvaz bin Mehmed. 

 

130-3 Talâk Sonrası Mehr-i Mü‘eccel Da‘vâsı 

Sabûre bint-i ‘Alî / ma‘a zevcihâ Mustafâ Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Sabûre bint-i ‘Alî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Mustafâ Beg bin Eyûb Çelebi mahzarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp mezbûr Mustafâ Beg mukaddemâ beni ikibin akçe mehr-i mü‘eccel ile alup 

ba‘dehu tatlîk idüp dörtyüz akçe mehr-i mü‘eccel ile tekrâr tezvîc idüp beni tatlîk itmekle hâlâ 

cem‘an ikibindörtyüz akçe mehr-i mü‘eccelimi taleb iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al 

mezbûr Mustafâ Çelebi cevâbında sonra tatlîk eylediğimde vech-i mübeyyen üzere 

ikibindörtyüz akçe mehr-i mü‘eccelini taleb eyledikde vesâtat-ı muslihîn ile yedimden dört keyl 

buğday ile dörtyüz akçe alup mâ‘adâdan zimmetimi ibrâ eyledi deyücek gıbbe’l-istintâk ve’l-

inkâr mezbûr Mustafâ Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Mehmed Beg ibn Yûsuf ve Mehmed bin el-Hâc ‘Alî li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mezbûre Sabûre mukaddemâ vech-i mübeyyen üzere 

ikibindörtyüz akçe mehr-i mü‘eccelini da‘vâ ve taleb eyledikde vesâtat-ı muslihîn ile mezbûr 

Mustafâ Beg yedinden dört keyl buğday ve dörtyüz akçe alup mâ‘adâdan zimmetini ibrâ eyledi 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûme Sabûre men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazân li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664).  

Mehmed Beg bin Mustafâ, Eyûb Çelebi bin el-Hâc Yahyâ, Yûsuf Beg bin Hasan Çavuş, 

Mehmed bin Bâli ve gayruhum. 

 

130-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mübâya‘a-i bağ / Mahmûd Çelebi ibn ‘Alî Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Şahin Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Mustafâ Beg’in verâseti sulbî kebîr oğulları Ahmed Beg ve Mahmûd ve sulbiye kızları Sâ’ime 

ve Safiye ve zevce-i metrûkesi Halîme bint-i Mustafâ’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile 

ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrân Ahmed Beg ve Mahmûd asâleten merkûmetân Sâ’ime ve 

Safiye ve Halîme taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ Beşe ibn Süleymân ve Ahmed Çelebi ibn 

Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Pîrlî Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ 

Beg vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Çelebi ibn ‘Alî 

Efendi mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Candâr Değirmeni kurbunda vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

İbrahîm Ağa mülkü ve bir tarafı mûmâ-ileyh Mahmûd Çelebi mülkü ile mahdûd bir evlik arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil müşâ‘ ve müşterek mülkümüz olan üç tahta bağımızı mezkûr 
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Mahmûd Çelebi’ye sekizbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûm Mahmûd Çelebi yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zabt ve tasarruf eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Ramazân li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Ramazân 1074 / 20 Nisan 1664). 

Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Pîrlî, ‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, Ahmed Çelebi bin 

Muslî, Mustafâ bin Pîrî, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Muharrem Çelebi bin Süleymân, Hüseyin bin 

İsma‘îl, Hüseyin bin Cum‘a.  

 

131-1 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nafaka-i İbrahîm ve Kerîme / bi-taleb-i Fâtıma. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreyni’l-med‘uvîn İbrahîm ve Kerîme ibnitey Mustafâ el-müteveffâ ebûhümâ el-

mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Kürkçü min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye 

ve li-kisvetihümâ ve li-sâ’iri havâyicihümâ ez-zarûriye külli yevmin yemzî min yevmî târîhihi 

bi-zeyli li-külli vâhidin minhümâ erba‘ate derâhimi fızzati râyici fî’l-vakt mine’l-mâli’l-

müntakil-i ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhümâ el-müteveffâ el-mezbûr ve bi-talebi 

ümmühümâ ve hâzınetihümâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Fâtıma bint-i (boş) vehümâ min hücrihâ ve 

terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihümâ ve bi’l- 

istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhimâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Ramazân 1074 / 29 Mart 1664). 

‘Osmân Beg bin Hüdâverdi, ‘Abdullah Çelebi, Mahmûd bin Velî, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr. 

 

131-2 Zarar Ettiği Parayı Taleb Etme Da‘vâsı 

Mustafâ Beşe ibn Süleymân / Ahmed Çelebi ibn ‘Alî Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn ‘Alî Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddema hazîne-i Karaman defterdârı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Alî 

Beg’den bir buçuk sene mukaddem beynimizde ma‘lûm bir karyenin mahsûlünü maktû‘en  

iltizâm idüp zarar eyledikden sonra mûmâ-ileyh ‘Alî Beg bana kürk alıvır deyu ikibinbeşyüz 

akçe virüp ben dahî meblağ-ı mezbûru alup kürkü alıvirmeyüp zararım mukâbelesine 

tutmuşidim ba‘dehu mezbûr Ahmed Çelebi meblağ-ı mezbûru defterdâr-ı müşârün-ileyhe celb 

ider deyu benden alup teslîm idüp ol dahî kabz eylemişidi hâlâ taleb iderin didikde mezbûr 

Mustafâ Beşe’nin vech-i mübeyyen üzere olan da‘vâsı nâ-meşrû‘ olup su’âl dahî tevcîh 

itmemekle da‘vâ-yı mezbûrdan merkûm Mustafâ Beşe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(20 Ramazân 1074 / 16 Nisan 1664). 

Dilâver Beg bin Ca‘fer, ‘Abdul‘azîz, Mahmûd bin Velî, ‘Alî bin Murâd. 

 

131-3 Mülk Satışı (Arz-ı Hâliye Satışı) 

‘Âyşe bint-i Mustafâ / ma‘a Şeyh ‘Abdullah Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mustafâ nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-

i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Hasan bin Mehmed ve el-Hâc İbrahîm bin Yûsuf şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Ahmed bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 
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râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi ibn el-merhûm Şeyh 

‘Abdurrahman Efendi tarafından tasdîk-i âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût 

şer‘an vekâleti sâbite olan İbrahîm Çelebi ibn el-Hâc Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme ‘Âyşe mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mûmâ-

ileyh eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi mülkü ve bir tarafı İshak mülkü ve bir tarafı ‘Osmân Çelebi 

mülkü ve bir tarafı merkûme ‘Âyşe mülkü ile mahdûd ‘arzen on ayak ve tûlen yirmi ayak arz-ı 

hâliyesini mûmâ-ileyh Şeyh ‘Abdullah Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt altıyüz akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr ‘Abdullah Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim mutasarrıf olsun didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Ramazân 

1074 / 3 Nisan 1664). 

Molla ‘Abdî bin Mustafâ, Molla Yûsuf el-imâm, Hüseyin Çelebi bin Mehmed, Molla ‘Îsâ 

el-imâm ve gayruhum. 

 

131-4 Şurb-ı Hamr ve Nâ-mahremi Eve Alma 

Hüccet-i Subaşı. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşı olan Kâmil Ağa ba‘de’l-‘ışâ meclis-i şer‘a gelüp 

takrîr-i kelâm idüp Çirkâb Mahallesi’nde sâkin Bostân veled-i Yovanis ve Bulgar veled-i 

Bostân nâm zimmîler kendilere nâ-mahrem müslime olan ‘Âyşe nâm hatun ile hem meclis olup 

şurb-ı hamr iderler cânib-i şer‘den üzerlerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile mezbûr Bostân’ın menziline varup nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ 

mezbûrân zimmîler kendülere nâ-mahrem müslime olan ‘Âyşe nâm hatun ile hem meclis olup 

şurb-ı hamr eylediklerini mu‘âyene müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ 

vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Ramazân 1074 / 21 Nisan 

1664). 

Hüseyin Halîfe el-imâm, İbrahîm bin Receb, İbrahîm bin Ahmed, ‘Ömer bin Ebûbekir, 

Mahmûd bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

131-5 Ölen Kimsenin Alıkonulan Eşyâların Da‘vâsı 

Yûsuf bin Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

Hadîce bint-i İbrahîm nâm hatunun karındaşı oğlu ve hasren vârisi olan İbrahîm bin ‘Abdî Hoca 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Ahmed mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mûrisem merkûme Hadîce mezbûr Yûsuf’un menzilinde fevt 

olmağla nukûd ve eşyâsını bana teslîm idüp lâkin bir Kelâm-ı ‘İzzet ve ve beşbin akçe ve bir 

çift küpe ve bir kuşak ve üç kilim ve üç gömlek ve bir sini ve bir bakır ve iki tas ve altı sahan 

ve bir tencere ve bir keçesini alıkomuş su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin müteveffât-ı merkûmenin 

muhallefâtından zikr olunan eşyâ ve nukûd ve Kelâm-ı ‘İzzeti alıkomadığına mezbûr Yûsuf’a 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Ramazân 1074 / 21 Nisan 1664). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn Mehmed, ‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 
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132-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

es-Seyyid Mehmed bin Seyyid Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden es-

Seyyid ‘Alî Çelebi ibn Muslî nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkeleri Şerîfe bint-i es-

Seyyid Mustafâ ve Satı bint-i Ahmed ve li-üm karındaşı Nûh ve li-üm kız karındaşları Şerîfe 

ve Emîne ve sulbiye kızı Kerîme’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtına vâzı‘atü’l-yed olan merkûmetân Şerîfe ve Emîne 

taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin Mahmûd ve Receb bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mehmed Çelebi ibn Yûsuf Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ mahzarında her biri bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim merkûmetân Şerîfe ve Emîne 

Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gödene nâm karye kurbunda Musana dimekle ma‘rûf mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafı Sinân oğlu ‘Alî mülkü ve bir tarafı Hüseyin Beg ve Nûh mülkleri ve bir tarafı 

cebel ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan bir kıt‘a bağlarını mezbûrun zarûret-i deyni 

içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i 

fî’l-vakt dörtbin akçeye mezbûr es-Seyyid Mehmed Çelebi’ye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr es-Seyyid 

Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eylediler ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Ramazân 1074 / 23 Nisan 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Muslî, Mehmed bin Mahmûd, ‘Alî bin Mehmed, el-Hâc 

İbrahîm bin Safer, ‘Alî bin Murâd. 

 

132-2 Mîrâs 

Nûh / Şerîfe ve Emîne ve Kerîme / Şerîfe ve Satı / vekîl Seyyid Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan es-

Seyyid ‘Alî Çelebi ibn Muslî nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkeleri Şerîfe bint-i es-

Seyyid Mustafâ ve Satı bint-i Ahmed ve li-üm karındaşı Nûh ve li-üm kız karındaşları Şerîfe 

ve Emîne ve sulbiye kızı Kerîme’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra 

mezbûr Nûh asâleten ve merkûmetân Şerîfe ve Emîne taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl 

olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ bin Hüseyin ve Hasan bin Mustafâ 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûmetân Şerîfe ve Satı taraflarından tasdîk-i 

âtiyyü’z-zikre vekîl olup Mehmed bin Mahmûd ve ‘Alî bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mehmed Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun Gödene nâm karyede Musana dimekle ma‘rûf mevzi‘de 

vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan bir kıt‘a bağından gayri ism-i mâl ıtlâk 

olunur bir şeyi olmamağla merkûmetân mehr-i mü‘eccelleri mukâbelesinde kabz ve tasarruf 

eylesün bizim ‘alâkamız kalmadı didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664).  

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Muslî, Mehmed bin Mahmûd, ‘Alî bin Mehmed, el-Hâc 

İbrahîm bin Safer ve gayruhum.  

 

132-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmûd bin İbrahîm / Halîl Beg oğulları. 
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Mahmiye-i Konya’da ‘Alîgâvsultân Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin İbrahîm 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûm sâkinlerinden olup bundan akdem 

fevt olan Halîl Beg’in sulbî sagîr oğlu Satılmış ve sagîre kızı Fâtıma’nın kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîleri olan karındaşları Hasan Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı Kemâl mülkü ve bir tarafı ‘Alî ve Velî mülkleri ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve bir tarafı mescid-i şerîf ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir ahur ve 

havluyu müştemil mülk menzilimi mezbûrûn Hasan Beg ve Satılmış ve Fâtıma’ya ‘ale’l-tesviye 

mülkleri olmak üzere râyic-i fî’l-vakt beşbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile asâlet ve vesâyeti hasebiyle iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru vasî-i mezbûr Hasan Beg yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler 

didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Ramazân 1074 / 22 

Nisan 1664). 

Nebî bin Hasan, ‘Alî bin Mehmed, Mustafâ Beg bin Eyûb, Fethûllah bin Yahyâ, Yûsuf 

Beg bin Hasan Çavuş, es-Seyyid Hâmid Çelebi bin Ahmed, Mehmed Beg bin Yûsuf. 

 

132-4 Alacak Da‘vâsı  

Sefer Beg / ma‘a ahâli-i Karye-i Belekler. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Ağa 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olan Ebûbekir Ağa müzâheretiyle Kasaba-i 

Ilgun sâkinlerinden Sefer Beg ibn Pîr Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kazâ-i 

mezbûra tâbi‘ Belekler nâm karyeden el-Hâc Halîfe ibn ‘Alî ve ‘Ömer bin Mahmûd ve Şa‘bân 

bin Mûsâ ve Receb bin Arzmân ve sâ’iri mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bin altmış 

yedi senesinde voyvoda olan Mustafâ Ağa’nın ben kethüdâsı olup ba‘de’l-‘azl mezbûrûn 

kimesneler hilâf-ı şer‘ dörtbin akçemi almışlar idi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su‘al mezbûrûn cevâblarında mezbûr Sefer Beg kethüda iken hilâf-ı şer‘ ve’l-kânûn 

zulmen dörtbinüçyüz akçemizi almağla bin yetmiş senesinde kasaba-i merkûm kâdısı olan 

Mevlânâ es-Seyyid ‘Abdulhalîm Efendi huzûrunda vech-i mübeyyen üzere hilâf-ı şer‘ ve’l-

kânûn zulmen aldığı meblağ-ı mezbûru muvâcehesinde isbât idüp edâya hükm olunup yedimize 

hüccet-i şer‘iye verilmişidi deyu kâdı-i mûmâ-ileyhin hat ve hatmına müştemil târîh-i mezbûre 

ile hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hüccet-i 

mezbûru mezkûr Sefer Beg ikrâr ve i‘tirâf itmeğin müdde‘î-i mezbûr Sefer Beg bî-vech 

mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Ramazân 1074 / 23 Nisan 

1664). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd Çelebi bin Velî, Hüseyin bin Hasan ve gayruhum. 

 

133-1 Bağ Tasarrufu Anlaşmazlığında Sulh 

‘Aynî Hatun / sulh / Receb Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden ‘Aynî bint-i Mustafâ 

nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Hasan bin Ahmed ve Süleymân bin Bedel şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

Receb bin ‘Osmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb Beşe ibn Hasan 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Bayat nâm 

karyede vâki‘ bir tarafı müvekkilem merkûme mülkü ve bir tarafı mezkûr Receb Beşe mülkü 

ve bir tarafı Şa‘bân mülkü ve bir tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd olan bir dönüm bağ müvekkilem 

merkûme ile mezkûr Receb Beşe beynlerinde nizâ‘ üzere idi el-hâleti hâzihi vesâtat-ı muslihîn 
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ile bağ-ı mezbûru tansîf idüp nısfını mezbûr Receb Beşe ve nısf-ı âharını müvekkilem merkûme 

‘Aynî Hatun kabûl idüp kat‘-ı nizâ‘ oldu bağ-ı mezbûrun nısfını mezkûr Receb Beşe mutasarrıf 

olsun didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Ramazân 1074 / 

23 Nisan 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Hamza Efendi, Süleymân bin Ken‘ân, Muslî bin Süleymân, Şa‘bân 

bin Ya‘kûb, Mehmed bin İsma‘îl, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Muharrem bin Süleymân, ‘Ömer bin 

Ca‘fer, Şahin bin ‘Abdullah. 

 

133-2 Mîrâs 

Cerâ mâ-fîhi ‘indî hurrire el-fakîr ileyhi subhânehu ve te‘âlâ es-Seyyid Mûsâ el-mevlâ 

be-medine-i Niğde el-mahrûse hilâfeti ‘afâ ‘anhu. 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı nakli ve mûcib-i tastîr-i hitâb hükmü oldur ki medine-i 

Kayseriye’de Seydîgâzi Mahallesi’nde sâkin ‘Osmân ibn Mûsâ nâm kimesne yediyle medine-i 

mezbûrede bi’l-fi‘l nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mehmed Efendi ‘ünvân ile mu‘anven ve hatmı ile 

mahtûm sene erba‘a ve sebîn ve elf Ramazânü’l-mübâreğinin dördüncü günü târîhiyle 

müverrah nakl-i şer‘î vârid olup mazmûn-ı şerîfinde mahalle-i mezbûrede sâkin ‘Osmân bin 

Mûsâ nâm kimesneden meşhûd bihi âtiyyü’l-beyân vechi üzere da‘vâ-yı sahîha-i şer‘iye ile 

mesbûk istişhâd-ı şer‘î sudûrundan sonra ‘udûl-i müslimînden olup mahalle-i mezkûreden el-

Hâc ‘Alî Çelebi ibn Mahmûd ve el-Hâc İbrahîm bin Yûsuf bin Pîr Ahmed nâm kimesneler nakl 

ve tahvîl içün mahall-i cerh ve ta‘dîlde edâ-i şehâdet-i şer‘iye idüp fî’l-asl mahalle-i 

mezbûreden olup ba‘dehu mahrûse-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde mütemekkin 

iken vefât iden zevcesi Sâ’ime nâm hatundan gayrı yanında vâris-i ma‘rûfu olmamağla 

muhallefâtı mahrûse-i mezbûrede emîn-i beytü’l-mâl yedinde mazbûta olduğu istimâ‘ olan 

Mustafâ Ağa müsteşhid-i mezbûr ‘Osmân ‘ammisi oğlu olup şu vech üzere ki müsteşhid-i 

mezbûr ‘Osmân Mûsâ oğludur ol dahî ‘Alî oğludur müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Ağa Mehmed 

oğludur ol dahî mezbûr ‘Alî oğludur mezbûrân Mûsâ ve Mehmed li-eb ve ümm karındaşlardır 

babaları ismi mezbûr ‘Alî ve vâlideleri ismi Eşmâ’dır müsteşhid-i mezbûr ‘Osmân müteveffâ-

yı merkûmun ‘ammisi oğlu ve merkûme Sâ’ime zevcesi olup verâseti mezbûrâna münhasıradır 

gayri vârisi ve terekesine âhar müstehak olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech 

üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i 

şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle oldukdan sonra şehâdetleri makbûle oldu deyu mestûr 

olmağın nakl-i mezbûr emîn-i merkûm muvâcehesinde kırâ’at olundukda gıbbe’l-inkâr nakl-i 

mezkûrun nâ’ib-i müşârün-ileyh kıbelinden vürûdu zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan tarîk-i 

şâhidân Mustafâ bin Mustafâ ve Ahmed bin ‘Abdusselâm şehâdetleri ile şer‘an sâbit ve 

mütehakkık olmağın mûcibiyle hükm ve zikr olunan muhallefâtı mezbûr ‘Osmân’a teslîme 

emîn-i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Ramazân 1074 / 8 Nisan 

1664). 

Hasan Efendi ibn ‘Abdulkâdir, Şeyh-zâde ‘Abbâs Efendi, Hâcı Ahmed Çelebi bin 

Mehmed, Mehmed bin Velî, Yûsuf bin Halîl ve gayruhum. 

 

133-3 Nikâhı Fesh Ettiğinin İsbâtı 

Nefîse bint-i ‘Abdulkerîm. 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Nefîse bint-i 

‘Abdulkerîm nâm bikr meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp bundan akdem ben sagîr iken 

vâlidem Zeynî Hatun gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Şahin bin ‘Abdullah nâm kimesneye beni tezvîc 

idüp ben dahî târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem ‘âkıle ve bâliga olmağla ol hînde nikâh-ı 
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mezbûru kabûl eylemeyup fesh idüp nefsimi tefrîk idüp zikr-i âtî kimesneleri işhâd eyledim 

yedime hüccet i‘tâ olunması matlûbumdur didikde ‘udûl-i müslimînden İbrahîm Çelebi ibn el-

Hâc ‘Ömer ve Ahmed bin Molla Memiş nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem merkûme Nefîse ‘âkıle 

ve bâliğa olmağla ol hînde bize gelüp nikâh-ı mezbûru kabûl itmeyüp fesh eyledim deyu bizi 

işhâd eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle oldukdan sonra ihtiyâten 

bâliğa olduğu hînde nikâh-ı mezbûru fesh idüp kabûl eylemediğine merkûmeye yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (28 Ramazân 1074 / 24 Nisan 1664).  

Mahmûd bin Velî, ‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum.  

 

134-1 Mülk Satışı (Bezîrhâne Satışı) 

Ahmed bin Mehmed Beg / el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Beg meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp Karaciğân nâm mahallede vâki‘ ‘ınde’l-ahâli-i ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd 

olup Bezîrcioğlu Bezîrhânesi dimekle ma‘rûf on iki vakıyyeden hissem olan dört vakıyye 

bezîrhânemi mezbûr el-Hâc Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru el-Hâc 

Mehmed yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Ramazân 

1074 / 25 Nisan 1664).  

Mevlânâ Mustafâ Efendi ibn el-Hâc Receb Efendi, Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, 

İsma‘îl Beşe bin Mustafâ, ‘Ömer Beşe bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc ‘Îsâ bin Şa‘bân, İbrahîm 

Beşe bin Sinân Beşe, el-Hâc ‘Îsâ bin (boş), Ahmed Halîfe bin el-Hâc Himmet, Ahmed bin 

Üveys, Satı bin el-Hâc Ya‘kûb. 

 

134-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mehmed ve Kâsım ve ‘Abdî ve Mustafâ Beg / ma‘a el-Hâc Ahmed bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Şerefşirîn Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beg ibn İlyâs ve Kâsım 

bin Veled asâleten ve ‘Abdî bin Mustafâ Beg taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Kâsım 

vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin Mustafâ 

mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı mezbûr el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafı mahalle-i merkûmenin konak evi ve 

bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı ‘Abdurrahman Beg mülkü ile mahdûd üç bâb evi ve iki kıt‘a 

havluyu müştemil müşâ‘ ve müşterek olan menzilimizi mezkûr el-Hâc Ahmed’e râyic-i fî’l-

vakt üçbin akçe ile meclis-i mübâya‘ada müzâya‘a olan ‘adedi nâ-ma‘lûm bir kabza fülûsa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru ve fülûsu el-Hâc Ahmed yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 Nisan 1664).  
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Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Çavuş-zâde Mehmed Efendi, el-Hâc Ahmed Efendi bin 

Halîl, el-Hâc Mustafâ Efendi ibn Receb Efendi, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, Ebûbekir 

Halîfe el-imâm. 

 

134-3 Konya Nâ’ibinin Göreve Başlama Kaydı 

Bu günden fazîletlü Ahmed Efendi nâ’îb olmuşdur. 

 

134-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Derviş Mehmed bin Mustafâ / Mehmed Beg ibn Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Derviş Mehmed bin Mustafâ tarafından bey‘-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı smeni ikrâra vekîl olup Mehmed bin Hüseyin ve ‘Îsâ bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Osmân bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Beg ibn Mahmûd Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme kazâsına tâbi‘ Hatîb nâm karyede vâki‘ bir tarafı el-Hâc 

Ahmed mülkü ve bir tarafı mezbûr Mehmed Beg mülkü ve bir tarafı arz-ı hâliye ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan bir kıt‘a bağını mezbûr Mehmed Beg’e râyic-i fî’l-vakt üçbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed Beg yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Şevvâl 1074 / 30 Nisan 1664). 

Muharrem Efendi ibn Süleymân, ‘Osmân Beg bin Hüdâverdi, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, 

el-Hâc Mustafâ bin Ahmed, Mehmed bin Dilâver, Dilâver Beg bin Ca‘fer.  

 

134-5 Muhâla‘a 

Kamer bint-i Haydar / zevci Mustafâ bin Receb. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden Kamer bint-i Haydar nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Receb 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mustafâ ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde olan onikibin akçe mehr-i mü‘eccelimden ve 

nafaka-i ‘iddetimden ve me‘ûnet-i süknâmdan ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga 

olup zimmetini ibrâ eylediğimde ol dahî beni muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledi min ba‘d da‘vâ 

ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile benden 

bizzât veya vekîlimden bi’l-vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Şevvâl 1074 / 29 

Nisan 1664).  

Ebûbekir Halîfe el-imâm, Hüseyin Halîfe el-imâm, el-Hâc ‘Alî bin Hüseyin, Molla 

Ahmed, Mehmed bin Gülâbî, ‘Abdurrahman bin el-Hâc Sarı, Mehmed Beg bin Ahmed, ‘Alî 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

135-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Fâtî bint-i Sefer / ma‘a Sefer bin İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinelerinden Fâtî bint-i Sefer nâm hatun meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin İbrahîm mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde İkiçayarası dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ etrâf-ı 

selâsesi mezbûr Sefer mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve havlu ve arz-ı 
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hâliye ve eşcârı müştemil mülk üç tahta bağımı mezbûr Sefer’e râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Sefer yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Şevvâl 1074 / 30 Nisan 1664).  

Mehmed Halîfe el-imâm, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Üveys, Hasan Çelebi bin İbrahîm, 

‘Alî bin Süleymân, Mahmûd bin Şa‘bân, ‘Alî bin Mehmed. 

 

135-2 Karısını Darb Eden Kocaya Kefîl Olunduğunun Tescîli 

Kefâlet-i Mahmûd Halîfe ve Receb ve İbrahîm / Hüseyin Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mahmûd Halîfe ibn Süleymân ve Receb bin Mahmûd 

ve İbrahîm bin Süleymân Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme 

sâkinlerinden Hasan bin Eyûb nâm kimesnenin zevcesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Ebûbekir 

nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Ahmed bin Mustafâ ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

karındaşı Mehmed Beşe mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezkûr Hüseyin her 

bârı zevcesi merkûme ‘Âyşe’yi hilâf-ı şer‘ darb eylediği isbât olup lâkin ba‘de’l-yevm yine 

darb ve mecrûh idüp emvâl ve eşyâsını alup firâr ider deyu havfa düşüp mezbûr Hüseyin’den 

kefîl taleb eylemesiyle mezbûr Hüseyin’in nefsine ve hîn-i mütâlebede meclis-i şer‘a ihzârına 

biz kefîl olduk didiklerinde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Şevvâl 1074 / 30 Nisan 1664).  

Mehmed bin Mûsâ, Ahmed bin Mustafâ, Mustafâ bin el-Hâc Sencânvirdi, İbrahîm bin 

Nasrullah, Ahmed bin Seydi.  

 

135-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Halîl Beşe ibn Mehmed / Mehmed Beşe ibn ‘Arafe. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîgâv Mahallesi sâkinlerinden Halîl Beşe ibn Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Beşe ibn ‘Arafe mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı es-Seyyid Hâmid Çelebi mülkü ve bir 

tarafı Sâye zimmî mülkü ve bir tarafı Ahmed Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir sofa ve iki tâbhâne ve bir örtme ve iki kilar ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr Mehmed 

Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt altıbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed Beşe yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 

Şevvâl 1074 / 30 Nisan 1664).  

Musa Beg bin ‘Arafe, Mustafâ bin ‘Arafe, Demürcü ‘Abdulcelîl, Hâcı bin ‘İvaz ve 

gayruhum. 

 

135-4 Ev Hibesi 

Fâtî bint-i Sefer / hibe / Sefer bin İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinelerinden Fâtî bint-i Sefer nâm hatun meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin İbrahîm mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed Çelebi mülkü ve bir tarafı 

‘Abdurrahman mülkü ve bir tarafı mezbûr Sefer mülkü ve bir tarafı Yûsuf mülkü ile mahdûd 
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bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve havluyu müştemil mülk menzilimi mülkümden ifrâz idüp 

ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye mezbûr Sefer’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî 

meclis-i hibede ithâb ve kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Şevvâl 1074 

/ 30 Nisan 1664).  

Mehmed Çelebi el-imâm, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Eyûb, Hasan Çelebi bin İbrahîm, 

Mahmûd bin Şa‘bân, ‘Alî bin Şa‘bân, ‘Alî bin Mahmûd, ‘Alî bin Mehmed, İbrahîm bin 

Mehmed. 

 

135-5 Karısını Sürekli Darb Eden Kocanın Tescîli 

‘Âyşe / zevci Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Ebûbekir nâm hatun tarafından tasdîk-i 

âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ahmed Çelebi ibn 

Mustafâ ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı Mehmed 

Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme ‘Âyşe’nin zevci Hüseyin Beg ibn Eyûb 

mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hüseyin Beg zevcesi merkûme 

‘Âyşe’yi her bârı hilâf-ı şer‘ kılıç ve tüfenk ile darb eylediğinden mâ‘adâ târîh-i kitâbdan bir 

gün mukaddem hilâf-ı şer‘ merkûme ‘Âyşe’yi darb eyledi su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hüseyin bin ‘Alî ve Ahmed bin Seydî 

ve Mahmûd bin Seydî ve İbrahîm bin Nasrullah ve Halîl Beşe ibn Ebûbekir nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Hüseyin Beg her 

bâri zevcesi merkûme ‘Âyşe’yi hilâf-ı şer‘ darb eylediğinden mâ‘adâ târîh-i kitabdan bir gün 

mukaddem yine hilâf-ı şer‘ darb eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (2 Şevvâl 1074 / 28 Nisan 1664). 

Mahmûd Çelebi bin Süleymân, bazarbaşı ‘Alî, Mustafâ bin Mehmed ‘Alî bin Murâd. 

 

136-1 Mîrâs 

Mustafâ Ağa’nın vârisi ‘ammisi ‘Osmân / ma‘a zevcesi Sâ’ime. 

Fî’l-asl mahrûse-i Kayseriye’den olup mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken medîne-i 

Lârende’de fevt olan Mustafâ Ağa ibn Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi Sâ’ime bint-i 

Mehmed Ağa ve ‘ammisi oğlu ‘Osmân bin Mûsâ’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

oldukdan sonra mezbûr ‘Osmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb 

merkûme Sâ’ime tarafından tasdîk-i âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Mehmed bin Şa‘bân ve Receb bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan ‘Osmân Beg ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisim müteveffâ-yı 

mezbûrun merkûme Sâ’ime Hatun’dan olan muhallefâtını alup kabz eylediğimden sonra 

merkûme Sâ’ime’nin zevci müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Ağa zimmetinde olan kırkbin akçe 

mehr-i mü‘ecceli ve muhallefâtından irs-i şer‘î ile isâbet iden sümün hisse-i şâyı‘ası 

mukâbelesinde muhallefât-ı merkûmeden onbeşbin nakd akçe ve bir seccâde ve iki çuka yan 

mak‘adı ve iki meşin sebet ve on sahan ve yedi tencere ve iki kilim ve bir tâbe ve iki debe ve 

bir tas ve bir iskâmle ve iki kırba ve bir köhne eğer ve on köhne karar ve bir giyim ve bir fânûs 

ve bir sini ve bir gümüşlü kılıç ve iki çadır ve bir çerke ve beynimizde ma‘lûm 

tecemmülâthâneyi virüp teslîm eyledim mutasarrıf olsun min ba‘d müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefât ve nukûduna müte‘allık hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 
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bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (3 Şevvâl 1074 / 29 Nisan 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Muharrem 

bin Süleymân, Hüseyin bin İsma‘îl, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Mehmed Çelebi. 

 

136-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Marzıye bint-i Mehmed / Ahmed bin Pir 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Göçü nâm karye sâkinelerinden Marzıye bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Pîr Kalem mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i Konya zeylinde Bostâncıoğlu Mahallesi’nde vâki‘ bir 

tarafı el-Hâc Mûsâ mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı ve bir evlik arz-ı hâliyeyi müştemil bir tahta mülk bağımı 

mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt ikibinsekizyüzelli akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Ramazân 1074 / 25 Nisan 1664). 

‘Alî bin Sefer, Pîr Kalem bin ‘Alî, ‘Alî bin İbrahîm, el-Hâc Mûsâ bin Mehmed, Receb 

bin ‘Osmân, ‘Alî bin Mehmed ve gayruhum. 

 

136-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Mehmed Beşe’nin vekîli kızı Neslihân / ma‘a Emîne. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan ‘Alî nâm kimesnenin 

verâseti sulbî oğulları Mehmed Beşe ve Ahmed ve sulbiye kızı Emîne’ye münhasıra olduğu 

‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr Mehmed Beşe tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan kızı Neslihân nâm hatun meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb merkûme Emîne mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûrun Harmancık nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan üç dönüm tarlası hîn-i taksîmde ‘ammim mezbûr Ahmed’e 

isâbet idüp mezbûr Ahmed fevt oldukda oğlu Mehmed’e isâbet idüp ol dahî fevt oldukda babam 

mezbûr Mehmed Beşe’ye intikâl eylemişiken hâlâ merkûme Emîne zabt ider su‘al olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘al merkûme Emîne cevâbında mârü’z-zikr tarla babam müteveffâ-yı mezbûr 

‘Alî’den irsen bana intikâl idüp yirmi iki senedir muvâcehelerinde mâlikâne zabt ve tasarruf 

iderin deyu cevâb virmeğin gıbbe’s-su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Hasan Çelebi ibn Sadık ve Memi bin ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-

i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr üç dönüm tarla merkûme Emîne’ye 

irsen babasından intikâl idüp yirmi iki senedir mâlikâne mezbûr Mehmed Beşe muvâcehesinde 

zabt ve tasarruf ider biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan vekîl-i 

mezbûre Neslihân men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Ramazân 1074 / 18 

Nisan 1664). 

Ahmed Çelebi muhzır, Mahmûd muhzır, Hüseyin muhzır, Ahmed Çelebi bin, kâtib el-

hurûf İbrahîm Efendi ve gayruhum. 
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136-4 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mustafâ Beg / Mustafâ bin Hasan. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Karaüyük nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir 

tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd beş dönüm 

mülk tarlamı mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

Mehmed Hoca el-imâm, Süleymân Çelebi bin Mûsâ, Mehmed bin Receb, Süleymân bin 

Satı, İsma‘îl bin Mehmed, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

137-1 Bağ Hibesi 

Mustafâ Beg ibn Mehmed / karındaşları Ahmed ve İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde kebîr karındaşları Ahmed ve sagîr karındaşı İbrahîm’in tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Sâliha bint-i Ya‘kûb mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Çalıkoğlu Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve 

bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı diğer Mustafâ mülkü ve bir tarafı Receb mülkü ile 

mahdûd bir oda ve bir dönüm arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil dört tahta mülk bağımı 

mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye karındaşlarım mezbûrân Ahmed ve İbrahim’e 

hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüp mezbûr Ahmed asâleten ve sagîr-i 

mezbûrlar içün vasî-i merkûme vesâyeten mevki‘-i hibede ithâb ve kabûl ve kabz eylediler 

ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûblarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

Mehmed Halîfe el-imâm, Süleymân Çelebi bin Mûsâ, Mehmed bin Receb, Süleymân bin 

Satı, İsma‘îl bin Mehmed ve gayruhum. 

 

137-2 Mülk Satışı (Vakıf Bağ Satışı) 

Mütevelli Hüseyin Beg ibn Mehmed / Mehmed’e bey‘. 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi Evkâfı mütevellisi Hüseyin Beg ibn Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed nâm sagîrin babası ve velîsi 

Hüseyin mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı mezbûr Hüseyin mülkü 

ve bir tarafı arz-ı hâliye ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı müştemil bir tahta bağ 

mukaddemâ Ahmed nâm kimesnenin mülkü olup lâkin zimmetinde mâl ve nakdden onbuçuk 

esedî guruş mukâbelesinde bağ-ı mezbûru bana def‘ ve teslîm eylemişidi hâlâ bey‘ olunup 

semeni istirbâh olunmak cânib-i vakfa evlâ ve enfa‘ olmağla tevliyetim hasebiyle mârü’z-zikr 

bağı sagîr-i mezbûr Mehmed’e onüçbuçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp 

babası mezbûr Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Şevvâl 1074 / 1 Mayıs 1664). 
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‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, Mehmed bin el-Hâc Mustafâ, Halîl bin İbrahîm, ‘Alî bin 

Nasûh, Mehmed bin İbrahîm, İsma‘îl bin Velî. 

 

137-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Molla İbrahîm / Bedel bin Ya‘kûb. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Mustafâ Beg ibn 

Süleymân’ın inhisâr üzere vârislerinden ‘ammisi oğlu Molla İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Bedel bin Ya‘kûb mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisim müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde mezbûr Bedel’e bin akçeye bir kanglı bey‘ ve 

teslîm idüp beşyüz akçesini el-Hâc Ahmed yediyle alup beşyüz akçesi zimmetinde iken fevt 

olmağla vârislerine intikâl eylemeğin meblağ-ı bâkîden hisseme isâbet iden yüzaltmışyedi 

akçeyi taleb iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Bedel cevâbında mârü’z-zikr 

kanglıyı hâl-i sıhhatinde mezbûr Mustafâ Beg’den binyüz akçeye iştirâ idüp hîn-i bey‘de beşyüz 

akçesini merkûm Mustafâ Beg’e ben teslîm idüp bâkî beşyüz akçesini Hâcı Ahmed yediyle 

teslîm eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-inkâr mezkûr Bedel’den takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ahmed bin Sinân ve İdrîs bin Memiş nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ Beg hâl-i sıhhatinde zikr olunan kanglıyı bin akçeye mezbûr Bedel’e bey‘ idüp hîn-i 

bey‘de bizim huzûrumuzda meblağ-ı mezbûrun beşyüz akçesini mezkûr Bedel yedinden alup 

kabz idüp beşyüz akçesini Hâcı Ahmed yediyle alup kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Molla İbrahîm men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 

Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Şâtır Mehmed, Seyyid bin ‘Alî. 

 

137-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Ümmü bint-i Mehmed / Mehmed bin Muslî / 4.400. 

Mahmiye-i Konya’da Değirmenderesi dimekle ma‘rûf mahalle sâkinelerinden Ümmü 

bint-i Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin 

Muslî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed 

mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı diğer Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tâbhâne ve bir ahur ve bir örtme ve havlu ve bağçeyi müştemil menzilimi mezbûr 

Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbindört yüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 

Şevvâl 1074 / 28 Nisan 1664). 

Derviş Mehmed bin Sahâf, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed Beg, el-Hâc Ahmed bin Yûsuf, 

İbrahîm bin Muslî, Muharrem bin ‘Acem, Nebî Hoca el-imâm, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

138-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Receb Çelebi ibn Muharrem / karındaşı Ramazân. 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden Receb Çelebi ibn Muharrem 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Ramazân mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Ramazân mülkü ve bir tarafı 
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Muharrem Çelebi mülkü ve bir tarafı Halîmeşâh Hatun mülkü ve bir tarafı tarfik-i ‘âmm ile 

mahdûd iki oda ve bir tâbhâne ve bir ahur yeri ve bir mikdâr havluyu müştemil mülk menzilimi 

mezbûr Ramazân’a râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ramazân yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 

Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

Ahmed Halîfe el-imâm, Ahmed Çelebi bin Mustafâ, Hüseyin bin Hasan, ‘Alî bin Mustafâ, 

Mehmed bin Dâvud, Hüseyin bin Ahmed, Mehmed bin el-Hâc ‘Abdurrahman.  

 

138-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Alî bin Mehmed / Mustafâ bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazreti Şeyhsadreddîn 

nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-

i merkûme zeylinde Harf Irmağı’nda vâki‘ bir tarafı Sanân zimmî oğlu Hatar mülkü ve bir tarafı 

mezbûr Mustafâ mülkü ve bir tarafı Himmet mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd silk-i 

mülkümden münselik bir bâb evi ve eşcârı müştemil üç tahta bağımı kadîmi su yoluyla mezbûr 

Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt onüçbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ Çelebi 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

Derviş Himmet bin İbrahîm, Sefer bin ‘Alî, Receb bin ‘Osmân, Mehmed bin 

‘Abdulgaffâr, el-Hâc Hüseyin bin ‘Abdî, Muharrem bin Ahmed, Halîl bin ‘Osmân, Mustafâ bin 

Mûsâ, Ahmed bin Mehmed. 

 

138-3 Vekîl Ta‘yîni (Mîrâs İçin) 

Fâtıma bint-i Mehmed Beg / vekîl Seyyid Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Fâtıma bint-i Mehmed Beg nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kayınbabası râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in 

muhallefât ve nukûd ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘amı da‘vâ ve 

taleb ve ahz ve kabza ve bana îsâle mezkûr es-Seyyid Mustafâ Çelebi’yi vekîl ve nâ’ib-i menâb 

nasb ve ta‘yîn eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 

1664). 

‘Alî bin Mehmed, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan, Mehmed bin Halîl, ‘Alî bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

138-4 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Süleymân bin Mahmûd / Yûsuf bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Harmancık nâm mahalle sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Süleymân bin 

Mahmûd nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Yûsuf bin ‘Abdullah 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Yûsuf üvey oğlum Yûsuf bin Mahmûd Beg 
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sagîrin kulu olup çift sürmeğe gönderdiğimde muhâlefet idüp sol küreğimi bıçak ile darb ve 

mecrûh eyledi su‘al olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr 

Yûsuf cevâbında fî’l-vâki‘ mezkûr Süleymân bana çifte git didiğinde muhâlefet idüp sol küreği 

üzerini bıçak ile darb ve mecrûh eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (5 Şevvâl 1074 / 1 Mayıs 1664). 

Hüseyin Beg bin Mehmed, Hasan Beşe muhtesib, Dilâver bin ‘Abdullah, Himmet bin 

Bayram. 

 

138-5 Hırsızlık Da‘vâsı ve Hırsızın Mahkemeye Çıkarılması İçin Kefâlet 

Mevlûd bin Mehmed / Merkus veled-i Eşme zimmî. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtıdan Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Pîrhasanlu nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mevlûd bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

Merkus nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan 

Süleymân nâm şâbın nefsine mezbûr Merkus zimmî kefîl olup bana hidmetkâr tutuvirmişidi 

târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr Süleymân bir re’s kısrak ve bir kaliçe ve bir keçe ve 

bir ‘abâ ve bir postalımı alup firâr eyledi su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Turgud bin Mehmed ve Şa‘bân bin ‘Îsâ ve Mustafâ bin 

Sevindik ve Hızır bin Halîl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-

istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ merkûm Merfûs zimmî bizim huzûrumuzda gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan 

mezbûr Süleymân’ın nefsine kefîl oldu ba‘dehu mezbûr Süleymân zikr olunan kısrak ve kaliçe 

ve keçe ve ‘abâ ve postalı alup firâr eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mezbûr 

Süleymân’ı meclis-i şer‘a ihzâra mezbûr Merkus zimmiye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr. 

 

139-1 Talâk 

Mehmed Çelebi ibn Safer Efendi / ma‘a zevcesi Emîne bint-i Mustafâ Efendi. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Şükrân Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn el-

merhûm Hızır Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb zevce-i 

mutallakası Emîne nâm sagîrenin babası ve velîsi olan fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi 

mahzarında bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf idüp zevcem sagîre-i merkûmenin kendi zabtında olan 

cümle mehr-i mu‘acceli ve mehr-i mu‘acceline dâhil olan bir câriyesi kendinin olup 

zimmetimde üzerine nikâh ‘akd olunan ellibin akçe mehr-i mü‘eccelinin yirmibin akçesini 

babası ve velîsi mûmâ-ileyh def‘ ve teslîm ve bâkî otuzbin akçe mehrini ba‘de’l-bulûğ taleb ve 

da‘vâ iderse babası mûmâ-ileyh zâmin olmak üzere tatlîk eyledim min ba‘d zevciyete 

müte‘allık ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm merkûme Emîne’nin ‘iddeti münkazıyye oldukdan 

sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde mukırr-ı merkûm Mehmed Çelebi’nin 

vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mûmâ-ileyh Mustafâ Efendi kabûl ve tasdîk itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

Fahrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf hâlâ, Fahrü’l-

meşâyih Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi, Fahrü’l-kuzât el-Hâc ‘Ömer Efendi ibn 

‘Abdulganî Efendi, Fahrü’l-müderrisîn ‘İbâdullah Efendi ibn ‘Abdulhalîm Efendi, Süleymân 

Hoca el-imâm, ‘Alî Çelebi bin İbrahîm, Mehmed Çelebi bin ‘İbâdullah, el-Hâc Hasan bin el-
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Hâc ‘Ömer, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nasrullah, Mustafâ Çelebi bin Bayram, es-Seyyid ‘Alî 

Çelebi Çavuş, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Ahmed ve gayruhum. 

 

139-2 Talâk Sonrası Emânet Konulan Eşyâların Teslîm Aldığının Tescîli 

Mehmed Çelebi ibn Safer Efendi / ma‘a Mustafâ Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn el-merhûm 

Hızır Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât Mevlânâ 

Mustafâ Efendi ibn Muslî Çelebi mahzarında bi-tav‘iha ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

babam mezbûr Hızır Efendi vefât eyledikde muhallefât ve nukûd ve ‘akârâtından bana isâbet 

iden beşyüzaltmış riyâlî guruş ve yüzdoksandokuz altun ve sâ’ir eşyâmı kassâm defteri 

mûcibince kabz idüp meblağ-ı mezbûrun üçyüzyirmibeş guruşunu te’ehhül eylediğimde 

zevcem Emîne’nin câriye bahâsına ve sâ’ir mehr-i mü‘ecceline ve benim düğünüm masrafına 

harc ve sarf idüp bâkî kalan eşyâmın evimde lâzım olanı alıkoyup ikiyüzotuzbeş riyâl ve 

yüzdoksandokuz altun ve iki sîm kılıç ve bir sîm raht ve bir sîm reşme ve bir molla rahtı ve bir 

‘abâyı ve bir sarık ve bir mor çuka kablu samur kürk ve bir çuka kablu samur kürk ve bir kakum 

kürk ve bir sincap kürk ve bir çubuğu çuka ve bir mor yağmurluk ve bir börk ve kahve 

makrameleri ve bir sîm gülâbdân ve bir sîm buhûrdân ve bir çubuk buhûrdân ve iki kumaş 

kaftan ve tafta kenar gömleği ve makrameleri ve bir dülbend ve bir boğça ve bir kebe ve iki 

kırmızı kilim ve üç kırmızı velence ve bir seccâde ve elli sekiz ‘aded bakır evânî ve dört endâze 

sarı çuka ve esâmîleri ma‘lûm kitâblarımı mukaddemâ Kapan Hanı’nda bir odaya vaz‘ idüp 

kilidleyüp ve mühürleyüp İstanbul’a gitmişidim hâlâ merkûm Mustafâ Efendi’nin kızı zevcem 

Emîne’yi tatlîk eylediğimde han-ı mezbûr mezkûr Mustafâ Efendi’nin taht-ı icâresinde olmağla 

han-ı mezbûra varup ‘aynı ile odaya mührümle bulup feth idüp vaz‘ eylediğim otuzbeş riyâl ve 

yüzdoksandokuz altun ve sâ’ir zikri sebk iden cümle eşyâmı alup kabz eyledim mûmâ-ileyh 

Mustafâ Efendi’de ve kızı merkûme Emîne’de bir akçe ve bir habbem kalmadı zimmetlerini 

ibrâ eyledim ba‘de’l-yevm bir vecihle benden veya vekîlimden da‘vâ ve husûmet sudûr ve 

zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

‘İnde’l-şuhûdi’s-sâbıkûn. 

 

139-4 Mîrâs Kalan Köle Satışı 

İsma‘îl Beşe / ma‘a es-Seyyid Mustafâ Çelebi / bey‘-i Dilâver. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Küçük Mehmed Beg’in verâseti zevce-i metrûkesi Fâtıma ve li-ebeveyn kız 

karındaşı Şehrî ve sulbiye sagîre kızı Safiye’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra mezbûre Şehrî sagîre-i merkûmenin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîleri olmağla vesâyet ve asâleten bey‘-i âtiyyü’z-zikre bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an 

vekâleti sâbite olan zevci İsma‘îl Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-

Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp müvekkilem merkûme Şehrî ile sagîre-i merkûmenin ‘abd-ı mevrûsları olan orta boylu 

sarışın Rûsiyyü’l-asl Dilâver nâm kul bey‘ olunup semeni istirbâh olunmak sagîre-i merkûme 

hakkına evlâ ve enfa‘ olmağla ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de 

semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt onbirbin akçeye mezbûr Mustafâ Çelebi’ye bey‘ ve teslîm 

ve kabz-ı semen eyledim ba‘de’l-yevm ‘abd-ı müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Şevvâl 1074 / 28 Nisan 1664).  
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Ahmed Çelebi bin Nasrullah, Hasan bin Mehmed, ‘Alî bin Hüseyin, Hüseyin Beşe 

mühtesib ve gayruhum. 

 

140-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Fâtıma bint-i Mehmed Beg / Mahmûd ibn İbrahîm Beg / ma‘a İsma‘îl Beşe. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Küçük Mehmed Beg ibn ‘Alî’nin verâseti zevce-i metrûkesi Fâtıma ve li-

ebeveyn kız karındaşı Şehrî ve sulbiye sagîre kızı Safiye’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve 

mütehakkık oldukdan sonra merkûme Şehrî sagîre-i merkûmenin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîsi olmağla vesâyeten ve asâleten da‘vâ-yı âtiyyü’z-zikre bimâ hüve 

nehcü’s-sübût vekîl-i şer‘îsi olan zevci İsma‘îl Beşe nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfde 

mahalle-i mezbûre sâkinlerinden iken bundan esbak vefât iden Mehmed Beg ibn Ahmed Ağa 

nâm kimesnenin bi-tarîki’l-istihsâr vârisi olan sulbiye kebîre kızı Fâtıma ve li-ebeveyn 

karındaşı oğlu Mahmûd taraflarından muhâsama-i câ’iyyü’z-zikre vekîl-i şer‘îleri olan es-

Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed ve ‘Alî bin Mehmed mahzarlarında bi’l-vekâle 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Küçük Mehmed vefâtından sonra 

yüzkırkbin akçe muhallefâtını mezbûrân Mahmûd ve Fâtıma bi-gayr-ı vech-i şer‘î ahz ve kabz 

eylemişlerdir su‘al olunup bi’l-vekâle alıverilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al vekîlât-

ı mezbûrât cevâblarında müvekkilelerimizin mûrisi olan mezbûr Mehmed Beg vefât eyledikde 

müvekkilelerimiz sagîrân olmağla merkûm Küçük Mehmed Beg kıbel-i şer‘den vasî-i şer‘îleri 

olmağla mecmû‘ muhallefâtını bi’l-vesâye ahz ve kabz eylemeğin mezbûr Küçük Mehmed’in 

vefâtı hîninde müvekkilelerimiz merkûmânın mâl-ı mevrûslarından zimmetinde yüzkırkbin 

akçeleri olup meblağ-ı mârü’z-zikr yüzkırkbin akçeyi muhallefât vasî-i merkûm Küçük 

Mehmed Beg’den ol vecihle ahz ve kabz eylemişlerdir didikde gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr 

vekîlân-ı mezbûrândan takrîr-i meşrûhlarına mutâbık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Ahmed bin Mehmed ve ‘Alî bin Hüseyin ve Hâcı mezbûr Mustafâ bin Mehmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

müteveffâ-yı mezbûr Küçük Mehmed mezbûr diğer Mehmed Beg vefât eylediğinden sonra 

vârisleri olan merkûmân Mahmûd ve Fâtıma’nın irs-i şer‘le intikâl iden emvâllerine bi’l-vesâye 

vâzı‘ü’l-yed olup mezbûr Küçük Mehmed Beg vefât eyledikde merkûmân Mahmûd ve 

Fâtıma’nın mâl-ı mevrûslarından yüzkırkbin akçe zimmetinde kalup meblağ-ı mezbûr 

yüzkırkbin akçeyi mezbûr Küçük Mehmed’in muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olanlardan hak taleb 

ve ahz vardır biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu her biri edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın vekîl-i mezbûr 

İsma‘îl Beşe bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 

1664).  

Ahmed Çelebi bin Nasrullah, Hasan bin Mehmed, ‘Alî bin Hüseyin, Hasan muhtesib ve 

gayruhum.  

 

140-2 Mîrâs Köle Satışı 

Vekîl İsma‘îl Beşe / ma‘a ‘Alî bin Mehmed / bey‘-i Balabân. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Küçük Mehmed Beg’in verâseti zevce-i metrûkesi Fâtıma ve li-ebeveyn kız 

karındaşı Şehrî ve sulbiye sagîre kızı Safiye’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra mezbûre Şehrî sagîre-i merkûmenin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîsi olmağla vesâyeten ve asâleten tarafından bey‘-i âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve 

nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci İsma‘îl Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-
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tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme Şehrî ile sagîre-i merkûmenin ‘abd-ı mevrûsları olan orta boylu sarışın 

Rûsiyyü’l-asl Balabân nâm kul ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de 

semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt onbin akçeye merkûm ‘Alî’ye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eyledim ba‘de’l-yevm ‘abd-ı müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (8 Şevvâl 1074 / 4 Mayıs 1664).  

Ahmed Çelebi bin Nasrullah, Hasan bin Mehmed, ‘Alî bin Hüseyin, Hasan Beşe muhtesib 

ve gayruhum.  

 

140-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Dükkân ve Tâbhâne Satışı) 

el-Hâc Halîl. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Pîresedsultân Mahallesi sâkinelerinden ‘Aynî bint-i 

Muharrem nâm hatun kendi tarafından asâleten ve sadriye sagîre kızları Râbi‘a ve Fâtıma’nın 

kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olmağla vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Halîl ibn el-Hâc Mehmed mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp Debbâğhâne’de vâki‘ bir tarafı mezbûr el-Hâc Halîl mülkü ve bir tarafı 

Mehmed mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkân 

harâbesi ve bir mikdâr havluyu ve bir tâbhânemizi zarûret-i nafakamız içün ba‘de’l-müzâyede 

ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt yedibin akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Halîl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

Davûd Çelebi bin Emrullah, Ahmed Çelebi bin Ahi, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, 

el-Hâc Receb bin İlyâs, ‘İvaz Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Mahmûd bin el-Hâc Mehmed, Ca‘fer 

bin Receb, Mehmed bin Mustafâ, Receb bin Mustafâ, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

141-1 Bulunan Hayvanın Mülkiyet Da‘vâsı 

Mustafâ bin Mehmed / Mustafâ bin Sâdık. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Mehmed nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin Sâdık nâm kimesne mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Hâcı nâm kimesne bana emânet vaz‘ 

eylediği ön ayağı sakat sol kıçı sekil alnı ak bir re’s al bargiri mukaddemâ mer‘âda ra‘y 

olunurken târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem zâyi‘ olmuşidi hâlâ mezbûr Mustafâ’nın yedinde 

bulup ihzâr eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında işbu 

meclis-i şer‘de mevcûd olan al bargiri târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem ismi nâ-ma‘lûm bir 

levendden on esedî guruşa iştirâ eyledim lâkin bunun olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr 

itmeğin müdde‘î-i mezbûr Mustafâ’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Mustafâ bin Pîrî ve ‘Osmân bin el-Hâc Mûsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ işbu meclis-i şer‘de mevcûd olan ön ayağı 

sakat sol kıçı sekil alnı ak al bargir mukaddemâ Hâcı nâm kimesne mezbûr Mustafâ’ya vaz‘ 

eylediği bargirdir târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem mer‘âda zâyi‘ oldu bu husûsa biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

oldukdan sonra mârü’z-zikr bargiri mukaddemâ âhara bey‘ veya hibe eylemeyüp ve bir vecihle 

ihrâc eylemediğine müdde‘î-i mezbûr Mustafâ’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr bargiri müdde‘î-i mezbûr Mustafâ’ya 
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teslîme mezkûr Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

İbrahîm Beşe bin Şa‘bân Beşe, Hasan Beşe muhtesib, ‘Alî Çelebi bin Murâd.  

 

141-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Bâli veled-i Sanân. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem mürd olan 

Bayram veled-i Mîrzâ nâm zimmînin sulbiye kebîre kızları Meryem ve Nazlı ve Şeker ve 

Gümüş nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Bâli veled-i Sanân 

nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukademâ babamız mezbûr 

Bayram hâl-i sıhhatinde iken mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı el-Hâc Yûsuf mülkü ve bir 

tarafı es-Seyyid Cârullah mülkü ve bir tarafı İstefan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir tâbhâne ve bir sofa ve bir oda ve bir kilar ve bir ahur ve havluyu müştemil mülk menzilini 

mezbûr Bâli zimmîye râyic-i fî’l-vakt onbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemişidir bizim ‘alâkamız yokdur zabt ve tasarruf 

eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ 

min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

‘Abdullah Halîfe el-imâm, Mustafâ Çelebi bin İbrahîm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed 

Çelebi bin Cihângîr.  

 

141-3 Mîrâs (Tehârüc) 

el-Hâc Receb / Emîne. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Hasan bin Hasan nâm kimesnenin verâseti vâlidesi Emîne bint-i İsma‘îl ve li-ümm karındaşları 

Süleymân ve Havvâ ve ‘ammisi Receb bin Hasan’a münhasıra olduğu şer‘an zâhir ve 

mütehakık oldukdan sonra mezbûr Receb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-

kitâb merkûme Emîne tarafından tasdîk-i âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe ve ‘Abdullah bin İsma‘îl 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin Çelebi ibn Ahmed Beşe mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mûrisim müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile 

intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyem mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î 

ile muhallefât-ı merkûmdan mezbûre Emîne yedinden altı keyl buğday ve altıyüz akçe alup 

kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup merkûme Emîne’nin ve sâ’ir verasenin 

zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkkam kalmadı ba‘del-yevm bu husûsa 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

Mehmed Halîfe bin ‘Îsâ Hoca, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî Beg, Hüseyin bin Ahmed, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd. 

 

141-4 Vasî Ta‘yîni 

Sagîre Bahâr / vasî Döne. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem mürd olan 

Karagöz nâm zimmînin sulbiye sagîre kızı Bahâr’a babası mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe 

bir vasî lâzım ve mühim olmağın râfi‘atü’l-kitâb ‘ammetesi Döne bint-i Murât nâm hatun 

mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî 
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vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

Mehmed Hoca bin ‘Îsâ Hoca, Mehmed Çelebi bin Receb, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, 

Mahmûd bin Mehmed, Süleymân bin Mûsâ ve gayruhum.  

 

142-1 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Mehmed bin Muharrem / es-Seyyid ‘Abdî Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin Muharrem meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid ‘Abdî Çelebi ibn Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazreti Şeyh 

Sadreddîn nûrullahu merkaduhu evkâfından ‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan beş dönüm tarla mukaddemâ babamın taht-ı tasarrufunda olup 

vefâtından sonra hakk-ı tasarrufu bana isâbet idüp mutasarrıf iken mezbûr es-Seyyid ‘Abdî 

Çelebi zabt eyledi su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr es-Seyyid ‘Abdî Çelebi 

cevâbında zikr olunan beş dönüm tarla on senedir boz ve hâlî olmağla vakf-ı mezbûr mütevellisi 

bozdan bana virüp yedime mümzâ ve mahtûm tezkere virilmekle on iki senedir zabt ve tasarruf 

idüp hâsıl olan mahsûlün ‘öşrünü sâhib-i vakfa edâ iderin deyu cavâb virmeğin gıbbe’l-istintâk 

ve’l-inkâr mezkûr es-Seyyid ‘Abdî Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Hüseyin ibn İsma‘îl ve ‘Alî bin ‘İvaz nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr beş dönüm tarlayı bozdan 

mütevelli-i vakf Ebûbekir Çelebi mezbûr es-Seyyid ‘Abdî Çelebi’ye tasarruf içün bizim 

huzûrumuzda mümzâ ve mahtûm tezkere virdi mezbûr dahî on iki senedir zabt ve tasarruf ider 

bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Mehmed men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 1664).  

es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin Muslihiddîn, Mehmed Çelebi bin ‘İbâdullah, Mustafâ Halîfe 

bin Mahmûd, es-Seyyid Mustafâ bin es-Seyyid Mehmed ve gayruhum. 

 

142-2 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Mustafâ / ‘ammisi vasî Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Mehmed bin Mustafâ nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mustafâ’ya babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûrunu 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammisi râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mustafâ nâm 

kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (9 Şevvâl 1074 / 5 Mayıs 1664). 

Hasan Çelebi bin Sadaka, Hüseyin Çelebi bin ‘Alî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi 

bin Cihângîr. 

 

142-3 Mülk Satışı (Harâbe Ev Satışı) 

Altun ve Meryem ve Bahâr / el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi sâkinelerinden Altun ve Meryem bint-i 

Karaköz nâm hatunlar asâleten ve kız karındaşları Bahâr nâm sagîrenin tesviye-i umûrlarına 
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kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Döne bint-i Murât nâm zimmî vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ahmed mahzarında bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü 

ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki oda ve bir sofa ve bir ahur ve bir tâbhâne ve iki 

örtme ve iki havlu ve eşcâr ve kürûmu müştemil mülk menzilimiz harâba müşrif olup ta‘mîr ve 

termîme iktidârımız olmadığından mâ‘adâ sagîre-i merkûme hissesi dahî bey‘ olunup semeni 

istirbâh olunmak evlâ ve enfa‘ olmağla ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı 

bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt onbin akçeye mezbûr el-Hâc Mehmed’e bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Şevvâl 1074 / 28 Nisan 1664). 

Mehmed Hoca bin ‘Îsâ Hoca, Mehmed Çelebi bin Receb Beşe, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, 

Hasan bin Mustafâ, Mahmûd bin Mehmed, el-Hâc Nasûh bin Sinân, ‘Abdulkerîm bin Mehmed, 

Şa‘bân bin Sinân, Süleymân bin Mûsâ, Mustafâ bin Mehmed. 

 

142-4 Mîrâs ve Emânet Olan Mâllar Da‘vâsı 

‘Osmân bin Mûsâ / Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mustafâ Ağa’nın inhisâr 

üzere vârisi olan râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin Mûsâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun ‘abd-ı mu‘takı olan Yûsuf bin ‘Abdullah mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Ağa’nın mezkûr Yûsuf 

yirmibeş esedî guruş ve bir pûşî ve bir cüzdân ve bir Çerkezî raht ve bir kaftan ve bir sırmalı 

uçkurunu zabt eylemiş irsen bana intikâl itmekle hâlâ taleb iderin su‘al olunup alıvirilmesi 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Yûsuf cevâbında fî’l-vâki‘ mevlâm müteveffâ-yı 

mezbûrun yirmibeş esedî guruş ve bir cüzdân ve bir Çerkezî raht ve bir kaftan ve bir sırmalı 

uçkurunu alup zabt eyledim bendedir deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince 

mârü’z-zikr yirmibeş guruş ve bir cüzdân ve bir raht ve bir kaftan ve bir sırmalı uçkuru mezbûr 

‘Osmân’a teslîme mezkûr Yûsuf’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şevvâl 1074 / 5 Mayıs 

1664).  

‘İvaz bin Hasan, Hasan Beşe muhtesib, el-Hâc ‘Alî Beşe çukadâr, ‘Alî Çelebi bin Murâd.  

 

143-1 Nâ-Mahrem İle Şurb-ı Hamr Ederken Yakalananların Tescîli 

Subaşı. 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan işbu râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-eşbâh Kâmil Ağa nâm 

kimesne mahmiye-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed bin Satılmış ve diğer Mehmed bin Mustafâ 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp mezbûrân 

Mehmed ve diğer Mehmed târîh-i kitâb gicesi Süleymân bin ‘Abdullah nâm kimesne 

menzilinde işbu hâzıretân-ı bi’l-meclis ‘Âyşe bint-i Mehmed ve Fâtıma bint-i Mehmed nâm 

ecnebiyeler ile cem‘ olup şurb-ı hamr eyledükleri mezbûrândan su‘al olunup takrîrleri tahrîr 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûrân Mehmed ve diğer Mehmed 

cevâblarında fî’l-vâki‘ bâlâda beyân olunan vech üzere târîh-i kitâb gicesi mezbûr Süleymân’ın 

menzilinde merkûmetân ‘Âyşe ve Fâtıma nâm ecnebiyeler ile mücâleset ve şurb-ı hamr eyledük 

deyu bi-tav‘ihümâ i‘tirâf eylediklerinde mâ-hüve’l-vâki‘ mezbûr subaşı talebiyle ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şevvâl 1074 

/ 5 Mayıs 1664).  
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Muharrem bin Mehmed, ‘Abdullah Halîfe el-imâm, ‘Ömer bin ‘Osmân, ‘Alî bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

143-2 Geri İ‘âde Edilen Katırın Parasının Zincirleme Olarak Geri Alınması Da‘vâsı 

Yûsuf Beşe / ma‘a Bostân zimmî. 

Gaferyâd Kazâsı’na tâbi‘ Zosta nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf Beşe ibn 

Himmet meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden Bostân veled-

i Bahşî nâm zimmî muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç sene 

mukaddem kazâ-i mezbûr sâkinlerinden müteveffâ-yı Mustafâ Efendi nâm kimesneden muhâlif 

kestâne tüyü bir re’s katırı ikibinbeşyüz akçeye iştirâ idüp ben dahî zimmî-i mezkûra 

ikibinsekizyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledikden sonra merkûm zimmî dahî 

Mehmed Beşe’ye bey‘ idüp ol dahî Bilecik Kazâsı sâkinlerinden kahveci Mehmed’e bey‘ idüp 

ol dahî Hâcı Kulu nâm kimesneye bey‘ idüp yedinde iken mahrûse-i Burusa’da Himmet bin 

Satılmış nâm kimesne mârü’z-zikr katıra müstehak çıkup hükm-i hâkimü’ş-şer‘ lâhık oldukdan 

sonra müşteri-i âhar olan mezbûr Hâcı Kulu istirdâd-ı semen ile murâca‘at lâzım geldikde ol 

dahî Kahveci Mehmed’e mürâca‘at idüp ol dahî bâyi‘-i merkûm diğer Mehmed Beşe’ye 

mürâca‘at idüp ol dahî bâyi‘-i merkûm Bostân zimmîye mürâca‘at idüp merkum zimmî dahî 

bana mürâca‘at idüp ben dahî bâyi‘im olan kazâ-i mezbûr sâkinlerinden müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ Efendi’nin veresesi Emîne ve Zâhide’ye mürâca‘at idüp anlar dahî Aladağ Kazâsı 

sâkinlerinden bâyi‘-i evvel Nûrullah nâm kimesne mürâca‘at eylediklerinde mezbûr Nûrullah 

mârü’z-zikr katır kısrağından nâtic olduğunu meclis-i şer‘de bi’l-muvâcehe isbât idüp hüccet-i 

şer‘iye oldukdan sonra hâkimü’ş-şer‘ istirdâd-ı semenden merkûmetânı men‘ eylemekle anlar 

dahî istirdâd-ı semene bana mürâca‘at idüp ba‘de’l-hükm benden almağla ben dahî mezbûr 

Bostân zimmîye mürâca‘at idüp semen-i merkûm def‘ ve teslîm olunmasını taleb iderin deyu 

mazmûnu takrîr-i meşrûha mutâbık hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mezbûr Bostân zimmî vech-i meşrûh üzere sâlifü’z-zikr katıra müstehak zuhûr idüp 

mürâca‘at-ı semen ile mezbûr Yûsuf Beşe’den semen-i merkûmu kabz eylediğini ikrâr lâkin 

vech-i muharrer üzere da‘vâ-yı netâcı ve mazmûn-ı hücceti münkir olmağın mezbûr Yûsuf 

Beşe’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘İvaz bin 

Müstecâb ve Derviş bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûmetân Emîne ve Zâhide evvel Nûrullah’a istirdâd-ı semene 

mürâca‘at eylediklerinde mezbûr Nûrullah mârü’z-zikr katır kendi mülk kısrağından nâtic 

olduğunu isbât idüp hüccet olmağla istirdâd-ı semenden merkûmetân men‘ olunup anlar dahî 

müdde‘î-i mezbûr Yûsuf Beşe’ye mürâca‘at idüp hâkim huzûrunda mukaddemâ kendilerden 

mezbûr Yûsuf Beşe ahz eylediği semeni ba‘de’l-hükm gerü merkûmetân alup kabz eylediğine 

ve mazmûn-ı hüccete biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra mârü’z-zikr katır içün mukaddemâ istirdâd 

eylediği ikibinsekizyüz akçeyi mezkûr Yûsuf Beşe’ye gerü red ve teslîme mezbûr Bostân 

zimmîye tenbîh birle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şevvâl 1074 / 6 Mayıs 1664).  

Yûsuf bin Nasûh, eş-Şeyh Mehmed Efendi ibn el-Hâc Ahmed, İsma‘îl Beşe el-Râcel, 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum.  

 

143-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Abdulmü’min ve İshak / ma‘a Mehmed Çelebi bin ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Mü’min Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdulmü’min ve Mehmed bin 

İshak Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi bin ‘Osmân 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kozağacı nâm 
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karyede vâki‘ etrâf-ı selâsesi arz-ı hâliye ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd müşâ‘ ve 

müşterek olan bir kıt‘a bağımı mezbûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt yedibin akçeye bey‘-

i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şevvâl 1074 / 6 Mayıs 1664). 

‘Abdî bin İbrahîm Dede, Himmet bin Mustafâ, Mehmed bin Kadrî Beşe, Mustafâ bin ‘Îsâ, 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin el-Hâc Mehmed ve gayruhum. 

 

144-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Süleymân bin İsma‘îl / ma‘a ‘Alî bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin İsma‘îl 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Velî mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ile mahdûd bir 

sofa ve bir tâbhâne ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt 

ikibinaltıyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şevvâl 1074 / 6 Mayıs 1664). 

Mûsâ bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin Yûsuf, Halîl bin ‘Osmân Dede, ‘Osmân bin 

Mehmed, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc ‘Abdullah, Safer bin ‘Alî. 

 

144-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

İbrahîm ve Mehmed ve Zülfikâr / ‘Abdulfettâh bin Hasan. 

Mahmiye-i Konya sükkânından İbrahîm bin Muharrem ve Mehmed bin ‘Alî ve Zülfikâr 

bin ‘Abdullah nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

‘Abdulfettâh bin Hasan mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hoşhân Mahallesi’nde 

vâki‘ tarafeyni Hüseyin mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir kilar ve bir 

tâbhâne ve havluyu müştemil müşâ‘ ve müşterek olan mülk menzilimizi mezkûr 

‘Albdülfettâh’a râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdulfettâh yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 

Şevvâl 1074 / 6 Mayıs 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, ‘Abdurrahman Hoca el-imâm, Halîl 

bin İbrahîm, İbrahîm bin Mehmed, Mevlûd bin el-Hâc ‘İvaz, Receb bin Hüseyin, Murâd bin 

Hüseyin. 

 

144-3 Vâris-i Ma‘rûfu Olmayan Kimsenin Muhallefâtı Da‘vâsı 

Mîr-i âb Durak Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ beytü’l-mâl emîni olan râfiü’l-kitâb Durak Ağa meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hekîmbaşı olan Derviş Mustafâ mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ Kurşunlu Han’da hasta olup fevt olan Mustafâ nâm 



- 306 - 

 

kimesne mezkûr Derviş Mustafâ’ya altı ‘aded altun ve beş esedî guruş emânet vaz‘ ve teslîm 

idüp fevt olmağla vâris-i ma‘rûfu olmamağla muhallefâtı cânib-i beytü’l-mâla ‘âyid ve râci‘ 

olmağın emânet vaz‘ olunan altı altun ve beş guruşu taleb iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-

su‘al mezbûr Derviş Mustafâ cevâbında han-ı mezbûrda hasta olan mezbûr Mustafâ’nın ağası 

kethüdâsı olan (boş) nâm kimesne han-ı mezbûrda altı altun ve beş guruşu bana emânet vaz‘ 

idüp mezbûr Mustafâ fevt oldukdan sonra yine mezbûra teslîm eyledim lâkin mârü’z-zikr 

altunlar ve guruşlar fevt olan Mustafâ’nın olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin 

mezkûr Durak Ağa’dan müdde‘âsına mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Şa‘bân bin Mustafâ ve Muslî bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ han-ı mezbûrda mezkûr Mustafâ hasta olmağla zâyi‘ olur 

deyu altı altun ve beş esedî guruşunu mezkûr Derviş Mustafâ’ya bizim huzûrumuzda emânet 

vaz‘ ve teslîm olundu altun ve guruş fevt olan mezbûr Mustafâ’nın mâlıdır biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan altı altun ve beş esedî guruşu mezbûr Durak Ağa’ya teslîme 

mezkûr Derviş Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Şevvâl 1074 / 5 Mayıs 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr ve gayruhum. 

 

144-4 Hibe Ev Üzerinde Anlaşmazlık 

Râzıye bint-i İbrahîm / karındaşı Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i 

İbrahîm nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed ve Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed Beg ibn ‘Abdusselâm meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Râzıye’nin karındaşı Hasan mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Râzıye’nin vâlidesi Zeynî nâm hatun mahalle-i 

merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan menzilinden bir mikdârını kızı 

merkûme Râzıye’ye ve bir mikdârını oğlu mezbûr Hasan’a hibe ve teslîm idüp lâkin ara kapusu 

beynlerinde nizâ‘ üzere idi hâlâ tarafeynin rızâsıyla ara kapusunu yapup su kuyusu beynlerinde 

müşa‘ olmak üzere müvekkilem merkûme ile mezkûr Hasan mürûr ve ‘ubûr idecek oldular 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Şevvâl 1074 / 7 Mayıs 1664). 

Ahmed bin Pîri, Hasan bin Mehmed, el-Hâc ‘Abdî bin Mustafâ, Mehmed bin Pîrî, el-Hâc 

‘Alî bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

145-1 Satılan Mülkte Hakkı Olmadığının Tescîli 

‘Âyşe bint-i Muharrem / ma‘a el-Hâc Halîl. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Muharrem meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Halîl ibn el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

Debbâğhâne’de vâki‘ bir tarafı mezbûr el-Hâc Halîl ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı 

‘Îsâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkân ve bir mikdâr havlu ve bir 

tâbhâneyi ‘Aynî nâm hatun mezbûr el-Hâc Halîl’e yedibin akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eylemiş dükkân-ı mezbûrda vechen mine’l-vücûh benim hak ve ‘alâkam yokdur 

mâlikâne mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(11 Şevvâl 1074 / 7 Mayıs 1664). 

Davûd Çelebi bin Emrullah, Ahmed bin Âhî, Receb bin Mustafâ, Mehmed bin Mustafâ, 

Ca‘fer bin Receb.  
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145-2 Mîrâs 

Ümmü bint-i Mehmed / Mehmed bin ‘Abdulkerîm. 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

‘Abdulkerîm nâm kimesnenin zevcesi Ümmü bint-i Mehmed nâm hatun tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkilem mezbûrenin sadrî kebîr oğlu râfi‘ü’l-kitâb 

Mehmed bin ‘Abdulkerîm mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkile-i 

mezbûrenin zevci müteveffâ-yı mezbûr ‘Abdulkerîm zimmetinde olan ikibin akçeyi hâl-i 

sıhhatinde yedinden ahz ve kabz idüp müteveffâ-yı mezbûrdan fevt olan oğlu İbrahîm’in techîz 

ve tekfînine harc ve sarf eyleyüp zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-

ı ‘aleyh olan bin akçe mehr-i mü‘eccelini dahi oğlu mezbûr Mehmed yedinden alup kabz 

eylediğinden sonra meblağ-ı mezbûr bin akçeyi oğlu mezbûr Mehmed’e hibe-i sahîha-i şer‘iye 

ile hibe ve teslîm idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz eyleyüp mukâbelesinde oğlu 

mezbûr Mehmed yedinden bir kilim ahz ve kabz eyledi min ba‘d zevcim mezbûr 

‘Abdulkerîm’in muhallefâtına müte‘allık hak ve ‘alâkam olmayup oğlu mezbûr Mehmed’in 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (29 Ramazân 1074 / 25 Nisan 1664). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Hasan, Kadrî Çelebi bin Mahmûd 

Efendi, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, el-Hâc ‘Abdî bin ‘Osmân. 

 

145-3 Mîrâs 

Hâcı Velî ve Râzıye / Râbi‘a bint-i Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Mustafâ bin Maksûd nâm kimesnenin verâseti sulbî oğulları el-Hâc Velî ve Nebî ve sulbiye kızı 

Râzıye ve zevce-i metrûkesi Râbi‘a bint-i Hüseyin’e münhâsıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

oldukdan sonra merkûmetân Râzıye ve Râbi‘a taraflarından ibrâ-yı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl 

olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ahmed bin Bâli ve el-Hâc ‘Alî bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Şa‘bân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb mezbûr el-Hâc Velî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müvekkilelerim merkûmetân Râzıye ve Râbi‘a’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘aları mukâbelesinde cemî‘ 

şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile mezbûr el-Hâc Velî yedinden merkûme Râzıye 

ikibinaltıyüz akçe ve mezbûre Râbi‘a üçbin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ haklarından 

mezbûr el-Hâc Velî’nin zimmetini ibrâ ve iskât eylediler min ba‘d hak ve ‘alâkaları kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bizden bi’z-zât veya vekîlimizden bi’l-vâsıta da‘vâ ve 

husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiler 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Şevvâl 1074 / 7 Mayıs 1664). 

Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-Seyyid 

Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Hasan, Mehmed bin Şa‘bân, Hamza bin ‘Abdulkerîm, ‘Ömer 

Çelebi bin Velî. 

 

145-4 Mîrâs (Tehârüc) 

Nebî bin Mustafâ / ma‘a el-Hâc Velî. 
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Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Mustafâ bin Maksûd nâm kimesnenin verâseti sulbî kebîr oğlu el-Hâc Velî ve Nebî ve sulbiye 

kebîre kızları Râzıye ve zevce-i metrûkesi Râbi‘a bint-i Hüseyin nâm kimesnelere münhasıra 

olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr Nebî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb mezkûr el-Hâc Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘a-

i şer‘iyem mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile mezbûr el-Hâc Velî 

yedinden altıbin nakd akçe ile Bezzâzistân’da vâki‘ bir tarafı el-Hâc Halîl dolabı ve bir tarafı 

Mehmed dolabı ve bir tarafı Bezzâzistân divarı ve bir tarafı Bezzâzistân tarîki ile mahdûd bir 

bâb dolap alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan mezbûr el-Hâc Velî’nin zimmetini ibrâ 

ve iskât eyledim min ba‘d ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık benden bi’z-zât 

veya vekîlimden bi’l-vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Şevvâl 1074 

/ 7 Mayıs 1664). 

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

146-1 Kaybolan Merkeb ve Gararlar Da‘vâsı 

Hasan bin Hüseyin / ‘Alî bin Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Bostâncıoğlu Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Hüseyin 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Hüseyin mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem bir re’s merkeb ve iki gararım 

menzilimden zâyi‘ olmuşidi zikr olunan iki gararı mezbûr ‘Alî yedinde bulup ahz ve kabz 

eyledim merkebi taleb iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr ‘Alî cevâbında hâzır-

ı bi’l-meclis olan Şahin bin ‘Abdullah ile câmi‘ye giderken mârü’z-zikr gararları yolda bulup 

ben kabz eyledim merkebi görmedim deyu inkâr itmeğin mezbûr Hasan’dan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin zikr olunan 

merkebi mezbûr Hasan’ın menzilinden almayup ve yolda bulmadığına mezbûr ‘Alî’ye yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin bî-vech 

mu‘ârazadan mezbûr Hasan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâdî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Şevvâl 1074 / 7 Mayıs 

1664). 

Receb Halîfe el-imâm, Hüseyin bin ‘Abdî, ‘Abdî bin Bostân, Sefer bin ‘Osmân, Ramazân 

bin Mehmed, Velî bin Hüseyin ve gayruhum.  

 

146-2 Boşanma İrâdesini Kullanan Kadının Talâkı 

‘Âyşe bint-i Himmet / Zevci Hamza bin İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Hocafakîhsultân Mahallesi sâkinelerinden işbu râfi‘atü’l-

kitâb ‘Âyşe bint-i Himmet nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevc-i medhûl-

bahâsı Hamza bin İbrahîm nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-

i kitâbdan bir ay mukaddem mezbûr Hamza irâdetin elinde olsun deyu beni tehayyür idüp ben 

dahî nefsimi ihtiyâr itmekle mutallaka olmuşumdur su‘al olunup takrîri tahrîr olunmak 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûre ‘Âyşe’den takrîr-i meşrûhuna 

mutâbık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Fethullah bin Ahmed ve Mehmed bin 

Süleymân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

mezbûr Hamza târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem zevcesi mezbûre ‘Âyşe’yi bizim 

huzûrumuzda irâdetin elinde olsun deyu tehayyür idüp ol dahî meclis-i merkûmda nefsini 

ihtiyâr itmekle mutallak olmuşdur bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 
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edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın 

mûciyle ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed, el-Hâc ‘Alî bin ‘Alî 

ve gayruhum. 

 

146-3 Alınan Borç Karşılığı Verilen Rehnin Kaldırıldığının Tescîli 

Fâtî bint-i Ahmed / sagîr Seyyid İbrahîm / vasî Marzıye vekîl Sefer. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Fâtî bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden es-Seyyid 

Mahmûd Beg’in sulbî sagîr oğlu İbrahîm’in tesviye-i umûruna hâlâ kıbel-i şer‘den vasîsi olup 

vâlidesi olan Marzıye bint-i ‘Abdullah tarafından tasdîk-i âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-

vekâlesi olan zevci Sefer bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun 

mukaddemâ vasîsi olup vefât iden Ahmed Çelebi sagîr-i mezbûrun bir altun istifânı ve iki sîm 

hançerini bana rehn vaz‘ idüp mukâbelesinde benden dörtbin akçe alup kabz eylemişidi hâlâ 

fekk-i rehn idüp meblağ-ı mezbûru vasî-i mezbûre Marzıye yedinden alup kabz eyledim bâkî 

bir akçe ve bir habbem kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Şevvâl 1074 

/ 8 Mayıs 1664). 

Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Dâvud bin Dâvud, Mehmed bin ‘Abdullah, ‘Îsâ 

bin Mehmed, Ahmed Çelebi bin Mehmed. 

 

146-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mehmed Dede ibn Mehmed / Mehmed Çelebi ibn Mahmûd Hoca. 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Dede ibn Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Mahmûd Hoca 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Kovanağzı nâm mevzi‘de 

vâki‘ şarken Himmet mülkü ve şimâlen el-Hâc İbrahîm mülkü ve garben Mustafâ mülkü ve 

kıbleten nehr-i cârî ile mahdûd bir yazlık ve bir tâbhâne ve bir örtme ve arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil bir kıt‘a bağımı mezbûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt ondokuzbin akçeye bey‘-

i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-

ı mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Şevvâl 1074 / 8 Mayıs 1664). 

Mehmed Çelebi bin Eymir Dede, Molla Süleymân bin Mehmed, el-Hâc ‘Osmân bin el-

Hâc Mustafâ, Mehmed bin Süleymân, Mustafâ bin Süleymân, ‘Abdullah bin ‘Alî, Mehmed bin 

Ahmed. 

 

146-5 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Vekâlet-i Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i ‘Abdî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn ‘Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp Kureyş Kazâsı’na tâbi‘ Tokalı nâm karye sâkinelerinden iken fevt olan sadriye 

kızım Fâtıma bint-i el-Hâc Hasan nâm hatunun muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile bana 

intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyemi müteveffât-ı merkûmenin muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan 

zevci olandan da‘vâ ve taleb ve ahz ve kabza ve bana îsâle ve ahz ve kabz mütevakkıf olan 
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umûrun küllîsine tarafımdan mezbûr Mehmed’i vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb ve ta‘yîn eyledim 

didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya müte‘ahhid olmağın 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Şevvâl 1074 / 10 Mayıs 1664). 

Hüseyin bin Halîl, Hâcı bin Mehmed, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

147-1 Mîrâs 

Fâtıma bint-i Mehmed Beg / ma‘a Mahmûd bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Fâtıma bint-i Mehmed Beg nâm hatun tarafından 

tasdîk-i âtiyyü’l-beyâna vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘ammisi oğlu râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin 

İbrahîm Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Kemâlgarîb Mahallesi’nde 

vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Mûsâ Efendi mülkü ve bir tarafı Pîrî Beşe mülkü ve bir 

tarafı Küçük Mehmed Beg mülkü ile mahdûd büyût-ı müte‘addideyi ve bağçeyi müştemil 

menzil ve Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan dört 

dönüm ve Pâşâ Çeşmesi kurbunda vâki‘ üç dönüm ve Buzhâne kurbunda vâki‘ üç dönüm 

tarlaları müvekkilem merkûme ile mezbûr Mehmed’in müşâ‘ ve müşterek mülk-i mevrûsları 

olup el-hâleti hâzihi müslümânlar huzûrunda zikr olunan üç kıt‘a tarla ve menzil tevzî‘ ve 

taksîm olundukda mârü’z-zikr üç kıt‘a tarlayı müvekkilem merkûme Fâtıma alup kabûl ve kabz 

idüp ve menzil ve bağçeyi mezbûr Mahmûd alup kabûl ve kabz eyledi beynlerinde müşâ‘ 

Sarıcaahmed nâm karyede vâki‘ bir kıt‘a bağ ve iki kanglı ve Salır nâm karyede vâki‘ yediyüz 

‘aded öz ve ardıç mertekleri kaldı bunlardan gayri bir şey kalmadı menzil ve bağçeyi mezbûr 

Mahmûd mutasarrıf olsun ‘alâkam kalmadı didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (12 Şevvâl 1074 / 8 Mayıs 1664). 

A‘lemü’l-‘ulemâ fazîletlü Mûsâ Efendi, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Süleymân 

Hoca el-imâm, Ahmed Çelebi bin Safer Efendi, Mehmed bin İbrahîm, Halîl bin Mehmed, es-

Seyyid Hasan Çelebi bin es-Seyyid Mehmed. 

 

147-2 ‘Avârız ve Bedel-i Nuzül Da‘vâsı 

Kırili Kazâsı’na tâbi‘ Göçeri nâm karye ahâlisi / ma‘a Kırkdedeli.  

Sarâyköy Kazâsı’na tâbi‘ Kırkdede nâm karye sükkânından Mustafâ bin Mehmed ve 

Mehmed bin Budak ve diğer Mehmed bin Mustafâ ve Hasan bin el-Hâc Hüdâverdi ve Velî bin 

el-Hâc Süleymân ve Salîh bin Müslîm nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Göçeri nâm karye sükkânından ashâb-ı hâze’l-kitâb Hamza 

Halîfe bin Şa‘bân ve Mehmed Halîfe ibn Bahâdır ve el-Hâc İbrahîm bin Doğan ve Oruç Fakîh 

bin ‘Abdulcabbâr ve Mustafâ bin Halîl nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında üzerlerine her 

biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn kimesnelerin bizim karyemiz sınurunda vâki‘ bağ 

ve arâzileri olmağla bin altmış dokuz senesi târîhiyle yedimde olan emr-i şerîf mûcibince 

mezbûrûn ve sâ’ir ‘avârız ve nüzl içün biz imdâd ve i‘ânet taleb ideriz su‘al olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-su‘al mârü’z-zikr Göçeri nâm karye ahâlisi olan mezbûrûn cevâblarında muharrer-i 

cedîd hîn-i tahrîrde bizi zikr olunan Göçeri nâm karyeye tahrîr idüp üzerlerimize hâne kayd 

idüp vâki‘ olan ‘avârız ve nuzülü edâ ideriz bu takdîrce mezbûrûn kimesneler için ‘avârız ve 

nuzül taleb olundu deyu mezbûrûnun yedlerinde olan emr-i şerîfe mu’ahhar emr-i şerîf ibrâz 

idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı şerîfi mezbûrûn kimesnelerin takrîr-i 

meşrûhlarına mutâbık gelmeğin ber-mucîb-i emr-i şerîf mârü’z-zikr Kırk nâm karye ahâlisi 

Göçeri nâm karye ahâlisinden ‘avârız ve nuzül talebinden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 
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olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(12 Şevvâl 1074 / 8 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-eşbâh Mustafâ Ağa mübâşir, Hüseyin bin Mustafâ, Ahmed bin Hüsâm, el-Hâc 

Himmet bin Kulfâl, Mustafâ Çelebi bin Pîrî Beşe, Mustafâ bin Ca‘fer.  

 

147-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İsma‘îl ve İbrahîm Beşe / ‘Âyşe bint-i ‘Abdulcelîl. 

Mahmiye-i Konya’da Mü’min Mahallesi sâkinlerinden İsma‘îl bin Receb kendi 

tarafından asâleten ve karındaşı İbrahîm Beşe tarafından zikri âtî olan bağını ve semenini ahz 

ve kabza vekîl olup İbrahîm bin Üveys ve Yûsuf bin ‘Alî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olmağla vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i 

‘Abdulcelîl nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti 

(sâbite) olan zevci Derviş Mevlûd bin Süleymân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hatîb nâm karyede vâki‘ bir tarafı Yûsuf mülkü ve bir tarafı 

İsma‘îl mülkü ve bir tarafı Mustafâ Beşe mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd müşâ‘ ve 

müşterek olan bir kıt‘a bağımızı mezbûre ‘Âyşe’ye râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru merkûme ‘Âyşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şevvâl 1074 / 9 Mayıs 1664). 

Himmet bin Mustafâ, Yûsuf bin ‘Alî, Mahmûd bin ‘Abdî, el-Hâc Nasûh bin Sinân, 

İbrahîm bin Mehmed. 

 

147-4 Muhâla‘a 

Nisâ bint-i ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin İlyâs meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevcesi olan râfi‘atü’l-kitâb Nisâ bint-i ‘Ömer nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dokuz ay mukaddem merkûme Nisâ 

Hatun’u muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eylemişidim hâlâ beynimizde ma‘lûm yedinde olan eşyâ 

ve esvâbımı alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tâsdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şevvâl 1074 / 9 

Mayıs 1664). 

Mehmed Halîfe el-imâm, Eskici Süleymân, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Hasan ve 

gayruhum.  

 

148-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

el-Hâc Sâlih / Hâçir ve Bahâdır Zimmîler. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Sâlih bin İbrahîm meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hâçir ve Bahâdır veled-i Bağdeser nâm zimmîler 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ 

mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tâbhâne ve bir izbe ve havluyu müştemil mülk menzilimi mezbûrân Hâçir ve 

Bahâdır zimmîlere râyic-i fî’l-vakt beşbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hâçir ve 
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Bahâdır zimmî yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şevvâl 1074 / 9 Mayıs 1664). 

Mehmed Çelebi bin Halîl, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, el-Hâc 

Mehmed bin Hüseyin, Mustafâ bin Hüseyin, el-Hâc Nasûh bin Mûsâ, ‘Osmân bin Hüseyin, 

Ahmed bin Hüseyin. 

 

148-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Hasan Çelebi ibn Mehmed / Derviş İsma‘îl bin Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden Hasan Çelebi ibn Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş İsma‘îl bin Süleymân 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Altunpâ dimekle ma‘rûf 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Nûrullah mülkü ve bir tarafı diğer Nûrullah mülkü ve bir tarafı Halîl 

ve İbrahîm mülkleri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi 

ve bir örtme ve bir havluyu müştemil vâlidem Âyşe’den intikâl iden bir tahta bağımı ve 

babamdan iştirâ eylediğim bir tahta bağımı mezbûr Derviş İsma‘îl’e râyic-i fî’l-vakt onsekizbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Derviş İsma‘îl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şevvâl 1074 / 9 Mayıs 

1664). 

‘Âlemü’l-‘ulemâ fazîletlü Mûsâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih Kâsım Efendi, el-Hâc Nûrullah 

bin el-Hâc ‘Abdî, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, Hasan bin el-Hâc Murâd, Molla Ahmed 

bin el-Hâc Himmet, Molla Mehmed ihve, İbrahîm bin Süleymân, Mehmed Çelebi bin Ahmed, 

Derviş Mehmed bin Mustafâ, el-Hâc Ahmed bin ‘Îsâ, el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc Ahmed, ‘Abdî 

bin el-Hâc Ahmed. 

 

148-3 Ölüm Keşfi (Nehre Düşüp Ölen Çocuğun Keşfi) 

Hüccet-i keşf. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin 

Ahmed nâm kimesne meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb günü sulbiye sagîre 

kızım Râbi‘a mahalle-i mezbûrede sâkin olduğum mülk menzilimin havlusu dâhilinde cereyân 

nehrin kenarına varup oynarken nehr-i mezbûrun içine düşüp başı aşağı gelmekle ol ân andan 

nâşî fevt olup hâlâ mârü’z-zikr nehir kenarında yatur savb-ı şer‘den üzerine varılup keşf ve 

müşâhede olunmak matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ Kassâm ‘Ömer Efendi ibn 

Velî irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda mestûrü’l-esâmî olan müslimîn ile menzil-i mezbûra 

varup mârü’z-zikr nehrin kenarında sagîre-i mezbûrenin a‘zâsına nazar olundukda fî’l-vâki‘ 

eser-i cerhden bir şeyi olmayup nehr-i mezbûra gark olmadan nâşî vefât eylediği keşf ve 

müşâhede eylediklerinden sonra vâki‘-i hâli mevlânâ-yı mezbûr mahallinde keşf ve tahrîr idüp 

ba‘dehu ma‘â irsâl olunan Çukadâr ‘Alî Beşe ibn İsma‘îl ve Hüseyin Beşe ibn Mehmed ile 

meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şevvâl 1074 / 9 

Mayıs 1664). 

‘Îsâ Efendi el-imâm, İsma‘îl Efendi el-imâm, es-Seyyid Ahmed Efendi ibn Mehmed 

Efendi, Mustafâ Beg bin Ahmed Ağa tâbi‘-i mütesellim, Muslî Beg bin ‘Ömer, el-Hâc İbrahîm 

bin Halîl. 
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148-4 Vasî Ta‘yîni 

Sagîre Râbi‘a ve Fâtıma bint-i Ahmed / vasî ‘Aynî bint-i Muharrem. 

Mahmiye-i Konya’da Pîresed Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Ahmed nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızları Râbi‘a ve Fâtıma’ya babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzaklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-

ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın râfi‘atü’l-kitâb ‘Aynî bint-i 

Muharrem nâm hatun mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ta‘yîn 

olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhide 

olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Şevvâl 1074 / 28 Nisan 1664). 

Davud bin Emrullah, Ahmed bin Âhî, Receb bin Mustafâ, Mahmûd bin el-Hâc Mehmed 

ve gayruhum. 

 

149-1 Tarla Mülkiyeti Da‘vâsında Sulh 

İbrahîm bin ‘Abdî Hoca / Sâlih / Mustafâ bin Velî ve ‘Alî evlâd-ı Haydar. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Abdî Hoca meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Velî ve ‘Alî evlâd-ı Haydar nâm 

karındaşlar mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Hocacihân 

nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Ârif Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı arazi-i 

vakf ve bir tarafı nehr-i cârî ile mahdûd bir buçuk dönüm tarla mukaddemâ babamın taht-ı 

tasarrufunda imiş deyu da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mezbûrûn yedlerinden üçyüz akçe alup kabz idüp da‘vâ-yı merkûmeden fâriga oldum min ba‘d 

tarlada ‘alâkam kalmadı mutasarrıf olsunlar didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(13 Şevvâl 1074 / 9 Mayıs 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, Velî bin Mehmed, Sübhânverdi bin Sübhânverdi, 

‘Alî bin Ahmed, ‘Alî bin Derviş, Hasan bin Ramazân.  

 

149-2 Vasîden Muhallefât Talebi Da‘vâsı 

Fâtıma bint-i Mehmed Ağa / Mahmûd ibn İbrahîm Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Fâtıma bint-i Mehmed Ağa nâm hatun tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Fâtıma’nın li-ümm karındaşı ve 

‘ammisi oğlu râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin İbrahîm Beg mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Fâtıma mukaddemâ sagîr iken babasından intikâl 

iden emvâl ve eşyâsını vasîsi olan Küçük Mehmed zabt idüp ba‘dehu ‘âkıle ve reşîde olmağla 

emvâl ve erzâkını vasî-i mezbûr yedinden ahz ve kabz ve kendüye îsâle tarafından Mustafâ Beg 

nâm kimesneyi vekîl idüp mezbûr Mustafâ Beg vekâleti hasebiyle vasî-i mezbûr yedinden 

merkûme Fâtıma’nın yetmişbin akçesini zabt idüp kable’t-teslîm zimmetinde iken vefât itmekle 

mezbûr Mahmûd müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ’nın hasren vârisi olmağla muhallefâtına 

vâzı‘ü’l-yed olmağın meblağ-ı mezbûr yetmişbin akçeyi bi’l-vekâle taleb iderin su‘al olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Mahmûd cevâbında mukaddema müvekkile-i mezbûre kız 

karındaşım Fâtıma’ya babasından kendüye intikâl iden emvâlini vasî-i şer‘îsi olan Küçük 

Mehmed zimmetinde olan yetmişbin akçeyi ahz ve kabz ve kendüye îsâle tarafından vekîl-i 

şer‘îsi olan mûrisim mezbûr Mustafâ Beg yedinden bi’t-temâm alup kabz eylemişdir didikde 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr Mahmûd’dan takrîr-i meşrûhuna mutâbık beyyine taleb 
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olundukda ‘udûl-i müslimînden Hâcı bin Mezîd ve ‘Alî bin Hüseyin nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘merkûme Fâtıma vasî-i şer‘îsi olan 

mezbûr Küçük Mehmed Beg zimmetinde olan mâl-ı mevrûsundan yetmişbin akçeyi ahz ve kabz 

ve kendüye îsâle vekîl-i şer‘îsi olan mezbûr Mustafâ’nın yedinden meblağ-ı mârü’z-zikr 

yetmişbin akçeyi bi’t-temâm ahz ve kabz eylediğini bizim huzûrumuzda ikrâr idüp bizi işhâd 

eyledi biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkîye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

mûcibiyle vekîl-i mezbûr bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 

Şevvâl 1074 / 10 Mayıs 1664). 

Ahmed Çelebi bin Nasrullah, Velî Beg bin Bâli, Receb bin Velî, el-Hâc Yûsuf bin 

‘Abdullah, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

149-3 Konya İhtisâbı Mahsûlünden Alacağını Aldığını Tescîl 

‘Osmân bin Mûsâ / Muhtesib Hasan Beşe. 

Fî’l-asl mahrûse-i Kayseriye’den olan mahmiye-i Konya’da sâkin ve mütemekkin iken 

vefât iden Mustafâ Ağa ibn Mehmed’in inhisâr üzere vârislerinden ‘ammisi oğlu ‘Osmân bin 

Mûsâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ 

muhtesib olan râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Ağa ‘uhdesinde olan Konya İhtisâbı’nı hâl-i sıhhatinde 

iken mezbûr Hasan Beşe’ye bin yetmiş dört Muharremi gurresinden bir sene temâmına değin 

binyüz esedî guruşa virüp ol dahî kabûl ve der-‘uhde idüp meblağ-ı mezbûrun altıyüz guruşunu 

mezbûr Mustafâ Ağa hâl-i sıhhatinde alup kabz idüp bâkî dörtyüz esedî guruşu kalmışidi hâlâ 

irsen bana intikâl eylemeğin meblağ-ı bâkî dörtyüz esedî guruşu mezbûr Hasan Beşe yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Şevvâl 1074 / 11 Mayıs 1664). 

es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, ‘Osmân Çelebi bin Yûsuf, Mahmûd Çelebi bin 

Mehmed, Mehmed bin ‘Abdî, Nasûh bin Hüseyin, ‘İvaz bin Hüsâm, Sevindik Beşe bin Mustafâ, 

Dilâver Beg bin Ca‘fer. 

 

149-4 Konya İhtisâbı Mahsûlünden Kalan Alacağın Tescîl 

‘Osmân / muhtesib Hasan Beşe. 

Fî’l-asl mahrûse-i Kayseriye’den olan mahmiye-i Konya’da sâkin ve mütemekkin iken 

vefât iden Mustafâ Ağa ibn Mehmed’in inhisâr üzere vârislerinden ‘ammisi oğlu ‘Osmân bin 

Mûsâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ 

muhtesib olan râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Ağa’nın ‘uhdesinde olan Konya İhtisâbı’nı hâl-i 

sıhhatinde bin yetmiş dört Muharremi gurresinden bir sene temâmına değin mezbûr Hasan 

Beşe’ye binyüz esedî guruşa virüp ol dahî kabûl ve der-‘uhde idüp meblağ-ı mezbûrun 

beşyüzseksen guruşunu hâl-i sıhhatinde alup kabz idüp ba‘dehu yüzyirmi guruşunu dahî alup 

benim yedimle seksenbeş guruşunu evine harc ve sarf idüp ve onbeş guruşunu İstanbul’a irsâl 

idüp ve yirmi guruşunu mezbûr Mustafâ Ağa’nın pabuç ve mest ve çizme ve sâ’ir levâzımına 

harc ve sarf idüp bâkî mezbûr Hasan Beşe zimmetinde dörtyüz esedî guruşu kaldı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Şevvâl 1074 / 9 Mayıs 1664). 
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es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, ‘Osmân Çelebi bin Yûsuf, Mahmûd Çelebi bin 

Mehmed, Mehmed bin ‘Abdî, Nasûh bin Hüseyin, ‘İvaz bin Hüsâm, Sevindik Beşe bin Mustafâ, 

Dilâver Beg bin Ca‘fer. 

 

150-1 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Fâtıma / ma‘a Dilâver Beg. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Şeyhbegi Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem 

vefât iden Hadîce bint-i Mahmûd’un verâseti zevc-i metrûku Dilâver Beg ibn ‘Abdullah ve li-

ebeveyn kız karındaşları Fâtıma ve Güllü’ye münhasıra olup kable’t-taksîm merkûme Güllü 

dahî vefât idüp verâseti zevc-i metrûku mezbûr Dilâver Beg ile kız karındaşı merkûme 

Fâtıma’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme Fâtıma meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb mezkûr Dilâver Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp kız karındaşlarım merkûmetân Hadîce ve Güllü’nün muhallefât ve ‘akârâtını 

mezbûr Dilâver Beg ile beynimizde bi’l-farîzati’ş-şer‘iye tevzî‘ ve taksîm idüp hissemi ahz ve 

kabz eylemişidim lâkin merkûmetânın mezkûr Dilâver Beg zimmetinde mütekarrer olan mehr-

i mü‘eccelinden bana isâbet iden hisse-i şâyi‘amı da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Dilâver Beg yedinden mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mahmûd mülkü ve etrâf-ı selâsesi Hüsâm-zâde mülkü ile mahdûd bir oda ve havluyu ve Bağrı 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Devlet mülkü ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı diğer 

Hüseyin mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve iki tâbhâne ve bir sofa yeri ve 

bir örtme ve havluyu müştemil menzili ve bir dârâyî kaftan ve bir zıbun ve bir yektâ ve on yedi 

pâre makrame ve çenber ve çârşab alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa 

müte‘allık benden veya vekîlimden da‘vâ ve husûmet sûdûr ve zûhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 

Şevvâl 1074 / 10 Mayıs 1664). 

Molla Mehmed bin Velî, Molla Velî el-imâm, Hüseyin Halîfe el-imâm, Mahmûd bin 

Mehmed, Sâlih bin ‘Ömer, Hasan bin Mustafâ, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ. 

 

150-2 Eve Nâ-mahrem Alma İddi‘âsı ve İyi Hâl Soruşturması 

Hüsn-i hâl / Ümmü ve ‘Âlime. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan fahrü’l-akrân Kâmil Ağa İbn Kazgan Mahallesi 

sâkinelerinden Ümmü bint-i Nûrullah ve ‘Âlime bint-i İbrahîm nâm hatunları meclis-i şer‘a 

ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp mezbûrân Ümmü ve ‘Âlime’nin sâkine oldukları 

menzile nâ-mahrem kimesne girmiş deyu istimâ‘ eyledim merkûmetânın keyfiyet-i halleri 

mahalle ahâlisinden su‘al olunsun didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm Velî Halîfe ve 

Hasan Çelebi ibn Mehmed ve ‘Alî bin Mehmed ve Ramazân bin Mustafâ ve Receb bin 

‘Abdurrahman nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr 

olunduklarında Ümmü ve ‘Âlime sâliha ve müstakîmedir deyu her biri hüsn-i hâllerini haber 

virmeğin bî-vech mu‘ârazadan subaşı-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şevvâl 

1074 / 6 Mayıs 1664). 

Mehmed bin Memiş, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Şâtır Mehmed, Mahmûd bin ‘Alî.  

 

150-3 Yeni Vasînin Eski Vasîden Mâlları Teslîm Aldığının Tescîli 

Sagîr Seyyid İbrahîm / vasî vâlidesi Marzıye / ma‘a Receb Çelebi. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden es-Seyyid Mahmûd 

Beg’in sulbî sagîr oğlu es-Seyyid İbrahîm’in tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb hâlâ 

vasîsi olan vâlidesi Marzıye bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sagîr-i mezbûrun sâbıkan vasîsi olan râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Receb Çelebi vesâyetden fâriga olup ben vasî 

olmam ile sagîr-i mezbûrun kassâm defteri mûcibince cümle eşyâlarını alup kabz eyledim sagîr-

i mezbûrun Kara Beg oğlu Mîrzâ ‘Alî Beg’de olan onbirbinbeşyüz akçesini ve Hallâcoğlu 

İbrahîm Ağa’da olan dört bin akçesini ve Hüseyin Alaybegi’nde olan üçbinaltıyüz akçesini ve 

Dedemoğlu ma‘rifetiyle vasî-i mezbûr Receb Çelebi yedinden alup kabz eyledim ve çavuşlar 

kethüdâsı Ahmed Ağa’da akçenin deyn tezkeresi ve sagîr-i mezbûrun tîmârı kurâsından bin 

yetmiş üç senesi mahsûlünü ve mazı harcı olan binkırkyedi akçesini dahî alup kabz eyledim 

sagîr-i mezbûrun vasî-i mezkûr Receb Çelebi zimmetinde vechen mine’l-vücûh bir akçe ve bir 

habbesi kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 

Şevvâl 1074 / 8 Mayıs 1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mehmed bin ‘Îsâ Beg, Dâvud bin Dâvud, Mehmed bin 

‘Abdullah, ‘Îsâ bin Mehmed. 

 

150-4 Haksız Yere Ehl-i Örfe Gamz Da‘vâsı 

Subaşı. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i ‘Abdurrahman nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Çopur dimekle ma‘rûf Mehmed nâm kimesne 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı bi’l-meclis olan oğlum (boş) nâm sagîr-

i mezbûrun hidmetinde olmağla bir balta ve bir bukağımı alup bey‘ eylemiş deyu mukaddem 

da‘vâ ve taleb idüp şer‘an bir şey sâbit ve zâhir olmamağla men‘ ve def‘ olunmuşidi şer‘-i şerîfe 

inkiyâd eylemeyüp birkaç âdemleriyle evimi basup oğlum sagîr-i mezbûru ehl-i ‘örfe gamz ve 

habs itdirmişdir su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Mehmed cevâbında mukaddemâ 

husûs-ı mezbûr şer‘ile görülüp fasl olunup minvâl-i mübeyyen üzere bir nesne sâbit ve zâhir 

olmadığına ve merkûmenin evi üzerine âdem ile varup oğlunu hilâf-ı şer‘ ehl-i ‘örfe gamz ve 

habs itdirdiğini mukırr ve mu‘terif olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa 

mahzarında bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Şevvâl 1074 / 11 Mayıs 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Şâtır Mehmed ve gayruhum. 

 

151-1 Tîmâr Mahsûlu Muhâsebesi Da‘vâsı 

Sagîr Seyyid İbrahîm’in vâlidesi Marzıye / ma‘a müteveffâ vasî Ahmed’in oğlu 

Süleymân.  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden es-Seyyid Mahmûd 

Beg’in sulbî sagîr oğlu es-Seyyid İbrahîm’in tesviye-i umûruna hâlâ kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîsi ve vâlidesi olan Marzıye bint-i ‘Abdullah nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan Sefer bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîr-i 

mezbûrun sâbıkan vasîsi olup vefât iden Ahmed’in sulbî oğlu râfi‘ü’l-kitâb Süleymân 

mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun babası mezbûr es-Seyyid 

Mahmûd Beg bin yetmiş üç senesinde vâki‘ sefer-i hümâyunda vefât idüp sene-i mezbûrede 

tîmârı mahsûlü olan yirmiüçbin akçeyi mezbûr Ahmed tarafından subaşı olmağla kabz idüp 

yedinden altıbin akçeyi müvekkilem mezbûreye teslîm olunup meblağ-ı bâkî onyedibin akçe 

ile mezbûr es-Seyyid Mahmûd Beg’in hîn-ı vefâtında mevcûd olan muhallefâtını mahallinde 

vasî-i şer‘î olan gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Halîl Beg nâm kimesne yediyle beyne’n-nâs müzâyede ve 
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bey‘ olundukda müctemi‘ olan yirmibin akçe mezbûr Halîl Beg yediyle zimem tevzî‘ 

olunduktan sonra mezbûr Halîl Beg vesâyetden ‘azl olunup mezbûr Ahmed zimemde olan 

meblağ-ı merkûm yirmibin akçeyi dahî kabûl eylemeğin cem‘an otuzyedibin akçeyi 

muhallefât-ı merkûmeden onbirbin akçeye bey‘ eylediği sagîr oğlu ile (boş) nâm câriyenin 

semenini mezbûr Ahmed’in verâseti ve oğlu mezbûr Süleymân’dan bi’l-vekâle taleb iderin 

su‘al olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr Süleymân cevâbında sene-

i mezbûrda tîmârın mahsûlü olan yirmiüçbin akçenin mârü’z-zikr onyedibin akçesini babam 

mezbûr Ahmed müteveffâ-yı mezbûr es-Seyyid Mahmûd’a îsâl idüp hîn-i vusûlde mezbûr es-

Seyyid Mahmûd vefât itmekle vasî olan mezbûr Halîl Beg meblağ-ı mezkûr onyedibin akçeyi 

kabz eyledikden sonra mahmiye-i mezbûreye gelüp babam mezbûr Ahmed vasî olmağla 

cem‘an otuzyedi bin akçenin zimem muhâsebesini babama virdikden sonra babam mezbûr 

Ahmed sagîr-i mezbûr babası tîmârını alıvirmek içün sagîr-i merkûma iki hidmetkâr ve iki 

bargir ile taraf-ı saltanata revâne olup mesârif-i tarîk meblağ-ı mezbûr otuzyedibin akçeden 

altıbin akçeye bâliğ olup ve sagîr-i mezbûrun levâzım-ı zarûriyesi içün vâlidesi merkûme 

Marzıye’ye bin akçe teslîm idüp ve sagîr-i mezbûrun tîmârı berâtı ihrâcına dörtbinyediyüz akçe 

sarf idüp ve yine sagîr-i mezbûr içün sefer-i hümâyûna yedibindokuzyüzkırk akçeye bir cebeli 

tutup ve bindörtyüz akçe kalan masrafa harc idüp mecmû‘ mesârif yirmibin akçeye bâliğ olup 

meblağ-ı mârü’z-zikr onyedibin akçeden fazlası olan dörtbin akçe Çaylı-zâde hatunu 

Fâtıma’dan istidâne olmuşdur ve zikri sebk iden câriye-i mezbûrenin semeninden beşbin akçesi 

mezbûr es-Seyyid Mahmûd’un muhallefâtı tahrîr ve taksîm olundukda resm-i kısmet virülüp 

ve ikibinbeşyüz akçesini sagîr-i mezbûru taraf-ı saltanata götürdükde bir günü içün bir bargir 

iştirâ idüp ‘avdet eyledikde vâlidesi Marzıye’ye teslîm ve beşyüz akçesi sagîr-i mezbûra tîmâr-

ı mezbûr tevcîh olmak ricâsına Molla Efendi mahzarında binüçyüz akçesi mütesellim ağa 

‘arzına virilüp ve üçbin akçesi tîmâr-ı mezkûr içün Erdel Seferi’ne harc ve sarf eylemişdir 

didikde gıbbe’l-istintâk mezbûr Sefer cevâbında fî’l-vâki‘ bâlâda beyân vechi üzere onyedibin 

akçeyi vech-i muharrer üzere ta‘yîn olunan mahalle sarf ve harc ve yirmibin akçenin zimem 

tezkerelerini müvekkileme teslîm olunduğunu müvekkilem merkûme mukırre ve mu‘terifedir 

didikde mâ-hüve’l-vâki‘bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Şevvâl 1074 / 6 Mayıs 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, İsma‘îl bin 

el-Hâc Süleymân, Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Derviş Mustafâ Hekîmbaşı, İsma‘îl 

bin Ahmed, ‘Abdurrahman bin İbrahîm, Dâvud bin Dâvud, Mehmed bin ‘Îsâ Beg, Ahmed bin 

Yûsuf Beg, Mehmed bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

151-2 Ev Hibesi 

Marzıye bint-i Yûsuf / hibe sulbî oğlu Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i Yûsuf nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sadrî kebîr oğlu râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Satılmış 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Bâli mülkü ve bir 

tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd bir sofa ve 

bir tâbhâne ve havluyu müştemil mülk menzilimi ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye oğlum mezbûr 

Mustafâ’ya hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki‘-i hibede 

ithâb ve kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Şevvâl 1074 / 

11 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi bin el-Hâc Ahmed, ihve el-Hâc İbrahîm, el-Hâc Halîl 

bin Mûsâ, Halîl Çelebi bin ‘Abdulkâdir, Hasan Beşe bin ‘Alî Çelebi. 
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151-3 Kapıya Katran Sürme ve İyi Hâl Soruşturması 

Subaşı / ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan fahrü’l-akrân Kâmil Ağa Seb‘ahân Mahallesi 

sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i İsma‘îl nâm hatunu meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve muvâcehesinde 

takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âyşe’nin sâkine olduğu menzil kapusuna bu gice katran sürülmüş 

merkûmenin keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm Mehmed Hoca ibn ‘Îsâ Hoca ve 

Hasan Çelebi ibn Sadaka ve Mehmed Çelebi ibn Receb ve Mustafâ bin Mehmed ve Süleymân 

Çelebi ibn İlyâs nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup merkûme ‘Âyşe 

kendi hâlinde sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (15 Şevvâl 1074 / 11 Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin ‘Alî, Hüseyin bin 

Mehmed. 

 

152-1 Kapıya Katran Sürme ve İyi Hâl Soruşturması 

Subaşı / hüsn-i hâl Emîne bint-i el-Hâc ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan fahrü’l-akrân Kâmil Ağa Beghekîm Mahallesi 

sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Emîne bint-i el-Hâc ‘Osmân nâm hatunu meclis-i şer‘a ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem merkûme Emîne’nin sâkine 

olduğu menzili kapusuna gice ile katran sürülmüş merkûmenin keyfiyet-i hâli mahalle 

ahâlisinden su‘al olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde İmâm Hasan Hoca ve 

Ahmed Beg bin İbrahîm ve Mahmûd bin ‘Abdullah ve Hamza bin ‘Abdulkerîm ve İsma‘îl bin 

el-Hâc Mehmed nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr 

olunduklarında merkûme Emîne kendi hâlinde sâliha ve müstakîmedir deyu her biri hüsn-i 

hâlini haber virmeğin subaşı mezbûr bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(16 Şevvâl 1074 / 12 Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Hüseyin muhzır 

ve gayruhum. 

 

152-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Sâliha bint-i el-Hâc ‘Alî / Ramazân bin Hamza. 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i ‘Alî nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ramazân bin Hamza mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı 

el-Hâc Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ahmed mülkü ile mahdûd bir oda 

ve bir tâbhâne ve bir kilar ve bir ahur ve iki havluyu müştemil mülk menzilimi mezbûr 

Ramazân’a râyic-i fî’l-vakt onbirbinikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ramazân yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(16 Şevvâl 1074 / 12 Mayıs 1664). 

‘Osmân bin Ken‘ân, Hasan bin Şa‘bân, el-Hâc Receb bin Mûsâ, Mustafâ bin el-Hâc 

Mûsâ, Mehmed bin el-Hâc ‘Alî, Mustafâ bin Muharrem, Receb bin Mustafâ, Mehmed bin 
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‘Osmân, Mehmed bin Süleymân, Mehmed bin el-Hâc Mustafâ, ‘Alî bin el-Hâc Mustafâ ve 

gayruhum.  

 

152-3 Mîrâs 

Emîne bint-i Mehmed / el-Hâc Ahmed bin Ramazân. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şemseddîntebrîzî kıddüse sırruhü’l-‘azîzin mahallesi 

sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden ‘Abdulkâdir bin el-Hâc Ahmed’in verâseti sulbî 

sagîr oğulları Mustafâ ve Ahmed ve zevce-i metrûkesi Emîne bint-i Mehmed ve babası el-Hâc 

Ahmed’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme Emîne tarafından 

ibrâ-yı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan Ahmed bin Hüseyin ve Hamza bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

babası mezbûr Mehmed Çelebi ibn Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

mezbûr el-Hâc Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme Emîne zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde mütekarrer olan mehr-i mü‘ecceli ve 

beynlerinde ma‘lûm bir çift altun bilezik ve muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden 

hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyesi mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile 

muhallefât-ı merkûmeden mezkûr el-Hâc Ahmed yedinden bir dülbend örtüsü ve 

dokuzbinikiyüz nakd akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkından mezbûr el-Hâc Ahmed’in 

ve sâ’ir veresenin zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledi min ba‘d hak ve ‘alâkası kalmadı ba‘de’l-

yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile benden bi’z-zât veya vekîlimden bi’l-vâsıta da‘vâ ve 

husûmet sudûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Şevvâl 1074 / 12 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Mehmed Efendi ibn İbrahîm, el-Hâc Halîl bin Mûsâ, 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, Halîl bin ‘Ömer Dede, 

‘Osmân Ağa bin Ahmed, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin ‘Alî Efendi, Ramazân bin Ferruh, 

Mehmed bin Hamza ve gayruhum.  

 

152-4 Mîrâs Hisse Da‘vâsı 

Hüseyin Halîfe / Süleymân Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Halîfe ibn ‘Alî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Beşe ibn Zeyneddîn mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mahalle-i mezbûrede vefât iden Bazarbaşıoğlu 

Mustafâ bin Mehmed Beg’in mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-

hudûd menzili kızları Râzıye ve Kerîme ve ‘Âyşe’ye isâbet idüp merkûmetân Kerîme ve 

‘Âyşe’nin menzil-i mezbûrda olan hisseleri bana isâbet itmekle târîh-i kitâbdan üç sene 

mukaddem mezbûr Süleymân Beşe merkûme Râzıye’nin vekîli oldum menzil-i mezbûru taksîm 

idelim deyu râgıba olmağla menzil-i mezbûrda olan iki hissemi ben mezbûr Süleymân Beşe’ye 

onüçbinüçyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğimden sonra mezbûr Süleymân 

Beşe vekîl olduğu merkûme Râzıye’nin hissesi ile benden iştirâ eylediği iki hisseyi yirmibin 

akçeye âhara bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemiş lâkin mukaddemâ merkûme Râzıye’nin 

vekîli olup vekâlet da‘vâsı gayr-ı müsbet olmağla meblağ-ı mezbûr yirmibin akçeden merkûme 

Râzıye’nin hissesi olan yedibin akçeyi taleb iderin su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr 

Süleymân Beşe cevâbında mukaddemâ merkûme Râzıye’nin menzil-i mezbûrda olan hissesini 

ahz ve kabz ve taksîmine vekîl olduğumda vekâletimi tasdîk idüp menzil-i mezbûrda olan 

hissesini bana meblağ-ı mezbûra bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-istintâk mezbûr Hüseyin Halîfe mukaddemâ hîn-i taksîmde mezbûr Süleymân Beşe’nin 

vekâletini ve müvekkilesi merkûme Râzıye’nin hissesi olduğunu tasdîk ve mukırr olduğunu 
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i‘tirâf itmeğin bî-vech mu‘ârazdan mezbûr Hüseyin Halîfe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(17 Şevvâl 1074 / 13 Mayıs 1664). 

Mehmed bin Mevlûd, Nasûh bin Ebûbekir, ‘İvaz Beşe er-râcil, Hüseyin bin Mehmed, el-

Hâc Ken‘ân bin ‘Abdullah, el-Hâc Fazlı bin Halîl ve gayruhum. 

 

153-1 Tarlaya Su Akıtma Da‘vâsı 

Halîl ibn Derviş Mustafâ / Mustafâ bin el-Hâc Nasûh. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Halîl bin Derviş Mustafâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin el-Hâc Nasûh nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Kırkkavak dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup mezbûr Mustafâ’nın mülk tarlası içinden benim 

tarlama su cârî olup bu âna gelince tarlamda vâki‘ ekinimi sakî idegelmiş iken su cârî olan 

kadîmî nehri bozup ve doldurup tarlama su icrâsına mâni‘ olur su‘al olunsun didikde gıbbe’s-

su‘al mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Halîl’in tarlası benim tarlam içinden su icrâsı 

içün kadîmî nehri vardır ve bu âna gelince ol nehrden tarlasına su cârî olur deyu bi-tav‘iha ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince kadîmî olan nehr-i mezbûrdan suyu icrâsı içün mezbûr 

Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şevvâl 1074 / 

14 Mayıs 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Hasan Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Mevlânâ Süleymân Efendi el-

müderris, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Molla İbrahîm bin el-Hâc 

Mehmed, el-Hâc ‘Osmân bin Kemâl, Ahmed bin Mehmed, es-Seyyid ‘Alî Çelebi. 

 

153-2 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Marzıye bint-i ‘Osmân / vekîl oğlu es-Seyyid Süleymân Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Marzıye bint-i ‘Osmân nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb oğlu es-Seyyid Süleymân Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp bundana akdem vefât iden kız karındaşım Eşmâ’nın ve sadriye kızım müteveffât-ı 

merkûmetânın muhallefât ve ‘akârâtlarından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i 

şer‘iyemi muhallefâtlarına vâzı‘ü’l-yed olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ve İsma‘îl’den da‘vâ 

ve taleb ve ahz ve kabza ve bana îsâle tarafımdan oğlum mezbûr Süleymân Çelebi’yi vekîl nasb 

ve ta‘yîn eyledim didikde vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Şevvâl 1074 / 15 Mayıs 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mehmed bin Hüseyin. 

 

153-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Râbi‘a bint-i el-Hâc ‘Abdurrahman / karındaşı Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Sâhibyakası nâm mahalle sâkinelerinden Râbi‘a bint-i el-Hâc 

‘Abdurrahman nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed nâm şâb 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sâhibyakası’nda vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir 

tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd Sâkgötüryeri 

dimekle ma‘rûf bir evlek tarlamı mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt bindokuzyüz akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 
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gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Şevvâl 1074 / 13 Mayıs 1664). 

Mehmed bin İsma‘îl, Receb bin Mustafâ, Hasan bin ‘Abdusselâm, Hasan bin el-Hâc 

‘Abdurrahman, ‘Alî bin İslâm, Süleymân bin Hoca ‘Alî ve gayruhum.  

 

153-4 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Ahmed bin ‘Abdî / ‘Alî bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin 

‘Abdî nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Alî bin Mustafâ nâm şâb 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb günü ba‘de’z-zuhûr Çıkrıkçılar 

Kahvehânesi’nde mezbûr ‘Alî Macar bıçağı ta‘bîr olunur âlet-i câriha ile bir yerde darb ve 

mecrûh eyledi su‘al olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘al ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hamza bin Emrullah Efendi ve Bâli bin 

Mehmed ve Hasan bin Süleymân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü ba‘de’z-zuhûr Çıkrıkçılar Kahvehânesi’nde mezbûr 

‘Alî Macar bıçağı ta‘bîr olunur âlet-i câriha ile mezkûr Ahmed’in arkasını bir yerde darb ve 

mecrûh eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye makbûle olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (16 Şevvâl 1074 / 12 Mayıs 1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Sâlih bin ‘Ömer, Ahmed bin Pîrî, Şu‘ayb, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

153-5 Nehire Düşüp Ölen Kimsenin Ölümünde Ahâlinin Dahlî Olmadığının Tescîli 

Karye-i Mescidli. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘Arkıd nâm karye 

sâkinlerinden Enbiyâ bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Mescidli nâm karye sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Sefer bin ‘Alî 

ve Yûsuf bin İbrahîm ve Velî bin Mevlûd ve Hüseyin bin ‘Abdulcelîl ve Ahmed bin ‘Abdullah 

ve Îvâd bin Ya‘kûb nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

karındaşım Mahmûd nâm kimesne mezbûr Sefer’in hidmetinde olup koyun ra‘y iderken târîh-

i kitâbdan sekiz gün mukaddem Çarşanba Çayı dimekle ma‘rûf olan nehrin kenarından 

karındaşım mezbûrun üzerinde olan melbûsâtı mevcûd olup kendi suya gark oldu deyu şâyi‘ 

olup hayâtı ve memâtı nâ-ma‘lûm olmağıla karındaşım mezbûr Mahmûd’un mevtine müte‘allık 

ahâli-i karye-i mezbûreden bir ferdin sun‘ ve ‘alâkası olmamağın dem ve diyetine müte‘allık 

da‘vâdan zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d husûs-ı mezbûra müte‘allık ahâli-i karye-

i merkûme ile da‘vâ ve niza‘ım yokdur sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kîrâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Şevvâl 1074 / 15 

Mayıs 1664).  

Kâsım bin Receb, Mehmed bin İbrahîm, Bazarbaşı ‘Alî, el-Hâc İbrahîm bin Mehmed, 

Mehmed Halîfe el-imâm. 

 

154-1 Mîrâs 

Kerîme bint-i el-Hâc Mustafâ / Karındaşı ‘Ömer Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi sâkinelerinden Kerîme bint-i el-Hâc 

Mustafâ nâm hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-i hüccete vekîl olup merkûmeyi 
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ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Abdulkâdir Beşe ibn Mehmed Beşe ve es-Seyyid Mustafâ 

Çelebi ibn es-Seyyid Pîrli Çelebi şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Alî Çelebi ibn 

İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Kerîme’nin karındaşı râfi‘ü’l-kitâb 

fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Ağa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme Kerîme babası müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mustafâ’nın ve vâlidesi ‘Âyşe’nin 

muhallefât ve ‘akârâtlarından irs-i şer‘î ile kendüye isâbet iden hakkından mezbûr ‘Ömer 

Ağa’nın ve sâ’ir veresenin zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledi min ba‘d da‘vâ ve niza‘ı yokdur 

ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile benden bi’z-zât veya vekîlimden bi’l-vâsıta 

da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şevvâl 1074 / 

14 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Mevlânâ Mehmed Efendi ibn İbrahîm Çavuş, Fahrü’l-kuzât 

el-Hâc ‘Ömer Efendi ibn ‘Abdulganî, el-Hâc Halîl bin Mûsâ, Mehmed Çelebi bin el-Hâc ‘Alî, 

‘Osmân bin Ken‘ân, Hasan bin Şa‘bân, Mustafâ bin Muharrem, el-Hâc Receb bin Mûsâ.  

 

154-2 Mîrâs (Tehârüc) 

Mehmed Çavuş / ‘Ömer Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden el-Hâc Mustafâ’nın sulbî oğlu el-Hâc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp babam müteveffâ-yı mezbûrun ve vâlidem müteveffât ‘Âyşe nâm hatunun 

muhallefât ve ‘akârâtlarından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iye 

mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmetândan 

mahalle-i merkûm zeylinde Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı çay ve bir tarafı ‘Aynî 

Hatun mülkü ve bir tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd bir örtme ve eşcârı 

müştemil bir kıt‘a bağ ve iki dönüm tarlamı mahalle-i merkûmede vâki‘ etrâf-ı selâsesi mezbûr 

‘Ömer Ağa mülkü ve bir tarafı es-Seyyid Sinân Çelebi mülkü ile mahdûd bir ahur yerini mezkûr 

‘Ömer Ağa yedinden alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan mezbûr ‘Ömer Ağa’nın ve 

sâ’ir veresenin zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-

yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve 

makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şevvâl 1074 / 14 Mayıs 

1664). 

‘İnde’l-şühûdi’s-sâbıkûn.  

 

154-3 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kemâl bin Emrullah / Mehmed bin Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Kemâl bin Emrullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Seyyid Mehmed bin Şa‘bân mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd hâlâ mutasarrıf olduğum menzilde olan hisse-i şâyi‘asını mukaddemâ bana 

beşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi su‘al olunsun didikde gıbbe’s-su‘al ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Emrullah ibn ‘Ömer ve Hüseyin bin 

Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

menzil-i mezbûrda olan hisse-i şâyi‘asını mezbûr Mehmed mukaddemâ bizim huzûrumuzda 

mezkûr Kemâl’e beşyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi bu husûsa biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 
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vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Mehmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(15 Şevvâl 1074 / 11 Mayıs 1664). 

‘Osmân Çelebi bin ‘Ömer Efendi, Mehmed Çelebi bin Şa‘bân, İbrahîm bin Sefer, 

Nûrullah bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

154-4 Zorla Alınan Para Da‘vâsı 

Sâlih / ‘Alî Çelebi ibn İbrahîm Efendi / Seyyid Yûsuf Çelebi. 

Bozkır Kazâsı’na tâbi‘ Yağlıüyük nâm karye sâkinlerinden ‘Alî Çelebi ibn İbrahîm 

Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da sâbıkan kâ’im-makâm-ı 

nakîbü’l-eşrâf vekîli olan râfi‘ü’l-kitâb işbu Yûsuf Çelebi ibn Muslihiddîn mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr es-Seyyid Yûsuf Çelebi karye-i mezbûreye gelüp 

nakîbü’l-eşrâfdan mektûb-ı şerîf gelüp senin siyâdet hüccetiyün aslı yok imiş deyu başımdan 

yeşil ‘imâmemi aldığından mâ‘adâ beşbin akçemi almışidi hâlâ da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh tûlü on yedişer ayak iki yan kaliçesi alup kabûl ve kabz 

idüp mâ‘adâdan zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-

yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve 

makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şevvâl 1074 / 14 Mayıs 

1664). 

Fahrü’l-meşâyih Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, es-Seyyid Hasan Çelebi bin es-

Seyyid Mehmed, Molla ‘Alî bin Îvâd, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin Süleymân. 

 

154-5 Satılmak Üzere Verilen Sâ‘at Da‘vâsı 

Vekîl el-Hâc ‘Alî Beşe / İbrahîm Beşe 

Sâbıkan dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Konstantiniyye el-mahrûse kâdısı olan a‘lemü’l-

‘ulemâ’i’l-mütebahhırîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-müteverri‘în fazîletlü Mustafâ Efendi’nin kethüdâsı 

olan fazîletli fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ken‘ân 

Beg ibn ‘Abdulmenân ve Yûsuf Beg ibn ‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-

Hâc ‘Alî Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden İbrahîm 

Beşe ibn (boş) nâm mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim 

mezbûr Mustafâ Ağa mukaddemâ Uyvar Seferi’nde mezkûr İbrahîm Beşe’ye âhara bey‘ idivir 

deyu bir sâ‘tini virüp teslîm idüp ba‘de’l-kabz mezbûr İbrahîm Beşe firâr itmeğle hâlâ 

vekâletim hasebiyle mârü’z-zikr sâ‘atini taleb iderin su‘al olunup alıvirilmesi matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su‘al mezbûr İbrahîm Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ mukaddemâ Uyvar Seferi’nde 

mezbûr Mustafâ Ağa işbu sâ‘atini bana bey‘ idivir deyu yedime teslîm eyledi deyu bi-tav‘iha 

ikrâr idüp ‘aynı ile mezbûr sâ‘ati vekîl-i mezbûr el-Hâc ‘Alî Beşe’ye teslîm idüp ol dahî kabz 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Şevvâl 1074 / 14 Mayıs 1664). 

Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hüseyin bin Mehmed, Halîl Beşe bin Kırkaş, Fahrü’l-kuzât 

Mevlânâ ‘Ömer Efendi. 

 

155-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mustafâ bin el-Hâc Bayram / Mehmed Çelebi ibn Mûsâ. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin el-Hâc Bayram nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Mûsâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm 
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ve bir tarafı Emrullah mülkü ve bir tarafı mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tâbhâne ve bir örtme ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi mezbûr Mehmed 

Çelebi‘ye râyic-i fî’l-vakt bindokuzyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şevvâl 1074 / 16 Mayıs 1664).  

Emrullah bin ‘Ömer, Yûsuf bin Süleymân, Ahmed bin Nûrullah, Molla Ahmed bin el-

Hâc ‘Ömer, Hüseyin bin Hasan ve gayruhum. 

 

155-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Danyal zimmî / ma‘a Karagöz zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Danyal veled-i Danyal 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Karagöz veled-i Dâdiş nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Bogos zimmî 

mülkü ve bir tarafı Manik zimmî ve bir tarafı Teren zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir örtme ve bir tâbhâne ve havlu ve bağçeyi müştemil mülk 

menzilimi mezbûr Karagöz zimmîye râyic-i fî’l-vakt onyedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Karagöz zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (20 Şevvâl 1074 / 16 Mayıs 1664). 

es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, Molla ‘Alî el-imâm, Mehmed bin 

‘Abdullah, Hasan bin ‘Abdullah, Siyâvuş bin ‘Abdullah, Mehmed bin ‘Alî, Hasan bin Bâlî, 

Mahmûd bin Hüdâverdi, Dâvud bin Dâvud, İbrahîm bin el-Hâc Mahmûd ve gayruhum. 

 

155-3 Tîmâr Mahsûlü Da‘vâsı 

Dutludinek sipâhisi Ahmed’in vekili Hüseyin / ma‘a Muslî. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Dutludinek nâm karye ve gayrından tîmâra mutasarrıf olan 

Ahmed Beg’in vekîl-i şer‘îsi ve subaşısı olan Hüseyin bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Muslî bin ‘Ömer mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp tîmâr-ı mezbûra mukaddemâ mutasarrıf olan Mustafâ Beg sefer-i hümâyunda vefât idüp 

mahlûlünden bin yetmiş üç Zî’l-hiccesinin on sekizinci günü tîmâr-ı mezbûr müvekkilim 

mezbûr Ahmed Beg’e tevcîh olunup berât-ı şerîf ve emr-i ‘âlîşân mezbûrda karye-i merkûmenin 

mahsûlünü mezbûr Muslî zabt itmeğin hâlâ vekâletim hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Muslî cevâbında mukaddemâ mahlûl olan tîmârın mâbeyn 

mahsûlünü Karaman defterdârına hitâben emr-i şerîf vârid olmağla defterdâr ‘Alî Beg karye-i 

merkûme mahlûlüdür deyu yedime dîvân tezkeresi virüp ber-mûcib-i emr-i şerîf sene-i 

merkûmenin mahsûlünden derâbanlar olmayup ahâli-i karye zimmetinde olan mahsûlü ta‘şîr 

eylediğimden sonra tîmâr-ı mezkûr mezbûr Ahmed’e tevcîh olunmuşdur didikde gıbbe’l-

istintâk vekîl-i mezbûr Hüseyin cevâbında fî’l-vâki‘ tîmâr-ı mezkûr müvekkilim mezbûr 

Ahmed Beg’e tevcîh olunmazdan mukaddem mahsûl-ı tîmâr ahâli-i karye zimmetlerinde idi 

deyu i‘tirâf itmeğin vekîl-i mezbûr müdâhaleden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şevvâl 

1074 / 16 Mayıs 1664). 
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‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Hüseyin bin 

Hasan. 

 

155-4 Nehre Düşüp Ölen Kimsenin Ölümünde Ahâlinin Dahli Olmadığının Tescîli  

Gâ’ib Mahmûd’un vârisi Enbiyâ / ma‘a ahâli-i Karye-i İrmek. 

Mahmiye-i Konya muzâfatından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Arkıd nâm karye 

sâkinlerinden Enbiyâ bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sahrâ Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ İrmek nâm karye sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Mehmed bin İlyâs ve Sarı Mehmed 

bin Dâvud ve ‘Abdullatîf bin Cârullah ve Seydî bin Ahmed ve Aslan bin ‘Alî ve Süleymân bin 

İlyâs nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karındaşım Mahmûd 

nâm kimesne Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Mescidli nâm karye sâkinlerinden hâzır-ı bi’l-meclis 

olan Sefer bin ‘Alî nâm kimesnenin hidmetinde olup koyun ra‘y iderken târîh-i kitâbdan sekiz 

gün mukaddem Cıhârşenbe Çayı dimekle ma‘rûf nehrin kenarında karındaşım mezbûrun 

üzerinde olan melbûsâtı mevcûd olup kendi suya gark oldu deyu şâyi‘ olup hayâtı ve memâtı 

nâ-ma‘lûm olmağla karındaşım mezbûr Mahmûd’un mevtine müte‘allık da‘vâdan zimmetlerini 

ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d husûs-ı mezbûra müte‘allık ahâli-i karye-i mezbûre ile da‘vâ ve 

nizâ‘ım yokdur sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kîrâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Şevvâl 1074 / 15 Mayıs 1664). 

‘Osmân Ağa tavâşi, Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, Emrullah bin Mehmed, Ahmed Fakîh el-

imâm, Fahrü’l-akrân Ahmed Ağa. 

 

156-1 Tekâlîf Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Penbeci nâm karye 

ahâlisinden Satılmış bin Yûnus ve İbrahîm bin Ca‘fer nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Mehmed mahzarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hasan mukaddemâ karye-i merkûme sâkinlerinden olmağla hâlâ karye-i 

mezbûr üzerine vâki‘ olan tekâlîfi bizim ile ma‘a edâda muhâlefet ider su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında fî’l-vâki‘ mukaddemâ karye-i merkûmede 

sâkin idim lâkin karye-i merkûme ahâlisi kalkup bir ferd kalmamağla ben dahî mahmiye-i 

merkûmede bir menzil alup vâki‘ olan tekâlîfi mahalle ahâlisiyle ma‘a edâ ve teslîm iderin 

karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâk ve arâziden bir şeyim olmadığından mâ‘adâ karye-i 

merkûmenin hânesine dahî kayd olmadım deyu cevâb virmeğin karye-i merkûme ahâlisinin 

yedlerinde olan sûret-i defterlerine nazar olundukda mezbûr Hasan’ın ismi ve babası ismi 

mestûr olmayup karye-i merkûmede dahî emlâk ve arâziden tekâlîf îcâb ider şeyi olmağına 

ahâli-i karye-i merkûme mukırr olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûrân Satılmış ve İbrahîm 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şevvâl 1074 / 17 Mayıs 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr 

ve gayruhum. 

 

156-2 Salyâne Da‘vâsı 

Ahâli-i Penbeci / ma‘a Bahâdır bin ‘Abdulkâdir. 

 Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Penbeci nâm karye 

ahâlisinden Satılmış bin Yûnus ve İbrahîm bin Ca‘fer nâm kimesneler mahmiye-i merkûmede 

Kaymakahmed Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Bahâdır bin ‘Abdulkâdir mahzarında 

üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Bahâdır mukaddemâ karye-i merkûmede 
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sâkin olmağla hâlâ karye-i merkûme üzerine vâki‘ olan tekâlîf içün sâlyâne taleb ideriz su’âl 

olunup alıvirilmesi matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Bahâdır cevâbında fî’l-

vâki‘ mukaddemâ ben karye-i merkûmede sâkin idim lâkin karye-i merkûm ahâlisi fî’l-cümle 

kalkup perâkende olmağla ben mahalle-i merkûmede ‘avârızhânesine bağlı menzil alup vâki‘ 

olan tekâlîfi mahalle ahâlisi ile ma‘a edâ iderin karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâk ve 

arâziden bir şeyim olmadığından karye-i merkûmenin hâne defterine ben ve babam kayd olmadı 

deyu cevâb virmeğin karye-i merkûmenin sûret-i defterine nazar olundukda mezbûr Bahâdır’ın 

ismi ve babasının ismi mestûr olmayup ve karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâk ve arâzisi 

olmadığını müdde‘iyân-ı mezbûrân i‘tirâf itmeğin bî-vech mu‘ârazadan ahâli-i karye-i 

merkûme men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şevvâl 1074 / 17 Mayıs 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr 

ve gayruhum. 

 

156-3 Arâzi Tasarrufu Da‘vâsı 

Ahmed Beg karındaşı Hamza / ma‘a Mürsel Fakîh ibn Mehmed. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Apa nâm karye ve gayrinden tîmâra mutasarrıf olan Ahmed 

Beg’in karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Hamza Çelebi ibn Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden Mürsel Fakîh ibn Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ karye-i merkûme sâkinlerinden Durmuş nâm kimesne vefât 

idüp evlâd-ı zükûru kalmayup taht-ı tasarrufunda olan arâzi bi-hasebi’l-kânûn tapuya müstehak 

olmağın karye-i merkûmenin üç nefer sipâhisine resm-i tapusunu virüp arâzi-i merkûmenin 

tasarrufu içün bana üç nefer sipâhi mümzâ ve mahtûm tezkere virmişler iken mezbûr Mürsel 

Fakîh arâzi-i merkûmeye müdâhele ider su’âl olunup men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mürsel Fakîh cevâbında karye-i merkûme sipâhisinin biri 

müteveffâ-yı mezbûrun yerlerinden bir mikdârını tasarrufa izin virüp iki keyl tohum iki dönüm 

yere zer‘ eyledim iki dönüm tarladan mâ‘adâsını tasarruf eylemedim deyücek mezbûr Hamza 

Çelebi üç sipâhinin biri izn virüp bâkîsi izn tezkeresi virmedikçe tasarrufa kâdir olmadığına 

fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı fetvâ-yı şerîf Zeyd 

ve ‘Amr bir tîmârı müşâ‘ ve müşterek berât-ı şerîfle mutasarrıf olsalar ol tîmârda mahlûl olan 

tarlayı Zeyd tapuyla Bekir’e virse ‘Amr’ın dahî izni olmadın Bekir ol tarlayı tasarrufa kâdir 

olur mu el-cevâb olmaz ‘Amr’ın izni dahî lâzımdır deyu buyurulmağın müteveffâ-yı mezbûrun 

taht-ı tasarrufunda olan cümle arâzi mezbûr Hamza Çelebi’ye hükm olunup mezbûr Mürsel 

Fakîh zer‘ eylediği iki keyl tohumunu mezbûr Hamza’dan alup arâzi-i merkûmeden mezbûr 

Mürsel Fakîh kasr-ı yede tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şevvâl 1074 / 18 

Mayıs 1664). 

Nasûh bin ‘Alî, ‘Abdurrahman bin Üveys, Mehmed bin ‘İvaz, ‘Abdulhalîm ve gayruhum. 

 

156-4 Câriye Azâdı 

‘Itknâme-i Gülfidân. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Dur ‘Alî Beşe’nin sulbiye kebîre kızları Fâtıma ve Safiye nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde orta boylu sarışın gök ela gözlü Rûsiyyü’l-asl olup mukaddemâ müteveffâ-yı 

mezbûra rıkkıyete mu‘terif olan râfi‘atü’l-kitâb Gülfidân bint-i ‘Abdullah mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûr Dur ‘Alî Beşe hâl-i sıhhatinde iken câriye-i 

memlûkesi olan merkûme Gülfidân’ı cümle mâlından azâd ve mülkünden ıtlâk eyleyüp sâ’ir 

ahrâr-ı asliyyât gibi hür olmağın bizim dahî makbûlemiz olup kendi nefsine mâlike ve mâlının 
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tasarrufuna kâdire olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a mezbûre Gülfidân’ın ‘ıtkına 

hükm bir le bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Şevvâl 1074 / 20 Mayıs 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Efendi, Zehrü’l-müderrisîn 

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman, Ebûbekir bin Himmet, el-Hâc ‘Abdusselâm bin 

‘İvaz Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

157-1 Sâlyâne Da‘vâsı  

Karye-i Penbeci / ‘Alî bin Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Penbeci nâm karye 

ahâlisinden Satılmış ibn Yûnus ve İbrahîm bin Ca‘fer nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Yûsuf mahzarında her biri üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr ‘Alî mukaddemâ karye-i merkûme sâkinlerinden olmağla hâlâ karye-i 

merkûme üzerine vâki‘ olan tekâlîf içün sâlyâne taleb ideriz su’âl olunup alıvirilmesi 

matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî cevâbında fî’l-vâki‘ mukaddemâ karye-

i merkûmede sâkin idim lâkin ahâli-i karye-i merkûme kalkup bir ferd kalmamağla ben dahî 

mahmiye-i merkûmede hânaye kayd olunmuş menzil alup vâki‘ olan tekâlîfi mahalle ahâlisiyle 

ma‘â edâ ve teslîm iderin karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâk ve arâzim dahî 

olmadığından mâ‘adâ hânesine dahî kayd olmadım deyu cevâb virmeğin karye-i merkûme 

ahâlisinin yedlerinde olan sûret-i deftere nazar olundukda mezbûr ‘Alî’nin ismi ve babasının 

ismi mestûr olmayup ve karye-i merkûmede dahî emlâk ve arâziden tekâlîf îcâb ider bir şeyi 

olmadığına ahâli-i karye-i merkûm mukırr ve mu‘terif olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûrân 

Satılmış ve İbrahîm men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-

‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şevvâl 1074 / 17 Mayıs 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr. 

 

157-2 Merkeb Mülkiyeti Da‘vâsı 

Ahmed bin Pîrî ve Mehmed bin Sefer. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Pîrî 

ve Mehmed bin Sefer nâm kimesneler meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan 

üç sene mukaddem medîne-i Ankara’da sâkin gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mustafâ bin Köçek nâm 

kimesneden muhâlif ve siyah bir re’s merkebi altıyüzseksen akçeye iştirâ idüp ba‘dehu mârü’z-

zikr merkebi biz dahî Aydoğmuş bin Budak nâm kimesneye üç esedî guruşa bey‘ ve teslîm ve 

kabz-ı semen idüp mârü’z-zikr merkebi gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Sevindik nâm kimesne müstehak 

çıkup mârü’z-zikr merkebi yedinden alup ol dahî semeni olan meblağ-ı mezbûru bizden bi-

hasebi’ş-şer‘ istirdâd itdirmekle biz dahî mârü’z-zikr merkebi târîh-i mezbûrda merkûm 

Mustafâ’dan meblağ-ı mezbûra iştirâ eylediğimizi ma‘lûmları olan müslümînden su’âl olunup 

ihbârları tahrîr olunması matlûbumuzdur didiklerinde ‘udûl-i müslimînden Ahmed bin Mûsâ ve 

‘Abdullah bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olup istihbâr 

olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i mezbûrda mârü’z-zikr merkebi mezbûrân Ahmed ve Mehmed 

bizim huzûrumuzda merkûm Mustafâ’dan medîne-i Ankara’da altıyüzseksen akçeye iştirâ 

eylediler biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Şevvâl 1074 / 20 Mayıs 1664). 

İbrahîm Çelebi bin el-Hâc ‘Ömer, Şa‘bân bin ‘İvaz, Hamza bin Safer, Halîl bin İbrahîm 

ve gayruhum. 
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157-3 Arâzi Tasarrufu Da‘vâsı 

Ebûbekir Çelebi / müteveffâ el-Hâc Halîl’in vârisleri. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazreti Şeyh Sadreddîn 

nûrullahu merkaduhu evkâfı mütevellisi olan râfi‘ü’l-kitâb Ebûbekir Çelebi meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden iken fevt olan el-Hâc Halîl’in 

sulbiye kebîre kızları Fâtıma ve Eşmâ ve Döndü ve Müslime nâm hatunlar mahzarlarında 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc Halîl bilâ-veled-i zeker fevt olup ‘azîz-i 

müşârün-ileyhin ‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de vâki‘ vakf arâzide eşcâr ve kürûm ve binâsı olan 

arâzinin icâresini merkûmân yedlerinden tevliyetim hasebiyle vakf içün alup eşcâr ve kürüm ve 

binâsı olmayan arâziyi âhara tefvîz murâd eylediğimde merkûmân mu‘âraza iderler su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûmân cevâblarında biz dahî babamızın taht-ı tasarrufunda 

olan arâziyi ma‘rifet-i mütevelli ile tasarrufuna tâlibe ve râgıbeyüz deyu cevâb virmeğin âhara 

virdiği resmi merkûmân mütevelli-i mezbûra virüp ma‘rifet-i mütevelli oldukdan sonra arâzi-i 

merkûmeye mutasarrıfa olmak üzere li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ket olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Şevvâl 

1074 / 20 Mayıs 1664). 

Mehmed Çelebi bin ‘İbâdullah, Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Molla ‘Alî bin Îvâd. 

 

157-4 Hırsızlık Da‘vâsı 

Mustafâ Beşe / Sâvâ veled-i Sanan. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Sâvâ veled-i Sanân nâm zimmî 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz gün mukaddem 

mahalle-i merkûmede vakt-ı ‘asrda menzilime sirka kasdıyla mezbûr Sâvâ zimmî dâhil olmuş 

su’âl olunsun didkde gıbbe’s-su’âl mezbûr Sâvâ zimmî cevâbında târîh-i mezbûrda vakt-ı 

merkûmede mezbûr Mustafâ Beşe’nin menzili önünden gelürken sekrân birkaç yeniçeriye rast 

gelüp üzerime kılıç çıkarmağla kendimi hâlâs içün mezbûr Mustafâ Beşe’nin evine girdüm 

eşyâsından bir şeyini almadım deyücek mezbûr Mustafâ Beşe’den hıyânet kasdıyla menziline 

dâhil olup eşyâsını aldığına mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz 

idüp istihlâf itmeğin târîh-i mezbûrda hıyânet kasdıyla mezbûr Mustafâ Beşe’nin menziline 

dâhil olup eşyâsını almadığına mezkûr Sâvâ zimmîye Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan 

İncîl’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-lezi enzele’l-İncîl 

‘alâ ‘Îsâ’ya yemîn itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Şevvâl 1074 / 19 Mayıs 1664). 

Budak Beg bin ‘Abdullah, ‘Abdulfettâh bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

158-1 Mîrâs Da‘vâsı 

‘Abdurrahman Çelebi ibn Mehmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem vefât iden Sâliha bint-i Hasan Beg 

nâm hatunun inhisâr üzerine vârislerinden karındaşı olup dokuz sene mu’ahhar vefât iden 

İbrahîm’in sulbî oğulları Hasan ve Mustafâ ve Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffât-ı merkûme Sâliha’nın sagîre kızı olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed oldukdan sonra 

fevt olan İsmîhân nâm hatunun ‘ammisi oğlu olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan râfi‘ü’l-kitâb 

‘Abdurrahman Çelebi ibn Mehmed Efendi mahzarında her biri üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp müteveffât-ı merkûme Sâliha târîh-i kitâbdan on sene mukaddem vefât idüp muhallefâtını 

kızı merkûme İsmîhân zabt idüp kable’t-taksîm babamız sefer-i hümâyuna gidüp anda vefât 

idüp mezbûre İsmîhân dahî müteveffât olup muhallefât-ı mezkûru merkûm ‘Abdurrahman 
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Çelebi zabt eylemişidir su’âl olunup mezbûre Sâliha’dan babamız merkûm İbrahîm Beşe’ye 

isâbet iden hisse-i şer‘iyeyi verâsetimiz hasebiyle taleb ideriz alıvirilmesi matlûbumuzdur 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi cevâbında merkûme Sâliha vefât 

eylediği hînde karındaşı müteveffâ-yı mezbûr İbrahîm Beşe hâzır ve kendüye isâbet iden hisse-

i şer‘iyesini taleb itmeyüp sükût üzere vefât eyledikden mâ‘adâ merkûme Sâliha’nın bin elli 

târîhinde müteveffât olup târîh-i kitâba gelince yirmi dört sene devr eylemişidir didikde gıbbe’l-

istintâk mezbûrûn Hasan ve Mustafâ ve Ahmed müteveffât-ı merkûme Sâliha’nın vech-i 

muharrer üzere bin elli târîhinde vefâtını münkirûn olduklarında mezbûr ‘Abdurrahman 

Çelebi’den takrîr-i meşrûha mutâbık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mahmûd Efendi bin Mustafâ Efendi ve es-Seyyid Yûsuf Çelebi ibn es-

Seyyid Pîrli nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ müdde‘ûn-ı merkûmûnun babası müteveffâ-yı mezbûr İbrahîm Beşe’nin kız karındaşı 

olan mezbûre Sâliha bin elli senesinde vefât idüp hîn-ı vefâtından târîh-i kitaba gelince yirmi 

dört sene devr eylemişidir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bilâ emr-i şerîf on beş sene devr 

iden da‘vânın istimâ‘ı memnû‘ olmağın mûcibiyle mezbûrûn bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (21-29 Şevvâl 1074 / 17-25 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi, es-Seyyid Mustafâ Beg bin es-Seyyid Pîrli, 

Zehrü’l-müderrisîn İbrahîm Efendi, Sefer bin Mûsâ, Sefer bin Mehmed ve gayruhum. 

 

158-2 Zorla Alınan Para ve Arpa Da‘vâsı 

Tekyenişîn Sefer bin Yûsuf ma‘a Mehmed Beg. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin Yûsuf 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed 

Beg ibn Murâd nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

mezbûr Mehmed Beg karye-i merkûmeye gelüp ‘ammin oğlu Mustafâ’nın tekye husûsuna 

müte‘allık senin ile da‘vâsı olup beni mübâşir gönderdi deyu cebren yetmiş esedî guruşum ile 

doksan keyl arpamı aldı su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden İmâm ‘Alî Halîfe ibn ‘Alî ve ‘Abdullatîf 

bin Kirzâd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

mezbûr Mehmed Beg mukaddemâ karye-i merkûmeye gelüp ‘ammin oğlu Mustafâ tekye 

husûsu içün beni mübaşir gönderdi deyu cebren bizim huzûrumuzda mezkûr Sefer’in yetmiş 

esedî guruşu ile doksan keyl arpasını aldı bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-

i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın meblağ-ı mezbûr yetmiş esedî guruş ile doksan keyl arpayı mezbûr Sefer’e teslîme 

mezkûr Mehmed Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Şevvâl 1074 / 19 Mayıs 

1664). 

‘Alî bin Karaman, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin ‘Alî Efendi, İsma‘îl Beşe er-râcil, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd. 

 

158-3 Şeyhahmed Mahallesi Evkâfı’na Mütevelli Ta‘yîni 

Tevliyet-i Mahalle-i Şeyhahmed / Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyhahmed Mahallesi ‘avârız ve çerâğı evkâfının 

mütevellisi olan ‘Alî bin Karaman meclis-i şer‘-i şerîfde hüsn-i rızâsıyla tevliyetden fâriga olup 

bir mütevelli lâbid olmağın mahalle-i merkûme ahâlisinden olup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn işbu râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Süleymân nâm kimesne mukaddem ve 
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müstakîmdir deyu ihbâr itmeğin yevmî bir akçe vazîfe ile evkâf-ı mezbûra mütevelli nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol dahî tevliyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu yed-i tâlibe vaz‘ olundu ki vakt-ı hâcetde 

ihticâc ide hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (22 Şevvâl 1074 / 18 Mayıs 1664). 

Mahmûd Halîfe el-imâm, Mehmed Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, Nasûh bin el-Hâc ‘Osmân, 

‘Alî bin Mehmed, Mehmed bin ‘Abdullah, Mehmed bin Mevlûd, Ahmed bin Mustafâ. 

 

158-4 Nafaka Takdîri 

Nafaka-i Ahmed ve Mustafâ / bi-taleb-i Emîne. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Şemseddîntebrîzî Mahallesi 

sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Kadrî bin el-Hâc Ahmed’in sulbî sagîr oğulları 

Ahmed ve Mustafâ’nın vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb Emîne nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-

zikri ikrâra vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan babası Mehmed 

Çelebi ibn Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîrân-ı mezbûrânın cedleri el-Hâc 

Ahmed bin Ramazân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme 

Emîne mukaddemâ sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevrûslarından yevmî dörder akçe nafaka ve 

kisve bahâ takdîr itdirüp hüccet-i şer‘iye olmuşidi lâkin sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevrûsları 

kifâyet itmeyüp hatt-ı nafaka lâzım gelmekle mâl-ı mevrûslarından sagîrân-ı mezbûrânın 

nafaka ve kisveleri içün târîh-i kitâbdan her birine yevmî üçer akçe nafaka takdîr olunsun 

didikde hâkim-i mevki‘-i müstetâb vech-i meşrûh üzere sagîrân-ı mezbûrânın her birine mâl-ı 

mevrûslârından yevmî üçer akçe nafaka ve kisve bahâ takdîr idüp ‘inde’l-ihtiyâc istidâne ve 

vakt-ı zaferde rücû‘a merkûme Emîne’ye izn bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Şevvâl 

1074 / 19 Mayıs 1664). 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Mahmûd bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc ‘Abdî bin 

Mustafâ, Ahmed Beg bin ‘Alî. 

 

159-1 Vasî Ta‘yîni 

Sagîre Emîne ve Ümmühânî / vasî Eyûb Halîfe. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Nasrûllah Beg’in sulbiye sagîre kızları Emîne ve Ümmühânî’ye babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı 

şer‘iyesini gürüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb Eyûb Fakîh 

ibn ‘Abdurrahman nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâ-ya te‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Şevvâl 1074 / 21 Mayıs 1664). 

el-Hâc Halîl bin Mûsâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi muhzır ve gayruhum. 

 

159-2 Ölen Azâdlı Kölenin Muhallefâtı Da‘vâsı 

Mustafâ Beg ibn el-Hâc Derviş / beytü’l-mâl / el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe. 

Medîne-i Kilis sâkinlerinden el-Hâc Mustafâ Beg ibn el-Hâc Derviş meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede dergâh-ı ‘âlî yeniçerilerinin serdârı olan Ahmed 

Beşe’nin karındaşı olup vekîl-i şer‘îsi olan râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed ibn Sinân Beşe 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem ‘abd-ı mu‘takım olan Ken‘ân 

bin ‘Abdullah mahmiye-i merkûmede vefât idüp yanında mevcûd olan muhallefâtından bir 
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köhne dolama ve bir kara kılıç ve bir kara hançer ve bir köhne çadırını mezbûr Ahmed Beşe 

yeniçeri hidmetkârı olmak za‘mı ile zabt eylemiş velâ cihetinden eşyâ-i merkûme bana intikâl 

itmekle taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr el-Hâc Mehmed 

cevâbında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr vech-i mübeyyen üzere mârü’z-zikr eşyâsını serdâr-

ı mezbûr zabt eyledi lâkin ‘abd-ı mu‘takı olduğu ma‘lûmum değildir deyücek mezbûr el-Hâc 

Mustafâ’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ya‘kûb bin 

Ramazân ve Hüseyin Beşe ibn Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Ken‘ân müdde‘î-i mezbûrun ‘abd-ı mu‘takıdır cihet-i 

velâdan muhallefâtı mezbûr el-Hâc Mustafâ’ya müntakiledir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbule oldukdan sona 

müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfîni içün mârü’z-zikr köhne çadırı mezbûr el-Hâc Mustafâ 

merkûm el-Hâc Mehmed’e teslîm idüp mezkûr el-Hâc Mehmed dahî zikr olunan dolama ve 

kara kılıç ve kara hançeri mezbûr el-Hâc Mustafâ’ya meclis-i şer‘de teslîm idüp ol dahî kabûl 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Şevvâl 1074 / 21 Mayıs 1664). 

‘Alî Beşe Çavuş, Derviş Mehmed sahhâf, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr. 

 

159-3 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Cennet bint-i ‘Alî / ma‘a karındaşı Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

‘Alî nâm kimesnenin sulbiye kebîre kızı Cennet nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam 

müteveffâ-yı mezbûrun mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd 

olan beş bâb evi ve iki re’s öküz ve yirmi re’s koyun ve iki merkeb ve bir kilim ve bir kaliçe ve 

beş çuvalını mezbûr Ahmed zabt idüp bu cümleden bana isâbet iden hissemi da‘vâ ve taleb 

eylediğimde mezbûr Ahmed menzil-i mezbûr ve sâ’ir eşyâ ve koyun ve öküz ve merkebi babam 

müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî hâl-i sıhhatinde oğlum ‘Alî nâm sagîre hibe ve teslîm idüp ben dahî 

velâyetim hasebiyle kabz eyledim dimekle bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

karındaşım mezbûr Ahmed yedinden ikiyüzelli akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Şevvâl 

1074 / 22 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdurrahman Efendi-zâde Ahmed Efendi, Molla Velî bin el-Hâc 

‘Ömer, Kemâl bin Sinân, Derviş Ebûbekir bin Pîr ‘Alî. 

 

159-4 Mîrâs Da‘vâsından Ferâgat 

Fâtıma Safiye binât-ı Dur ‘Alî Beşe / ma‘a Mehmed ve ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Dur ‘Alî Beşe ibn Ebûbekir nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızları Fâtıma ve Safiye nâm 

hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Mehmed ve ‘Osmân ibn 

‘Osmân ve Yûsuf bin Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında her bir ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mezbûrûn Mehmed ve ‘Osmân ve Yûsuf’da babamız müteveffâ-yı mezbûrun bazı eşyâsı 

olmak za‘mı ile da‘vâ ve taleb sadedinde olmuşidik hâlâ da‘vâ-yı merkûmeden mezbûrûn 

kimesnelerin zimmetini ibrâ ve iskât eyledik min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur ba‘de’l-yevm 

bir vecihle da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde 
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gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Şevvâl 1074 / 21 Mayıs 1664). 

‘Abdusselâm bin Hüseyin, Hüseyin bin ‘Abdusselâm, Mehmed bin İbrahîm, Ebûbekir bin 

Himmet, Yûsuf bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

160-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mübâya‘a Sultân bint-i Hacâder zimmî /ma‘a Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinelerinden Sultân bint-i Hacâder nâm 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin el-Hâc İbrahîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Kurd Beşe mülkü 

ve bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

tâbhâne ve bir kilar ve bir oda ve bir örtme ve havlu ve eşcârı müştemil mülk menzilimi mezbûr 

Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt ikibinsekizyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (27 Şevvâl 1074 / 23 Mayıs 1664). 

‘Alî Halîfe el-imâm, ‘Alî bin Mehmed, Hasan bin Mehmed, Kurd Beşe bin Resûl, Velî 

Beg bin Bâlî. 

 

160-2 Şam’dan İstanbul’a Kirâlanan Katırların Kirâlarının Ödendiğinin Tescîli 

Mısır hazînesi barutu ağası Mahmûd Ağa’nındır. 

Mahrûse-i Mısır Kâhire’nin barut hazînesi ağası olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân râfi‘ü’l-

kitâb Mahmûd Ağa ibn İsma‘îl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mükârî tâ‘ifesinden 

Mustafâ ibn el-Hâc Mahmûd ve Hamamcıoğlu Arslan ve Feyyâz bin Mehmed ve Sefer bin 

Halîl ve el-Hâc ‘Abdulmü’min ibn el-Hâc ‘Îsâ ve el-Hâc Deyyâb ibn el-Hâc Sabîh nâm 

kimesneler mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ’nın otuz yedi re’s katır ve 

Hamamcıoğlu Arslan’ın yirmi katır ve Feyyâz’ın on katır ve Sefer’in on bir katır ve el-Hâc 

‘Abdulmü’min’in otuz dört katır ve el-Hâc Deyyâb’ın elli dört katır ki cem‘an yüz altmış altı 

katırın üzerlerine barut tahmîl idüp Şâm-ı Şerîf’den medîne-i Üsküdar’a dâhil eylemek üzere 

be-her katırın kirâsını onsekizbuçuk esedî guruşa kat‘ idüp Şâm-ı Şerîf’den Konya’ya gelince 

katır başına onüçer esedî guruşunu virüp hâlâ Konya’ya dâhil oldukda onsekizerbuçuk esedîden 

yüz altmış altı re’s katırın kirâsı olan cem‘an üçbinyetmişbir guruşu mezbûrûna teslîm eyledim 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Mustafâ ve Arslan ve Feyyâz ve Sefer ve 

‘Abdulmü’min ve el-Hâc Deyyâb vech-i mübeyyen üzere be-her katırın onsekizerbuçuk esedî 

guruşundan yüz altmış altı katırın kirâsı olan üçbinyetmişbir guruşu mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa 

yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledik zimmetinde bir akçe ve bir habbe kalmadı ve biri 

birimize kefîl olduk didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şevvâl 1074 

/ 18 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-akrân Mustafâ Çavuş, Zehrü’l-akrân ‘Osmân Çavuş, Mustafâ Çavuş bin Hüseyin, 

Kansu Çavuş bin ‘Abdullah, Seydî bin Mehmed, Seydî Ken‘ân bin ‘Abdullah, Seydî İbrahîm 

bin Mustafâ, Seydî Mustafâ mustahfizîn, Seyyid Süleymân bin Derviş ve gayruhum.  

 

160-3 Şam’dan İstanbul’a Kirâlanan Katırların Kirâlarının Ödendiğinin Tescîli 

Hazîne ağası Mahmûd Ağa. 
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Mükârî tâyifesinden el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Selâm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahrûse-i Mısır Kâhire’nin barut hazînesi ağası olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Ağa ibn İsma‘îl mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp medîne-i Şâm-

ı Şerîf’den Üsküdar’a varınca be-her katırın onsekizerbuçuk esedî guruşundan seksen dört re’s 

katırın binbeşyüzellidört guruşa Mahmûd Ağâ’ya barut tahmîli içün îcâr idüp ol dahî isticâr ve 

kabûl idüp üzerlerine mîrî barutu tahmîl idüp medîne-i Konya’ya dâhil olunca seksen dört 

katırın icâresinden ikiyüzotuzüçbuçuk guruş kalmışidi hâlâ meblağ-ı mezbûr ikiyüzotuzüç 

buçuk guruşu ve kendi eşyâsını tahmîl eylediği iki katırın kirâsı olan otuzyedi guruşu ve Hâcı 

Mehmed’in kefîl olduğu elli esedî guruşunu mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa yedinden bi’t-temâm 

alup kabz eyledim zikr olunan seksen dört katırın kirâsı olan binbeşyüzellidört guruşdan bir 

akçe ve bir habbem kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şevvâl 

1074 / 18 Mayıs 1664). 

Şuhûdü’s-sâbıkûn.  

 

160-4 Mülk Satışı (Mîrâs Hissesi Satışı) 

İsmîhân bint-i İbrahîm Çelebi / ma‘a Sagîr ‘Abdurrahîm vasîsi Hamza. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden İsmîhân bint-i İbrahîm nâm hatun tarafından bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

‘Îsâ Dede ibn Koca ve el-Hâc Sefer bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

Mehmed Çelebi ibn ‘Alî Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme İsmîhân’ın kız 

karındaşı müteveffât-ı mezbûre ‘Afîfe’nin sadrî oğlu râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahîm nâm sagîrin 

kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi Hamza bin el-Hâc Mahmûd mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme mahmiye-i merkûm zeylinde Sahtiyanyuduk nâm 

mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup Hâcı Yûnus Bahçesi dimekle 

ma‘rûf bağçede olan hisse-i şâyı‘asını ve Devle Mahallesi’nde vâki‘ lede’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd olup buyût-ı müte‘addideyi müştemil Hâcı Yûnus menzilinde olan hissesini 

safka-i vâhide ile sagir-i mezbûra râyic-i fî’l-vakt sekizbinyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr vasî-i mezbûr yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Şevvâl 1074 / 16 Mayıs 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Mûsâ Beg bin ‘Arafe, ‘Alî 

Çelebi bin ‘Abdullah, Mahmûd bin Nasûh, Ahmed Beg bin ‘Abdulhalîm. 

 

161-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mübâya‘a-i bağ Selimeşâh bint-i Bostân. 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem vefât iden 

‘Afîfe nâm hatunun verâseti sadrî sagîr oğlu ‘Abdurrahîm ve zevc-i metrûku İbrahîm bin 

Ahmed Beg ve vâlidesi Kerîme bint-i İbrahîm Çelebi’ye münhasıra olup kable’t-taksîm 

merkûme Kerîme dahî vefât idüp verâseti zevc-i metrûku Ahmed Beg ibn Süleymân ve kız 

karındaşı İsmîhân nâm hatuna münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra 

mezbûrân Ahmed Beg ve İbrahîm asâleten ve sagîr-i mezbûr ‘Abdurrahîm’in tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Hamza ibn el-Hâc Mahmûd vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Selîmeşâh bint-i Bostân nâm hatun tarafından tasdîka vekîl 

olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan sadrî oğlu Halîl bin el-Hâc Mevlûd 

mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Ahmed Beg 
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mahmiye-i merkûm zeylinde Sahtiyanyuduk nâm mevzi‘de vâki‘ kıbleten tarîk-i ‘âmm ve 

garben ba‘zen tarîk-i ‘âmm ve ba‘zen Yûsuf mülkü ve şarken İbrahîm mülkü ve şimâlen 

mezbûrun mülkleri ile mahdûd eşcârı ve buçuk dönüm arz-ı hâliyeyi müştemil menzil-i 

merkûme Kerîme’den intikâl iden ve merkûme İsmîhân’dan iştirâ eylediğim altı tahta ve iki 

erkek bağımı merkûme Selîmeşâh Hatun’a râyic-i fî’l-vakt onbin akçeye bey‘ ve teslîm ve 

kabz-ı semen eyledim mezbûrûn Ahmed Beg ve İbrahîm ve Hamza mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ 

kıbleten mezbûre Selîmeşâh mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ve şarken ‘Alî Çelebi ve şimâlen 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir yazlık ve bir tâbhâne ve bir örtme ve bir evlik arz-ı hâliye 

ve eşcârı müştemil iki tahta bağımızı merkûme Selîmeşâh Hatun’a râyic-i fî’l-vakt 

onbirbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun altıbinaltıyüzdoksanaltı akçesini vasî-i mezbûr ve 

ikibinsekizyüzyetmişbeş akçesini mezbûr İbrahîm ve bindokuzyüzonaltı akçesini merkûme 

İsmîhân hissesi içün mezbûr Ahmed Beg ve merkûme Selîmeşâh yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî 

evâhir Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-29 Şevvâl 1074 / 17-25 Mayıs 

1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ as-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, ‘Alî 

Çelebi bin Karaman, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Halîl bin Ahmed, Hasan bin Pîr Hasan, el-

Hâc Mehmed bin Mahmûd, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafâ, Seyyid ‘Alî Çelebi bin 

Seyyid Hamza ve gayruhum. 

 

161-2 Konya’dah İstanbul’a Kirâlanan Develerin Kirâlarının Ödendiğinin Tescîli 

Mükâriyân. 

Mükârî tâ‘ifesinden el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Mahmûd ve el-Hâc ‘Alî bin Mahmûd ve 

el-Hâc Hasan ibn el-Hâc ‘Alî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-

i Konya Kazâsı’na tâbi‘ İsmîl nâm karye sâkinlerinden İsma‘îl bin Mustafâ ve Küllî nâm 

karyeden ‘Abdullah bin Döğenci ve ‘Abdulkâdir bin Mehmed ve İbrahîm bin Ebûbekir nâm 

kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Şâm-ı Şerîf’den medîne-i Üsküdar’a 

dâhil olmak üzere mîrî barut kirâsıyla kısraklarımıza tahmîl idüp Konya’ya geldiğimizde 

katırlarımızın ba‘zısı yorulmağla otuz sekiz deve mezbûr İsma‘îl’in ve otuz altı deve mezkûr 

‘Abdullah’ın cem‘an yetmiş dört develerini Konya’dan Üsküdar’a tutup be-her devenin kirâsını 

üçer esedî guruşa kat‘ idüp yetmiş dört devenin kirâsı olan ikiyüzyirmialtı esedî guruşu 

mezbûrûn İsma‘îl ve ‘Abdullah ve ‘Abdulkâdir’e teslîm eyledik su’âl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn İsma‘îl ve ‘Abdullah ve ‘Abdulkâdir cevâblarında ber-vech-i 

mübeyyen üzere yetmişdört devemiz kirâsı olan ikiyüzyirmialtı esedî guruşu mezbûrun el-Hâc 

Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî ve el-Hâc Hasan yedlerinden bi’t-temâm ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledik 

bâkî bir akçe ve bir habbem kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (29 Şevvâl 1074 / 25 Mayıs 1664). 

 

161-3 Mîrâs (Tehârüc) 

Halîl / Râmazân / ‘Alî / İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Sâhibyakası nâm mahalle sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Mehmed bin Ramazân’ın verâseti sulbî oğulları Halîl ve Ramazân ve ‘Alî ve İbrahîm ve 

sulbiye kızları Fâtıma ve Eşe ve zevce-i metrûkesi Havvâ’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile 

ma‘lûm oldukdan sonra merkûme Eşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-

kitâb mezbûrun Halîl ve Ramazân ve ‘Alî ve İbrahîm mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 
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babam müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtlarından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i 

şâyi‘a-i şer‘iyem mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı 

merkûmeden mezbûrûn yedlerinden üç re’s keçi oğlağıyla ve bir koyun ve iki sahan alup kabûl 

ve kabz idüp mâ‘adâdan fâriga olup zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim bâkî hak ve ‘alâkam 

kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle benden bi’z-zât veya vekîlimden bi’l-

vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-

‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (28 Şevvâl 1074 / 24 Mayıs 1664). 

es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, ‘Alî bin Mustafâ, Mahmûd Çelebi bin 

İsma‘îl, el-Hâc Mehmed bin Ahmed, ‘Alî bin Yûsuf. 

 

162-1 Mülk Satışı (Vakfa Olan Borca Karşılık Ev Satışı) 

Mehmed bin ‘Abdulganî / mübâya‘a / Mahmûd bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi  sâkinlerinden Mehmed bin ‘Abdulganî 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme evkâfı mütevellisi 

râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı Celeb mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ve bir tarafı Hüseyin mülkü ile mahdûd iki bâb evimi havlusuyla mütevelli-i mezbûra onbeş 

esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr onbeş esedî guruşu mahalle-i mezbûre mescidi evkâfına deynim 

olan onbeş esedî guruşa takas eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûru mütevelli-i merkûm zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şevvâl 1074 / 25 

Mayıs 1664). 

el-Hâc İbrahîm bin Receb, Velî bin İbrahîm, el-Hâc Hüseyin bin Satı, el-Hâc Receb bin 

Satı, Helvâcı ‘Alî ve gayruhum. 

 

162-2 Mülk Satışı (Kağnı Yolu İçin Yer Satışı) 

Hüdâverdi ve Yovan ve Döndü / ‘Abbâs bin Sefer. 

Mahmiye-i Konya sükkânından Hüdâverdi veled-i Murât ve Yovan veled-i Yorgi ve 

Döndü bint-i Bayram nâm zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

‘Abbâs bin Sefer nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ mezbûr ‘Abbâs’ın kıbleten tarîk-i ‘âmm ve 

şarken ve garben bizim mülkümüz ve şimâlen mezbûr ‘Abbâs mülkü ile mahdûd mülk kanglı 

yolunu mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ şimâlen mezbûr ‘Abbâs mülkü ve garben mezbûr Hüdâverdi 

mülkü ve kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şerken bizim mülkümüz ile mahdûd ‘arzen on iki ayak mülk 

yerimizi yüzkırk akçe dahî virüp bi-tarîki’l-mukâyaza mezbûr ‘Abbâs ile mübâdele eyledik zikr 

olunan on iki ayak mezbûr ‘Abbâs’ın vech-i mübadeleden mülküdür kanglı yolu idüp mutasarrıf 

olsun didiklerinde mukırrûn-ı mezbûrûnun vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr 

‘Abbâs kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şevvâl 1074 / 25 Mayıs 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc Hasan bin el-Hâc Derviş, Ahmed Çelebi 

bin el-Hâc ‘Ömer, Hüseyin bin Mehmed, el-Hâc İbrahîm bin Kemâl, es-Seyyid Mahmûd Çelebi 

bin es-Seyyid Mehmed. 

 

162-3 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Hamza Çelebi ibn Süleymân / Pîr ‘Alî bin Velî / da‘vâ-yı arz-ı mîrî. 
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Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Apa nâm karye ve gayriden tîmâra mutasarrıf olan Ahmed 

Beg’in karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Hamza Çelebi ibn Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karye-i merkûmdan Pîr ‘Alî bin Velî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ mezbûr Pîr ‘Alî ve karındaşı gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mehmed nâm kimesne karye-i 

mezbûrede taht-ı tasarruflarında olan arâzilerin ma‘rifet-i sipâhisi ile karye-i merkûmede sâkin 

Durmuş Beg nâm kimesneye tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde mezbûr Durmuş Beg’den dörtbin 

akçe alup kabz idüp arâzi-i mezbûru mezbûr Durmuş Beg mutasarrıf iken bilâ veled-i zeker 

mezbûr Durmuş Beg fevt olup arâzi-i merkûmeyi ve sâ’ir tasarrufunda olan arâzi mahlûl 

olunmağın karye-i merkûmenin dört nefer sipâhisi mezbûr Durmuş Beg’in taht-ı tasarrufunda 

olan arâzisini bana virüp resm-i tapu altıbin akçeyi alup tasarrufu içün yedime mümzâ ve 

mahtûm tezkere virmişler iken mezbûr Pîr ‘Alî arâzi-i merkûmeden fuzûli birkaç dönüm tarla 

tasarruf eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Pîr ‘Alî cevâbında fî’l-vâki‘ 

mukaddemâ ben ve karındaşım mezbûr Mehmed taht-ı tasarrufumuzda olan arâziyi mezbûr 

Durmuş Beg’e ma‘rifet-i sipâhi ile tefvîz eyledik lâkin vefâtından sonra mezbûr Hamza Çelebi 

karye-i merkûme sipâhisi olan karındaşı mezkûr Ahmed Beg’in vekîli ve subaşısı olmağla 

mahlûl olan yeri virmeğe vekîl eylemedim deyu kazâ-i merkûm kâdısına hitâben mektûb 

virmekle dört dönüm tarla zirâ‘at idüp iki keyl tohum saçdım deyücek müdde‘î-i mezbûr Hamza 

Çelebi karındaşım mezbûr Ahmed Beg birkaç senedir cümle umûruna beni vekîl eyledi ba‘dehu 

mahlûl olan tarlayı tapuya izne vekîl eylemedim dimesi makbûl olmadığını fetvâ-yı şerîf aldım 

deyu ibrâz idüp mazmûn-ı fetvâ-yı şerîf Zeyd-i sipâhi cümle umûruna ‘Amr’ı vekîl idüp mahlûl 

olan tarlalarını ve sâ’ir ahvâlini sipâriş etmiş olsa sonra bazı mahlûl olan tarlaları subaşısı 

tapuyu virdikden sonra ben tapuya icâzet virmedim dise kavli makbûl olur mu el-cevâb olmaz 

deyu buyurulmağın ber mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mârü’z-zikr tarladan tohumunu alup kasr-ı yede 

mezbûr Pîr ‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Şevvâl 1074 / 18 Mayıs 1664). 

Mustafâ bin Velî Dede, Velî Çelebi bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

162-4 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nafaka-i sagîr Nûrullah / bi-taleb-i vâlidetihi İsmîhân.  

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîri’l-med‘uv Nûrullah bin Süleymân es-sâkin-i be-Mahalleti Merâm min 

mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihi ve li-sâ’iri havâyicihi ez-zarûriyyeti külli 

yevmin yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyl-i isneyn derâhimi mine’l-mâli’l-müntakili 

‘Alî ibn Süleymân el-mezbûr bi-talebi ümmühi ve hâzınetihi hâmilet-i hâze’l-kitâb İsmîhân 

bint-i ‘Alî ilâ hiye mutallakati li-Süleymân el-mezbîr vehüve min hücrihâ ve terbiyetihâ ve 

ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihim ve bi’l-istidâneti vakte’z-

zarûreti ve bi’r-rücû-i ‘alâ ebîhi ‘inde’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike 

ve hurrire fî selh-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şevvâl 1074 / 25 

Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Mahmûd bin ‘Alî, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

163-1 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Nikola ve kızı Makâl / vasî vâlidesi Kireki bint-i Mihâyil. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem mürd olan 

Kademli veled-i Kademli nâm zimmînin sulbî sagîr oğulları Îsâ ve Nikola ve sulbiye sagîre kızı 

Makâl’a babaları mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza 

ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlideleri 
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râfi‘atü’l-kitâb Kireke bint-i Mihâyil nâm zimmî mukaddeme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb 

ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini edâya 

müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şevvâl 1074 / 25 Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Hasan, Yorgi veled-i Demî, Satı veled-i Mihâyil, Hüdâverdi veled-i 

Mihâyil, Eneşdaş veled-i Murât. 

 

163-2 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

Mübâya‘a / Meryem bint-i Mihâyil. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem mürd olan 

Kademli veled-i Kademli nâm zimmînin sulbiye kebîre kızı Hatun asâleten ve sulbî sagîr 

oğulları Îsa ve Nikola ve sulbiye sagîre kızı Makâl’ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

mansûb vasîleri olup vâlideleri olan Kireke bint-i Mihâyil nâm hatun vesâyeten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Meyrem bint-i Mihâyil nâm zimmî muvâcehesinde 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Tahta Köprü 

dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı merkûme Meyrem mülkü ve bir tarafı sagîrûn-ı 

mezbûrûn mülkleri ve bir tarafı Desbite mülkü ve bir tarafı Eller Keşiş mülkü ile mahdûd bir 

mikdâr eşcâr bağçesini müştemil dört puşta bağımı zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve 

inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt üçbinyüz akçeye 

merkûme Hatun’a bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Meryem yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

selh min Şevvâl li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şevvâl 1074 / 25 Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Hasan, Yorgi veled-i Demî, Satı veled-i Mihâyil, Hüdâverdi veled-i 

Mihâyil, Eneşdâş veled-i Murât. 

 

163-3 Ticâri Ortaklık Da‘vâsında Sulh 

Esâder zimmî veled-i Murât / karındaşı Melkon zimmî. 

Medîne-i Kayseriye sâkinlerinden olup bundan akdem mürd olan Makân nâm zimmînin 

inhisâr üzere vârisi olan babası Murât nâm zimmî tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan sulbî oğlu Esâder zimmî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Melkon nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mürd-i mezbûr Makân’ın mahmiye-i Konya’da Vâlide Sultân Hanı’nda 

odası olup karındaşı mezkûr Melkon odasından yüzotuzbeş guruşluk emti‘a-i mütenevvi‘a alup 

ve mukaddemâ mezbûr Melkon benim ile şerîk olup mâl-ı şirketinden hissesini virdiğimde 

ziyâde virilmekle hâlâ ziyâde virilen mâlı mürd-i mezbûrun odasından aldığı yüzotuzbeş 

guruşluk emti‘asını da‘vâ ve taleb eylediğimde kırk esedî guruş ziyâde geçen mâl-ı şirket içün 

ve yüzonbeş guruş odadan aldığı emti‘a içün mezbûr Melkon yedinden alup kabûl ve kabz idüp 

mâ‘adâdan zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu 

husûslara müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Şevvâl 1074 / 25 Mayıs 1664). 

el-Hâc Mustafâ Efendi bin Receb Efendi, Ahmed Efendi bin Halîl, ‘Abdulganî Çelebi bin 

el-Hâc Ahmed, İsma‘îl Çelebi bin Ahmed, Ahmed Çelebi bin Şâh‘unsûr, Simâven veled-i 

Garîb, Agob veled-i Azâd, Dirdâr veled-i Azâd. 
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163-4 Köle Satışını Fesh Talebi Da‘vâsı 

Emîne bint-i ‘Alî Beg Seydîşehri’nden / Hasan bin Mehmed. 

Kazâ-i Seydîşehri sâkinelerinden Emîne bint-i ‘Alî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde medîne-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Mehmed mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem mezbûr Hasan hâzır-ı 

bi’l-meclis olan Yûsuf nâm kulunu onbirbin akçeye bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

eylemişidi bey‘-i mezbûru fesh ve ekâle murâd iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Hasan cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i mezbûrda merkûme Emîne’ye mezbûr Yûsuf’u 

meblağ-ı mezbûra bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemişidim lâkin bey‘-i mezbûr fesh ve 

ekâleye râzı değilim didikde fî’l-vâki‘ bey‘-i merkûmu feshine mesâğ-ı şer‘î olmamağın 

merkûme Emîne da‘vâ-yı mezbûreden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 27 

Mayıs 1664). 

Mustafâ bin Memi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve 

gayruhum. 

 

164-1 Vasîden Mâlların Teslîm Aldığının Tescîli 

‘Ömer bin ‘Îsâ / ma‘a el-Hâc İbrahîm bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya muzâfatından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sızma nâm karye 

sâkinlerinden ‘Ömer bin ‘Îsâ nâm şâb tarafından tasdîk-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup bimâ 

hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Mahmûd bin ‘İvaz nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İbrahîm bin Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr ‘Ömer mukaddemâ sagîr iken mezkûr el-Hâc 

İbrahîm’in hücr ve terbiyesinde olmağla karye-i merkûm sınurunda vâki‘ tarlalarını ve iki 

koyun ve ikiyüzelli akçesini zabt eylemiş idi mezbûr ‘Ömer ‘âkıl ve bâliğ olmağla cümle 

tarlalarını ve iki kuzulu koyun ve ikiyüzelli akçesini mezbûr el-Hâc İbrahîm yedinden alup kabz 

eyledi bâkî emvâl ve emlâk ve arâzıye müte‘allık hak ve ‘alâkası kalmayup zimmetini ibrâ 

eyledi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1074 / 28 Mayıs 1664). 

Mehmed bin el-Hâc Safer, İsma‘îl Halîfe bin el-Hâc Mehmed, Mustafâ bin el-Hâc 

Mehmed, Yûsuf bin el-Hâc Mehmed, Yûsuf bin Nasûh, Hüseyin bin ‘Ömer Beşe, Hasan Halîfe 

bin Mustafâ. 

 

164-2 Tereke Getirmek İçin Vekîl Ta‘yîni 

Vekâlet-i el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz. 

Mahmiye-i Konya zimmîlerinden olup bundan akdem hâlik olan Turdek’in verâseti sulbî 

kebîr oğlu Erkîr ve sulbî sagîr oğulları Mezît ve Artiyûn ve Nehâbet’e münhasıra olduğu şer‘an 

zâhir oldukdan sonra kendi tarafından asâleten ve sıgâr-ı mezbûrûnun dahî tesviye-i umûrları 

içün kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olmağla vesâyeten mesfûr Erkîr meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu bâ‘is-el-Hâc ‘Abdusselâm Çelebi bin ‘İvaz Hoca mahzarında bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâlik-i mezbûrun metrûkâtından olup mahmiye-i 

mezbûrede zimem-i nâsda olan hakkımızı da‘vâ ve talebe ve ahz ve kabz ve bana îsâle ve ahz 

ve îsâl mütevakkıf olduğu umûrun cümlesine merkûm el-Hâc ‘Abdusselâm’ı vekîl ve nâ’ib-i 

menâb nasb ve ta‘yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin 

edâya te‘ahhüd itmeğin mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1074 / 29 Mayıs 1664).  
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Ken‘ân Beg bin ‘Abdullah, el-Hâc ‘Alî Beşe bin İsma‘îl Çukadâr, Ahmed Çelebi muhzır, 

‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

164-3 Mülk Satışı ve Havlu Hibesi 

Velî Çelebi kazzâz / ma‘a sulbiye kızı Fâtî. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden Velî Çelebi ibn Receb meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbiye kebîre kızı râfi‘atü’l-kitâb Fâtî nâm hatun tarafından tasdîk-i 

âtiye vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Halîl bin İlyâs 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ kıbleten Hasan mülkü ve 

şarken Mehmed Çelebi ve el-Hâc Mûsâ mülkleri ve şimâlen el-Hâc Mûsâ mülkü ve garben 

benim mülküm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir sofa ve havluyu müştemil mülk 

menzilimi târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem kızım merkûme Fâtî’ye râyic-i fî’l-vakt onbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Fâtî yedinden bi’t-temâm alup ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ve taşrasında vâki‘ bir mikdâr havlumu mülkümden ifrâz idüp kızım 

merkûme Fâtî Hatun’a hibe-i sahîh-i şer‘î ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî meclis-i 

hibede ithâb ve kabz ve kabûl eyledi ba‘de’l-yevm zikr olunan havlu mülk-i mevhûbudur ve 

menzil-i merkûm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1074 / 28 Mayıs 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid 

Mustafâ, el-Hâc Receb bin İlyâs, Dâvud Çelebi bin Emrullah, Ahmed bin ‘Alî, Mustafâ bin el-

Hâc Mûsâ, el-Hâc İbrahîm bin Hızır, ‘Abdurrahman bin ‘Abdulehad, Mehmed bin Çırak, es-

Seyyid Mustafâ Çelebi bin Ahmed, Mehmed bin Mahmûd ve gayruhum. 

 

164-4 Alacak Da‘vâsı 

Hüseyin bin el-Hâc Mûsâ / 2.500 / ma‘a İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât Mustafâ nâm kimesnenin 

inhisâr üzere vârislerinden karındaşı Hüseyin bin el-Hâc Mûsâ nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl bin (boş) nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ karındaşım müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde iken mezbûr 

İsma‘îl’e ikibinbeşyüz akçe virüp teslîm eylemiş fevt olmağla meblağ-ı mezbûr irsen bana 

intikâl itmekle hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İsma‘îl cevâbında 

fî’l-vâki‘ meblağ-ı mezbûru müteveffâ-yı mezbûr yedinden aldım ben hâl-i sıhhatinde kendüye 

teslîm eyledim deyücek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr İsma‘îl’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Yûsuf bin İbrahîm ve Mehmed bin Hüseyin nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ meblağ-ı 

mezbûr ikibinbeşyüz akçeyi mezbûr İsma‘îl bizim huzûrumuzda müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ’ya hâl-i sıhhatinde teslîm eyledi ol dahî alup kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr Hasan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Zî’l-ka‘de 

1074 / 28 Mayıs 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin muhzır.  

 

165-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Verâset-i ‘Osmân Beg. 
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Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Karaarslan nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

‘Osmân Beg ibn Halîl bin ‘Osmân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-

i merkûme sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden ‘Osmân ibn ‘Ömer nâm kimesnenin 

muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan Ahmed bin ‘Alî nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp ceddim mezbûr ‘Osmân ile müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân’ın ceddi Mehmed 

li-ebeveyn karındaşlar olup ikisinin babası Halîl nâm kimesne olmağla bu takdîrce müteveffâ-

yı mezbûrun ben ‘ammisi oğlu olup ‘usûbet cihetinden verâseti bana münhasıra ve terekesi 

müntakile iken mezbûr Ahmed ceddimizin babası olan merkûm Halîl’in karındaşı Hüseyin’in 

oğlu Mûsâ’nın oğlu ‘Alî’nin oğlu olup müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân’ın ceddinin ‘ammisi 

evlâdından vâris-i ba‘îdi olmağla kendüye isâbet ider za‘mı ile bana ‘âyid olan hisse-i şer‘iyeme 

vaz‘-ı yed eylemişidir su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Ahmed cevâbında bâlâda beyân olunan vech üzere müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân ‘usûbet-i 

nesebiyye cihetinden vâris olmak za‘mı ile ber-mûcib-i defter-i kassâm muhallefâtına vaz‘-ı 

yed eylediğini ikrâr lâkin müdde‘î-i mezbûr ‘Osmân Beg min ciheti’l-‘usûbe takrîr-i meşrûhu 

üzere vâris-i karîbi olduğunu inkâr itmeğin müdde‘î-i mezbûr ‘Osmân Beg’den takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed Dede ibn Eymîr nâm kimesne 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzır olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müdde‘î-i mezbûr ‘Osmân 

Beg ibn Halîl’in ceddi ‘Osmân müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân bin ‘Ömer’in ceddi Mehmed ile 

li-ebeveyn karındaşlardır ikisinin babası Halîl’dir mezbûr ‘Osmân Beg müteveffâ-yı mezbûrun 

‘ammisi oğlu olup verâseti buna münhasıradır bu husûsa ben şâhidim şehâdet dahî iderim deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eyledikden sonra karye-i mezbûre sâkinlerinden olup marîz ve mak‘ad 

olup bi-nefsi meclis-i şer‘a huzûru müte‘azzir olan ‘Abdulhalîm Dede ibn ‘Alî lisânından 

fahrü’l-kuzât ‘Ömer Efendi ibn Nûh va Ken‘ân Beg ibn ‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd karye-i merkûmede sâkin mezbûr 

‘Abdulhalîm Dede bizim huzûrumuzda müdde‘î-i mezbûr ‘Osmân Beg ibn Halîl’in ceddi 

‘Osmân ile müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân bin ‘Ömer’in ceddi Mehmed li-ebeveyn 

karındaşlardır ikisinin babası Halîl’dir müdde‘î-i mezbûr ‘Osmân’ın müteveffâ-yı mezkûrun 

‘ammisi oğludur verâseti buna münhasıradır bu husûsa şâhidim şehâdet dahî iderim siz dahî 

şehâdetim üzere şehâdet idin deyu bize tahmîl-i şehâde idüp biz dahi mezbûr ‘Abdulhalîm 

Dede’nin şehâdeti üzere lisânından şâhidleriz şehâdet-i ‘ale’ş-şehâde dahî ideriz deyu her biri 

edâ-i şehâdet-i ‘ale’ş-şehâde eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın muhallefât-ı 

merkûmeyi ber-mûcib-i defter-i kassâm mezbûr ‘Osmân Beg’e teslîme mezbûr Ahmed’e tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 27 Mayıs 1664).  

Molla Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Derviş bin (boş), Süleymân bin Hızır, Mahmûd bin 

Mustafâ, Mehmed bin Bostân, İbrahîm bin İslâm. 

 

165-2 Şâhid-i Zor (Yalancı Şâhitlik Yapan İmâmın Tescîli) 

Mahalle-i Aynedâr. 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi ahâlisinden Hasan bin ‘Ömer ve ‘Osmân bin 

Muslî ve Satı bin ‘Ömer ve Nasûh bin Ya‘kûb ve Mehmed bin İbrahîm ve Hasan bin Mehmed 

ve Muslî bin Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûmede imâm olan Receb Halîfe bin Safer mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Receb Halîfe şâhid-i zor olup mahallemizde sâkin işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Ahmed bin 

Mustafâ nâm kimesne hakkında hilâf-ı vâki‘ bir mâddeye şehâdet idüp müslümânları zarara 

bâ‘is ve bâdî olur iktidâ itmeğe ikrâhımız olmağın bi’l-cümle mezbûr Receb Halîfe’nin şehâdet-

i zor ile müttehim olduğunu cümle râzı ve şâkir değildir deyu ihbâr eylediklerinde mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1074 / 30 Mayıs 1664).  
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‘Alî bin Murâd, Halîl bin Nûh, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve 

gayruhum. 

 

165-3 Mülk Satışının Feshi Talebinin Reddi 

Nasûh Dede / Hasan bin Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden Nasûh Dede meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Şa‘bân mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir bâb 

evimi mezbûr Hasan’a bin akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledmişidim hâlâ bey‘-i 

mezbûru fesh ve ekâle murâd iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan 

cevâbında bey‘-i mezbûru fesh ve ekâle eylemem deyücek mâdâm ki rızâsı olmadıkça fesh ve 

ekâleye mesâğ-ı şer‘î olmamağla da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr Nasûh Dede men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Şevvâlü’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664).  

Mustafâ Halîfe el-hatîb, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

165-4 Gerektiğinde Mahkemeye Çıkarmak İçin Kefîl Olma 

Bâli veled-i Aslan. 

Medine-i Konya sâkinlerinden Mihâyil veled-i Yovan ve Nikola veled-i Satı ve Kurd 

veled-i Hatar ve Kadem veled-i Satı ve Mihâyil veled-i (boş) nâm zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Bâli veled-i Aslan nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp Nişantaş Mahallesi sâkinlerinden Himmet bin Çalabverdi nâm şâb demürcü 

dükkânında yirmiikibin akçe buldum bi’-tarîki’l-mudârebe mezbûr Bâli’ye teslîm eyledim 

diyüp mezbûr Bâli dahî inkâr itmeğin mezbûr Bâli’nin nefsine ve hîn-i mütâlebede meclis-i 

şer‘a ihzârına her birimiz kefîl olduk didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 

Zî’l-ka‘de 1074 / 30 Mayıs 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Hüseyin bin Durmuş, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

166-1 Kâhire’den Edirne’ye Gitmek İçin Tutulan Katırların Kirâlarının 

Ödendiğinin Tescîli 

Medîne-i Mısır Kâhire’nin hazîne begi olan fahrü’l-ümerâ’i’l-kirâm Yûsuf Beg 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan 

mükârî tâyifesinin katırcı başları râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc Ahmed meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc Ahmed ve ‘Abdurrahman ibn İbrahîm 

ve el-Hâc Hüseyin ibn el-Hâc Kurd ve el-Hâc Hasan bin el-Hâc Mehmed ve el-Hâc Mansûr bin 

el-Hâc Receb ve el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında bi’l-vekâle 

takrîr-i kelâm idüp mûmâ-ileyh Yûsuf Beg Mısır Kâhire’den mahrûse-i Edirne’ye dâhil 

eylemek üzere mezbûrûn el-Hâc İbrahîm ve ‘Abdurrahman ve el-Hâc Hasan ve el-Hâc 

Mansûr’un be-her katırlarını altışar esedî guruşa kirâ ile tutup Mısır Kâhire hazînesini 

üzerlerine tahmîl idüp medîne-i Konya’ya gelince mezbûr el-Hâc İbrahîm’e sekiz katırın 

yirmialtışar guruşdan ikiyüzseksenaltı guruşunu ve mesfûr el-Hâc Hasan’a onbir katırın 

yirmialtışar guruşdan ikiyüzseksenaltı guruşunu ve mezkûr el-Hâc Mansûr’a yirmi sekiz 

katırının yirmialtışar guruşdan yediyüziki guruşu temâmen benim yedimle teslîm olundu ve 

mezbûr el-Hâc Hasan’ın on dokuz katırını Şâm-ı Şerîf’den mahrûse-i Edirne’ye dâhil olmak 

üzere be-her katırına onyedişer esedî guruşa tutup cem‘an kirâsı olan ikiyüzaltmışüç guruşu 
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temâmen teslîm eyledim ve mezkûr el-Hâc ‘Alî’nin on iki katırını Şâm-ı Şerîf’den mahrûse-i 

Edirne’ye dâhil olmak üzere be-her katırına onyedişer esedî guruşa tutup Konya’ya gelince 

yüzaltmışdört guruşunu teslîm eyledim bâkî kırk guruşu kaldı Edirne’de teslîm idecek oldum 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrun el-Hâc İbrahîm ve ‘Abdurrahman ve el-Hâc 

Hüseyin ve el-Hâc Hasan ve el-Hâc Mansûr ve el-Hâc ‘Alî cevâblarında fî’l-vâki‘ hazîne-i 

merkûmeyi vech-i mübeyyen üzere Konya’ya gelince cümle katırlarımızın kirâsı katırcıbaşı 

mezbûr İbrahîm yedinden bi’t-temâm ve’l-kemâl alup kabz eyledik bâkî bir akçe ve bir habbe 

akçemiz kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1074 / 30 

Mayıs 1664).  

Mehmed Beşe bin Mansûr, Nasrî bin Receb, el-Hâc Hüseyin bin Kurd, Mehmed bin 

Yûsuf, el-Hâc Nasûh bin ‘Ârifîn ve gayruhum.  

 

166-2 Alacağının Bir Kısmını Aldığını Bâkîsini Va‘de Sonunda Alacağını Tescîl 

Mensûr ve Nâsır ibney Receb el-Mısrî. 

Ebnâ-i sebîlden olup Mısır Kâhire sâkinlerinden el-Hâc Hasan bin ‘Alî en-Necât nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mansûr ve Nâsır ibney Receb 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem mezbûrân 

Mansûr ve Nâsır’a üç sene va‘de ile ikiyüz esedî guruşluk revgan-ı zeyt ve (bozuk) toprağı 

virüp teslîm eylemişidim meblağ-ı mezbûrun yüz esedî guruşunu mezbûrân yedlerinden ahz ve 

kabz eyledim bâkî yüz guruşumu va‘de temâmında teslîm idecek oldular didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1074 / 30 Mayıs 1664).  

Mehmed Beşe bin Mansûr, el-Hâc İbrahîm bin Ahmed, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Yûsuf, 

Mehmed bin Yûsuf, el-Hâc Nâsır ‘Akkâmbaşı ve gayruhum. 

 

166-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Ahmed bin ‘Ömer / vâlidesi Fâtıma / Murât zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin ‘Ömer ve vâlidesi 

Fâtıma bint-i Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Murât veled-i 

Kubâd nâm zimmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı Mesnevîhân-zâde mülkü ve bir tarafı Semerci Mehmed mülkü ve iki tarafı tarîk-

i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne havluyu müştemil menzilimizi beş akçe icâresiyle 

mezbûr Murât’a râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Murât zimmî yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-ka‘de 

1074 / 29 Mayıs 1664).  

Muharrem Halîfe el-imâm, Derviş Ahmed bin Mahmûd, ‘İvaz bin ‘Osmân, Dilâver Beg 

bin Ca‘fer, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ.  

 

166-4 Hırsızlık Da‘vâsı 

Bogoz / ma‘a Nâzlı hüsn-i hâl. 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerbsultân Mahallesi sâkinlerinden Bogoz veled-i Allahverdi 

nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Nazlı bint-i Kubâd nâm zimmî 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on altı gün mukaddem 
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mahalle-i merkûmede sâkin olduğum menzilim kapusu açılup içinden ba‘zı esbâb ve eşyâm 

zâyi‘ olmağla merkûme Nâzlı Hatun’u mazınna ittihâz iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûr Bogoz zimmîden takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan on altı gün mukaddem 

mezbûr Bogoz zimmînin menzilini açup içinden eşyâsını almadığına merkûme Nâzlı’ya 

Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl üzerine yemîn teklîf olundukda ol dahi ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl İncîl’e yemîn itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî 

ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21 Şevvâl 1074 / 17 Mayıs 

1664).  

‘Abdulkerîm Halîfe el-imâm, Mehmed bin Mehmed, Ebûbekir Dede ‘Akkâmbaşı.  

 

167-1 Nâ-mahremden Çekinmediği İddi‘â Edilen Kadının İyi Hâl Soruşturması 

İmâm Süleymân Halîfe’nin zevcesinin hüsn-i hâli. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gilisra nâm karye 

sâkinlerinden İmâm Süleymân Halîfe ibn Nebî nâm kimesne meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm 

idüp zevcem Râzıye bint-i Mahmûd nâm hatun içün nâhiye-i mezbûre subaşısı (boş) ağa nâ-

mahremden ictinâbı yok imiş deyu hilâf-ı şer‘ üç bin akçemi aldı merkûme Râzıye’nin keyfiyet-

i hâli karye-i merkûme ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde 

karye-i merkûme ahâlisinden Hâcı bin Mehmed ve Hasan bin Şa‘bân ve Habîb bin ‘Abdulhalîm 

ve Mevlûd bin ‘Îsâ ve İbrahîm bin Hızır ve İlyâs bin ‘Âbid ve Himmet bin Mehmed nâm 

kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûme Râzıye 

sâliha ve müstakîmedir deyu her biri hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-

ka‘de 1074 / 30 Mayıs 1664).  

İbrahîm bin Yûsuf, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mustafâ bin Nebî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr 

ve gayruhum.  

 

167-2 Alacağını Kefîlden Taleb Etme Da‘vâsı 

Yâsef veled-i (boş) / Şa‘bân bin Muslî Beg. 

Medîne-i Kayseriye sâkinlerinden Yâsef veled-i (boş) nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Şa‘bân bin Fazlı Beg mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i 

‘ani’l-meclis olan Ya‘kûb Beg nâm kimesnede yüz riyâlî guruşum olup meblağ-ı mezbûrun 

yetmiş guruşunu yedinden ahz ve kabz idüp bâkîsini taleb eylediğimde mezbûr Şa‘bân kefîl-i 

bi’l-mâl olmuşidi hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Osmân bin Mehmed ve İbrahîm bin Ahmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Yâsef 

zimmî mezkûr Ya‘kûb Beg’den meblağ-ı bâkî otuz riyâlî guruşu taleb eyledikde bizim 

huzûrumuzda mezbûr Şa‘bân kefîl-i bi’l-mâl oldu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı bâkî 

otuz riyâlî guruşu kefâleti hasebiyle mezbûr Yâsef zimmîye edâ ve teslîme merkûm Şa‘bân’a 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Zî’l-ka‘de 1074 / 1 Haziran 1664).  

İbrahîm Beg bin Ahmed, ‘Abdurrahman Çelebi bin Emrullah, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Hüseyin bin Ahmed.  

 

167-3 Sipâhi ‘Öşrünün Konya Bazarına Getirilmesi 

Hamza Beg / ma‘a ahâli-i Karye-i Apa tâbi‘-i Belvîrân. 
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Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Apa nâm karye ve gayriden tîmâra mutasarrıf olan Ahmed 

Beg’in vekîl-i şer‘îsi ve subaşısı olan râfi‘ü’l-kitâb Hamza Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karye-i merkûm ahâlisinden Resûl bin Mehmed ve Mustafâ bin Sinân ve Bâli bin 

Mehmed ve Sinân bin ‘Îsâ nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarında takrîr-i kelâm idüp müvekkilim 

mezbûr Ahmed Beg’in karye-i merkûme mahsûlunden der-anbâr olan ‘öşrünü kânûn üzere 

ahâli-i karye akrab bazara getürüvirmelerini taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrun cevâblarında her bârı Konya’da bazarlık iden ve sâbıkan sipâhi olanların dahî ‘öşrünü 

Konya bazarına getüregeldik deyu ikrâr eylemeğin ikrârları mûcibince sipâhinin ‘öşrünü Konya 

bazarına getürüvirmeğe mezbûrûna tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâdis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Zî’l-ka‘de 1074 / 31 

Mayıs 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin el-muhzır ve gayruhum. 

 

167-4 Vasî Ta‘yîni 

Muhzır Halîl’in oğlu Mehmed ve Mustafâ / vasî vâlideleri Asiye. 

Mahmiye-i Konya’da Yedilersultân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Halîl bin Nûh’un sulbî sagîroğlu Mehmed ve Mustafâ’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan ‘umûr-ı 

şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb Asiye 

bint-i Fazlı nâm hatun mukaddeme ve müntakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeye kabûl ve hizmet-i lâzımelerini edâya müte‘ahhid 

olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 27 Mayıs 1664).  

‘Alî bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Hüseyin bin Drmuş, Şâtır Mehmed.  

 

167-5 Kaybolan Hayvanın Bulunup Teslîm Edilmesi 

Mîr-i âb Durak Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Haydar 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ mîr-i âb emîni olan Durak 

Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mısır Kâhire’den müteferrika başı Mustafâ Ağa 

târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem hazîne-i Mısır begi olan Yûsuf Beg ile Konya’dan kalkup 

Lâdik nâm karyeye giderken eğerli ve erbâtlı(?) bir re’s doru atını kaçırmışidi mûmâ-ileyh 

Yûsuf Beg’in mektûbu ile ben gelüp dellâla nidâ ve tefahhus üzere iken mârü’z-zikr atı çayırda 

Mustafâ nâm kimesne bulup ve teklitiyi(?) ‘Alî nâm kimesne bulup mezbûr Durak Ağa’ya 

teslîm eylediler ben dahî mârü’z-zikr atı ve eğeri ve teklitiyi(?) mezbûr Durak Ağa yedinden 

alup kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 27 Mayıs 1664).  

el-Hâc ‘Alî Beşe bin Çukadâr, Mehmed Çelebi bin Emîn, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz 

Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

168-1 Mülk Satışı (Mîrâs Hissesi Satışı) 

İbrahîm Çelebi ibn Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîntebrizî Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

vefât iden Mehmed bin Mehmed’in sulbiye kebîre kızları Fâtıma ve Râbi‘a ve zevce-i metrûkesi 

Kamerşâh bint-i ‘Abdullah nâm hatun taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mîrzâ bin ‘Abbâs ve Mustafâ bin 

Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Abdulkerîm bin Mehmed meclis-i şer‘-i 
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hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm Çelebi ibn Hasan mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim merkûmetân mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

‘İbâdullah Efendi mülkü ve bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafı Hasan Beşe mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki oda ve bir tâbhâne ve bir ahur ve bir örtme ve 

havluyu müştemil mülk menzilde olan hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyelerini ve üç kazgan ve bir sini ve 

üç sahan ve iki tepsi ve iki tas ve bir şam‘dân ve bir kebâb tâbesi ve iki kilim ve bir leğen ve 

iki kaliçede olan hisse-i şer‘iyelerini mezbûr İbrahîm Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt beşbindörtyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezkûrun binsekizyüz akçesini merkûme Fâtıma ve binsekizyüz akçesini 

mezbûre Râbi‘a ve binsekizyüz akçesini mesfûre Kamerşâh mezkûr İbrahîm Çelebi yedinden 

bi’t-temâm alup ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eylediler ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 27 Mayıs 1664).  

el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz, Budak bin Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Receb, Ahmed bin 

Hüseyin, Hamza bin Mehmed ve gayruhum.  

 

168-2 Mîrâs  

Ebûbekir bin Nûrullah / ma‘a karındaşı Mehmed. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Vâdi-i Merâm Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

fevt olan Nûrullah nâm kimesnenin sulbî kebîr oğlu Ebûbekir nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

babamız müteveffâ-yı mezbûrun menzil ve bağ nukûd ve koyun ve devvâb ve sâ’ir muhallefât 

ve menkûlâtını beynimizde bi’l-farîzati’l-şer‘iye tevzî‘ ve taksîm idüp benim hisseme isâbet 

iden hakkımı alup kabûl ve kabz eyledim bâkî babam müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve 

‘akârâtına müte‘allık karındaşım mezbûr Mehmed zimmetinde bir akçe ve bir habbem kalmadı 

ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Zî’l-ka‘de 1074 / 3 Haziran 1664).  

el-Hâc ‘Alî bin Mehmed Beg, Mustafâ bin Velî, ‘Alî bin el-Hâc Süleymân, Ahmed bin 

Mustafâ, İbrahîm bin Muslî, Ahmed bin ‘Alî ve gayruhum.  

 

168-3 Mîrâs Da‘vâsından Sulh 

Sulh-ı ‘Osmân Beg / Ahmed bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Karaarslan nâm karye sâkinlerinden olup bundan 

akdem vefât iden ‘Osmân bin ‘Ömer nâm kimesnenin ‘ammisi oğlu ve hasren vârisi olan 

‘Osmân Beg ibn Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mûrisim müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından irsen isâbet iden hisse-

i şâyi‘amı da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh muhallefât-ı 

merkûmeden mezbûr Ahmed yedinden üçyüz ‘aded sahtiyan ve debbâğhânede vâki ‘inde’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir bâb dükkân ve Şeyhahmed Mahallesi’nde vâki‘ lede’l-

cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup büyût-ı müte‘addideyi müştemil menzil ve dört sahan ve iki tabak-

ı sofra ve bir tencere alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûr Ahmed’in 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa 

müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Zî’l-ka‘de 1074 / 1 Haziran 1664). 
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Mehmed bin Bostân, Kalender bin Safer, İbrahîm bin Kemâl, ‘Alî bin Velî, Ahmed bin 

Velî, Ahmed bin Mustafâ, Mahmûd bin Mustafâ, ‘Abdî bin ‘Osmân.  

 

168-4 Muhâla‘a İsbâtı Da‘vâsı 

Emîne bint-i Hüseyin / zevci Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Emîne bint-i Hüseyin nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Mahmûd bin Mustafâ mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem mezbûr Mahmûd 

zimmetinde mütekarrer olan mehr-i mü‘eccelimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve me’ûnet-i 

süknâmdan ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup zimmetini ibrâ eylediğimde 

mezbûr Mahmûd beni muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Mehmed Beg ve Şa‘bân bin 

Velî ve Bâli bin Muslî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-

istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem merkûme Emîne zevci mezkûr Mahmûd 

zimmetinde olan cümle mehr-i mü‘eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i 

süknâsından ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâsından fâriga olup mezbûr Mahmûd dahî 

merkûme Emîne’yi bizim huzûrumuzda muhâla‘a eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Mahmûd men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 

Haziran 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ es-Seyyid Süleymân Efendi, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, 

‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum.  

 

169-1 Darb Da‘vâsı 

Kaplan bin Ca‘fer / ‘Alî bin Velî / mütesellim ağa. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Turak nâm karye sâkinlerinden Kaplan bin Ca‘fer nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Nebî mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr ‘Alî ‘asâ ta‘bîr olunur 

değnek ile beni darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr Kaplan’ı değnek 

ve yumruk ile darb eylemediğine mezbûr ‘Alî’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 

1664).  

el-Hâc ‘Abdulkâdir oğlu ‘Osmân, Derviş Mustafâ bin Nebî, ‘Osmân Çelebi bin Ahmed, 

Hasan bin İbrahîm, Sevindik bin Ca‘fer ve gayruhum.  

 

169-2 Darb Da‘vâsı 

‘Alî bin Nebî / mütesellim ağa / Kaplan bin Ca‘fer. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Turak nâm karye sâkinlerinden ‘Alî bin Nebî nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Kaplan bin Ca‘fer mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr Kaplan ‘asâ ta‘bîr olunur değnek 

ve yumrukla beni darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem değnek ve yumruk ile 

mezbûr ‘Alî’yi darb eylemediğine mezbûr Kaplan’a yemîn teklîf olundukda yemînden nükûl 
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itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîf li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî, Hüseyin bin 

Durmuş ve gayruhum.  

 

169-3 Muhâla‘a 

‘Âyşe bint-i Habîb / zevci Velî bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Habîb nâm hatun meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Velî bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan elli gün mukaddem mezbûr zimmetinde mütekarrer olan 

mehr-i mü‘eccelimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve me’ûnet-i süknâmdan ve zevciyete 

müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde mezbûr Velî beni 

muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Velî cevâbında 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan elli gün mukaddem vech-i muharrer üzere merkûme ‘Âyşe Hatun’u 

muhâla‘a eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Zî’l-ka‘de 

1074 / 3 Haziran 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Mehmed, Mehmed bin ‘Alî, ‘Âbid bin Ma‘den ve 

gayruhum. 

 

169-4 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Ahmed bin ‘Alî / vasî Kerîme. 

Mahmiye-i Konya’da Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

‘Alî bin Süleymân’ın sulbî sagîr oğlu Ahmed’e babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe 

bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Kerîme bint-i Mustafâ nâm hatun 

mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâ-ya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 1664).  

Ahmed bin Mustafâ, Ahmed bin Nebî, Mehmed bin Ahmed, Hüseyin bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

169-5 Bulunan Parayı Taleb Etme Da‘vâsı  

Himmet bin Çalabverdi / Bâli veled-i Aslan. 

Mahmiye-i Konya’da Nişantaş Mahallesi sâkinlerinden Himmet bin Çalabverdi nâm şâb 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Bâli veled-i Aslan nâm zimmî 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Mûtâblar Sûku’nda 

vâki‘ demürcü dükkânında örs gömerken yirmiikibin akçe buldum meblağ-ı mezbûru bi-

tarîki’l-mudârebe Bâli zimmîye teslîm eyledim hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin meblağ-ı mezbûr 

yirmiikibin akçeyi mezbûr Himmet yedinden bi-tarîki’l-mudârebe alup kabz eylemediğine 

mezkûr Bâli zimmîye Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl’e yemîn teklîf olundukda 

ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billâhi’l-lezi enzele’l-İncîl ‘alâ ‘Îsâ’ya yemîn itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1074 / 30 Mayıs 1664).  
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Dilâver Beg bin Ca‘fer, ‘Alî Çelebi bin Durmuş, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin 

bin Durmuş ve gayruhum.  

 

169-6 Tarla Tasarrufu Tescîli 

İsma‘îl Beg ibn Mürsel / ihbâr. 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl Beg bin 

Mürsel meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Hasan bin Mustafâ 

nâm kimesne târîh-i kitâbdan yirmi sene mukaddem mahmiye-i merkûm zeylinde Küçük ‘Alîler 

nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd üç kıt‘a ki elli dönüm tarlasını 

babam mezbûr Mürsel’e tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde babam yedinden bin akçe alup kabz 

idüp zikr olunan tarlaların zabtı içün hüccet alup babam ve ben yirmi senedir tasarruf iderken 

ben âhar diyârda olmam ile mârü’z-zikr tarlayı geçen sene mezbûr Hasan zirâ‘at ve hırâset 

eylemiş husûs-ı mezbûr ma‘lûmları olan müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması 

matlûbumdır didikde mahalle-i merkûme sâkinlerinden İmâm Süleymân Halîfe ibn Mehmed ve 

Hüdâverdi bin Pîrî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr tarla mukaddemâ mezbûr İsma‘îl Çelebi’nin babası taht-

ı tasarrufunda olup vefâtından sonra hakk-ı tasarrufu mezbûra intikâl eyledi mezbûr âhar 

diyârda olmağla geçen sene mezbûr Hasan zirâ‘at eyledi deyu ihbâr eylemeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (11 Zî’l-ka‘de 1074 / 5 Haziran 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, ihve Ca‘fer, Şa‘bân bin ‘Îsâ, Mahmûd bin Mûsâ. 

 

170-1 Ölüm Keşfi (Kendini İple Asan Câriyenin Keşfi) 

Hüccet-i keşf-i Gülistân. 

Mahmiye-i Konya’da Kürkçü Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât 

Mevlânâ Mustafâ Efendi ibn Muslî Çelebi meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb 

gicesi vakt-ı ‘ışâda câriye-i memlûkem Gülistân bint-i ‘Abdullah sara‘ marazına mübtelâ 

olmağla sâkin olduğum menzilimin odasında vâki‘ üzüm çardağına kendüyü ip ile salb itmeğin 

vefât idüp hâlâ ol mahalde yatur cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den keşif nâ’ibi ‘Ömer Efendi ta‘yîn olunup ol dahî hâlâ eyâlet-

i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘alem vezîr ‘izzetlü 

İbrâhîm Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-akrân Ramazân Ağa tarafından husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan Hüseyin Beg ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

mûmâ-ileyh Mustafâ Efendi’nin menzilinde vâki‘ odasına varup merkûme Gülistân’ın a‘zâsına 

nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ mezkûr Gülistân’ın a‘zâsında eser-i cerhden bir nesnesi olmayup 

ancak boğazında ip beresi olduğunu keşf ve müşâhede idüp mahallinde vukû‘u üzere tahrîr 

eyledikden sonra meclis-i şer‘a gelüp haber virmeğin merkûme Gülistân’ın mevtine müte‘allık 

şer‘an bir nesne lâzım gelmemekle mübâşir-i mezbûr mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (11 Zî’l-ka‘de 1074 / 5 Haziran 1664).  

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, İmâm ‘Alî Hoca bin Ahmed Hoca, Halîl Beşe bin 

Velî, es-Seyyid Sâlih Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, Memiş bin Mustafâ, ‘Alî bin Süleymân, Ahmed Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Mahmûd 

bin el-Hâc Mehmed ve gayruhum.  

 

170-2 Nafaka Takdîri 

Fâtıma ve Kamer / bi-taleb-i Kâdın-zâde. 
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Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîretâni’l-med‘uvetân Fâtıma ve Kamer bint-i Bayram el-sâkin be-Mahallât-ı 

Karaüyük min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihümâ ve li-sâ’iri 

havâyicihamâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmî târîhihi bi-zeyl-i li-

külli vâhidin minhümâ erba‘a derâhimi ‘alâ ebîhümâ el-mezbûr bi-talebi ümmühâ ve 

hâzınetihümâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Kâdın-zâde bint-i Budak ilâ vehiye mutallakati la‘alle’l-

mezbûr ve hümâ min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr 

ileyhümâ ve bi’l- istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘-i ‘alâ ebîhümâ ‘inde’z-zaferi farzen 

ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

170-3 Tarla Mülkiyeti Da‘vâsı 

İsma‘îl Beg ibn Mürsel / Mûsâ bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İsma‘îl Beg ibn Mürsel meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mûsâ bin Mehmed mahzaında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Küçük ‘Alîler nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûm 

ü’l-hudûd olup babam mezbûr Mürsel’den irsen bana intikâl iden on beş dönüm tarlamı âhar 

diyârda iken mezbûr Mûsâ zabt ve tasarruf eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mûsâ cevâbında mârü’z-zikr tarla târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr İsma‘îl Beg’in 

babası merkûm Mürsel hâl-i sıhhatinde yediyüz akçeye bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

idüp hâlâ dört senedir zabt ve tasarruf iderim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Mehmed ve Mevlûd 

bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ mârü’z-zikr tarlayı târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr İsma‘îl’in babası Mürsel 

hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda merkûm Mûsâ’ya yediyüz akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-

ı semen eyledi mülk-i müşterâsıdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı mezbûreden 

İsma‘îl Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1074 / 6 Haziran 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum.  

 

170-4 Mülk Satışı (Ev Hissesi Satışı) 

Ahmed bin el-Hâc Sübhânverdi / karındaşı Mustafâ Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Bordabaşı Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin el-Hâc Sübhânverdi 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Abdulcelîl mülkü ve bir tarafı Hüseyin 

mülkü ve bir tarafı el-Hâc İbrahîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir 

tâbhâne ve bir oda ve bir kilar ve havlu ve bağçeyi müştemil menzilin nısf hissemi mezbûr 

Mustafâ Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt yedibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ Çelebi 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 1664).  

Mehmed bin ‘Abdullah, Mehmed bin Mûsâ, Mehmed Çelebi bin Zülfikâr, Mehmed bin 

el-Hâc İbrahîm, el-Hâc Emrullah bin Mehmed, Mehmed Halîfe el-imâm. 
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171-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Alî bin Sungur. 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Mûsâ Beşe 

asâleten hemşerîleri Kamerşâh ve Emîne taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin İbrahîm ve Hasan 

bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mola İbrahîm bin ‘Îsâ Efendi vekâleten 

ve diğer hemşerîleri Fâtıma ve Sâliha taraflarından vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin bin İsma‘îl 

nâm kimesne vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mansûr 

mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm 

zeylinde Aymanos nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Koruırmağı ve bir tarafı Mahmûd mülkü ve 

bir tarafı harman yeri ve bir tarafı el-Hâc Ramazân tarlası ile mahdûd bir bâb evi ve eşcârı 

müştemil müşâ‘ ve müşterek on bir kıt‘a bağımızı mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt altıbinaltıyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Zî’l-ka‘de 1074 / 5 Haziran 

1664).  

Mehmed bin Hasan, Mustafâ bin ‘Alî, Halîl bin İbrahîm, Mehmed bin Mustafâ, Ahmed 

bin ‘Abdî, Halîl bin Mevlûd, ‘Abdurrahman el-imâm.  

 

171-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hânî bint-i Şa‘bân / ‘Alî bin ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Hânî bint-i Şa‘bân nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-

i şer‘iye ile ‘ârifân olan Sevindik bin Bâli ve Mehmed bin Sinân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan karındaşı Sâlih nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

‘Alî bin ‘Osmân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı Mustafâ Ağa mülkü ve bir tarafı Emîne mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir mikdâr havluyu mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt 

altıyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 1664).  

Hüseyin Çelebi bin İsma‘îl, ‘Îsâ bin Mehmed, İsma‘îl Beşe bin Mustafâ, Halîl bin İshak, 

Ebûbekir bin (boş).  

 

171-3 Dükkân Vakfı Tescîli 

Mehmed bin el-Hâc Ahmed / el-Hâc Mehmed Halîfe. 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi Evkâfı mütevellisi olan Mehmed bin el-

Hâc Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûm İmâmı râfi‘ü’l-kitâb el-

Hâc Mehmed Halîfe mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc 

Mehmed Halîfe’nin yevmî dört akçe vazîfesini tevliyetim hasebiyle ben edâ ve teslîm ideyim 

ve Keçeciler Sûku’nda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir bâb dükkân mahalle-

i merkûm mescidinde Sûre-i Yasin-i Şerîf kırâ’atine vakf olunmağın dükkân-ı mezbûrun mâh 

be-mâh icâresini müste’ciri olandan mezbûr el-Hâc Mehmed alup kabz eylesün mahallem ile 
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‘alâkası yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1074 / 6 Haziran 

1664).  

Sefer bin İbrahîm, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Ahmed, ‘Îsâ bin Koca, Hüseyin bin Mustafâ 

ve gayruhum. 

 

171-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Yûsuf Dede ibn ‘Alî / Mustafâ Çelebi ibn Halîl. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhbeği Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf Dede ibn ‘Alî nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi ibn Halîl 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Hüsâm Efendi 

mülkü ve bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı Velî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

dört bâb evimi havlusuyla mezbûr Mustafâ Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt binüçyüz akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mustafâ Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1074 / 6 Haziran 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz, Mahmûd Çelebi bin ‘Abdullah, Molla Velî el-imâm, 

‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

171-5 Kefâlet Tescîli 

Kafâlet-i es-Seyyid Süleymân Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn es-Seyyid Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin Yûsuf mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Sefer işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Mehmed Beg ibn Murâd’ın üzerine isbât eylediği yetmiş 

esedî guruş ve doksan keyl arpasına emr-i kabûlü hâvî kefâletle kefîl-i bi’l-mâl oldum didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâlü’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Şevvâl 1074 / 19 Mayıs 1664). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Çavuş, ‘Ömer 

Çelebi bin Hüsrev, ‘Alî bin Karaman, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadar. 

 

172-1 Boşanma İrâdesini Karısına Verme ve Talâk 

Mü’mine bint-i Velî / zevci İbrahîm’den ihbâr-ı muhâla‘a. 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Mü’mine bint-i 

Velî nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdam iki sene mukaddem 

zevcim olup gâ’ib-i ‘âni’l-meclis olan İbrahîm âhar diyâra gitmek murâd eyledikde 

müslümânlar huzûrunda altı ay temâmına değin gelüp sana mülâkî olursam febihâ ve illâ 

irâdetin elinde olsun diyüp gidüp altı ay temâmında geri gelüp bana mülâkî olmamağla 

müslümânlar huzûrunda nefsimi ihtiyâr eyledim husûs-ı mezbûre ma‘lûmları olan müslimînden 

su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

‘Alî bin Ahmed ve Ahmed bin Rıdvân nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûrenin zevcesi mezbûr İbrahîm târîh-i kitâbdan iki sene 

mukaddem âhar diyâra gitmek murâd eyledikde bizim huzûrumuzda altı ay temâmına değin 

gelüp zevcem merkûme Mü’mine’ye mülâkî olmazsam irâdeti elinde olsun diyüp gidüp altı ay 

temâmında gelmeyüp merkûmeye mülâkî olmamağla nefsini ihtiyâr eyledi deyu ‘alâ tarîki’ş-
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şehâde haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (13 Zî’l-ka‘de 1074 / 7 Haziran 1664).  

es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi bin Muslihiddîn, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

172-2 Darb Da‘vâsı 

Türkmân Halîl / Ümmühânî bint-i Mahmûd. 

Türkmân Halîl meclis-i şer‘de Konya’da vâki‘ Karaüyük nâm mahallede sâkine râfi‘atü’l-

kitâb Ümmühânî bint-i Mahmûd nâm hatun mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem merkûmenin bağı tahtında gezerken taş ile kulağımı darb ve 

mecrûh eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-

beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr Halîl’in kulağını taş ile darb 

ve mecrûh eylemediğine merkûme Ümmühânî Hatun’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâdî ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Zî’l-ka‘de 1074 

/ 5 Haziran 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mustafâ Halîfe el-Hatîb, Mahmûd bin Velî ve gayruhum. 

 

172-3 Emânet Merkebin Yava Olduğu İddi‘âsı Da‘vâsı 

Subaşı / Açıkbaş el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan Ahmed Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Mustafâ mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr el-Hâc Mehmed’in yedinde olan merkeb yavadır deyu istimâ‘ idüp ihzâr eyledim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında mârü’z-zikr merkeb ebnâ-i sebîlden 

el-Hâc Mustafâ nâm kimesnenin mülkü olup yol gitmeğe iktidârı olmamağla müslümânlar 

huzûrunda bana kimesnenin mülkü olup yola gitmeğe besleyivir deyu emânet vaz‘ eyledi 

deyücek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr el-Hâc Mehmed’den takrîrine mutâbık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm Mehmed Halîfe ibn Süleymân ve Hamza bin 

Ebûbekir nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

ebnâ-i sebîlden el-Hâc Mustafâ nâm kimesne mârü’z-zikr merkebi bizim huzûrumuzda yola 

gitmeğe iktidârı olmamağla beslemek içün mezbûr el-Hâc Mehmed’e emânet vaz‘ eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan subaşı mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1074 / 8 Haziran 1664). 

Bazarbaşı ‘Alî, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

172-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Ömer ve Hasan ve Hüseyin ve Mehmed bin ‘Ömer / Hamza Beşe bin el-Hâc Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Ömer kendi 

tarafından asâleten ve karındaşı Hüseyin tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup Mîrzâ bin ‘Abdullah ve ‘Osmân bin Hüseyin şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olmağla vekâleten ve diğer karındaşı Hasan ve ‘Ömer taraflarından vekîl-i sâbitü’l-

vekâle olan mezbûr Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hamza Beşe 

ibn el-Hâc Yûsuf tarafından tasdîk-i âtiye vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti 

sâbite olan Dâvud Çelebi ibn Emrullah mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp Nehr-i Kâfir Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı el-Hâc Himmet mülkü ve bir tarafı Nûh 
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Çelebi mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve havluyu müştemil 

müşâ‘ ve müşterek olan bir tahta bağımı mezkûr Hamza Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt altıbinikiyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hamza Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer 

min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1074 / 8 Haziran 1664). 

el-Hâc Receb bin İlyâs, ‘Arafe oğlu el-Hâc Mustafâ, Ahmed bin ‘Alî, İbrahîm bin ‘Alî, 

el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Hasan bin Mehmed ve gayruhum.  

 

173-1 Mülkiyet Da‘vâsı  

Mûsâ bin Muslî / Üveys ve vâlidesi Selvî bint-i Davûd. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mûsâ bin Muslî 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden olup 

bundan akdem vefât iden Gülâbî nâm kimesnenin sulbî oğlu Üveys ve zevce-i metrûkesi Selvî 

bint-i Dâvud mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi sene mukaddem müteveffâ-

yı mezbûr Gülâbî hâl-i sıhhatinde mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd olan bir ahur ve bir mikdâr havlusunu sekizyüz akçeye bana bey‘ ve teslîm 

ve kabz-ı semen idüp yirmi senedir zabt ve tasarruf iderken mezbûr Üveys ve Selvî müdâhale 

murâd iderler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ve ‘udûl-

i müslimînden Molla bin Mustafâ ve Ramazân bin Durak nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan yirmi sene mukaddem 

müteveffâ-yı mezbûr Gülâbî hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda mârü’z-zikr ahur ve havluyu 

mezbûr Mûsâ’ya sekizyüz akçeye bey‘ ve teslîm idüp yirmi senedir zabt ve tasarruf ider bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûrân Üveys ve Selvî men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1074 / 8 Haziran 1664). 

Mahmûd bin el-Hâc Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

173-2 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Marzıye bint-i İbrahîm / Zülfü bint-i Velî. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreti’l-med‘uvet Marzıye bint-i İbrahîm el-müteveffâ ebûhâ el-mezbûr min kıbel-

i sâkinen be-Mahalleti Sadırlar min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihâ ve 

li-sâ’iri havâyicihâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmî târîhihi bi-zeylihi 

selâse derâhimi mine’l-mâli’l-müntakil-i ileyhâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhâ el-müteveffâ el-

mezbûr bi-talebi ümmühâ ve hâzınetihâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Zülfü bint-i Velî vehiye min 

hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihâ ve 

bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘-i ‘aleyhâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (14 Zî’l-ka‘de 1074 / 8 Haziran 1664). 

es-Seyyid ‘Alî bin Velî, Mahmûd bin Velî, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

173-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

el-Hâc Mehmed bin Şeyh İbrahîm / Nisâ bint-i Halîl. 
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Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed bin eş-

Şeyh İbrahîm tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup ‘Alî bin 

‘Abdulganî ve Mûsâ bin ‘Alî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Hâcı nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Nisâ bint-i Halîl nâm hatun 

tarafından tasdîk-i âtîye vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Ca‘fer 

bin Kubâd mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr el-Hâc 

Mehmed Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı es-Seyyid Sefer Çelebi mülkü ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağını 

merkûme Nisâ Hatun’a râyic-i fî’l-vakt beşbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Nisâ yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-

ka‘de 1074 / 9 Haziran 1664). 

Fahrü’l-meşâyih Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi, Süleymân Çelebi el-imâm, el-Hâc ‘Îsâ 

Halîfe el-imâm, el-Hâc ‘Alî bin Üveys, el-Hâc Dede bin Resûl, Mahmûd bin Ramazân, 

Ramazân bin Pîr ‘Alî. 

 

173-4 Alacak Da‘vâsından Sulh 

Sefer bin Yûsuf / Sulh / Mehmed Beg bin Murâd.  

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karye sâkinlerinden Sefer bin Yûsuf nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Beg ibn Murâd mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Mehmed Beg doksan keyl arpa ile yetmiş esedî 

guruşumu cebren alup kabz eylediğini isbât idüp hüccet-i şer‘iye olmuşidi hâlâ taleb 

eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mehmed Beg yedinden elli 

‘aded esedî guruş alup kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d hak ve 

‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-ka‘de 1074 / 9 

Haziran 1664). 

A‘lemü’l-‘ulemâ Mûsâ Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ ‘İbâdullah Efendi, Sarâc-

zâde Mevlânâ ‘Abdulkerîm Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, 

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî bin Karaman, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Burak Beşe bin 

‘Abdullah, Seyyid Süleymân bin Seyyid Ahmed, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî.  

 

173-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Bostân zimmî / karındaşı Desbine. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden Bostân veled-i Yovanis zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘atü’l-kitâb Desbine muvâcehesinde ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede (bozuk) nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Bağcı 

zimmî mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı Cengâr zimmî mülkü ve bir tarafı Murât 

zimmî mülkü ile mahdûd bir bâb evi ve bir mikdâr arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta 

bağımı merkûme Desbine’ye râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Desbine 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (17 Zî’l-ka‘de 1074 / 11 Haziran 1664). 
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Sâlih Çelebi bin Ahmed, Muslî Çelebi bin Ahmed, Hüseyin bin Ahmed, el-Hâc Mustafâ 

bin Bayram, Yûsuf bin Süleymân, Bulgâr veled-i Bostân, Elmalu veled-i Koca, Bolâd veled-i 

Andon, Aslan veled-i Koca ve gayruhum. 

 

174-1 Alacak Da‘vâsı 

Erkîl veled-i Nurdek / Yovan veled-i Bostân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Erkîl veled-i Nurdek nâm zimmînin ber 

mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîli olan ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden Yovan veled-i Bostân nâm zimmînin 

muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Erkîl 

müteveffâ babası muhallefâtından mezbûr Nurdek’in babası Bostân nâm zimmîye ikiyüz riyâlî 

guruşluk Haleb metâ‘ı bey‘ ve teslîm idüp ol dahî iştirâ ve kabz idüp mârü’z-zikr ikiyüzbir 

riyâlî guruş zimmetinde iken mezbûr Bostân ticâret tarîkiyle sefîneye râkib olup Kefe nâm 

diyârdan gelürken deryâya gark olmağla meblağ-ı mezbûr ikiyüzbir riyâlı mezbûr Bostân’ın 

muhallefâtından taleb iderim su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Yovın cevâbında babası mezbûr Bostân’ın Haleb metâ‘ı bahâsında ikiyüzbir riyâlî 

guruş deyni olduğunu ikrâr ve lâkin babası mezkûr Bostân vech-i mübeyyen üzere deryâda 

garîkan helâk olduğunu inkâr itmeğin vekîl-i mezbûr el-Hâc ‘Abdusselâm’dan takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda mahmiye-i merkûme sâkinlerinden İstenker veled-i Mihâyil 

ve Ayân veled-i Yâsef nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd 

ebnâ-i sebîlden olup merkûm Bostân’ı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan gâ’ib-i ‘ani’l-meclis 

‘Alî Beşe nâm kimesne merkûm Bostân bundan esbak ticâret tarîkiyle Kefe nâm diyârdan 

gelürken bi-emrillahi te‘âlâ deryâya gark olup garîkan mürd oldu bu husûsa şâhidim ve size 

tahmîl-i şehâdet eyledim siz dahî benim lisânımdan şehâdetim üzere şehâdet idin deyu bizi 

şehâdete işhâd eyledi biz dahî bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle olmağın husûs-ı 

merkûmede vâhid-i ‘adlin şehâdeti mu‘tebereten kabûl olup mûcibiyle merkum Bostân’ın 

helâkı mübeyyen olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘de li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1074 / 4 Haziran 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Fahrü’l-kuzât ‘Ömer Efendi el-kassâm, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

174-2 Mülk Satışı (Borca Takas) 

Ahmed bin Ramazân / karındaşı oğlu Mahmûd ve kızı Sâliha.  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed bin Ramazân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karındaşı oğlu Mahmûd ve kızı Sâliha ibnitey Mehmed mahzarlarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mezbûrân Mahmûd ve Sâliha’ya babaları merkûm Mehmed’in muhallefâtından 

intikâl iden beşbin akçeleri zimmetimde olmağla mukâbelesinde Biremânî Mahallesi’nde vâki‘ 

bir tarafı Nûrullah mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı Aratin zimmî mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd menzilimi ve beynimizde vâki‘ bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ve bir 

tarafı el-Hâc İsma‘îl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı (boş) ile mahdûd üç tahta 

bağımı mezbûrân Mahmûd ve Sâliha’ya râyic-i fî’l-vakt beşbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 

ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezbûrâna deynim olan beşbin akçeye takâs eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr ve bağ-ı 

merkûm mezkûrânın mülkleridir keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis 

‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Zî’l-ka‘de 1074 / 10 Haziran 

1664). 
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Mehmed bin ‘Abdî, Hasan bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Hasan Efendi bin ‘Alî, Kadrî Çelebi 

bin Molla Mahmûd Efendi ve gayruhum. 

 

174-3 ‘Abd-ı Âbık (Firâr Eden Kölenin Tutulması) 

Mîr-i âb Durak Ağa / ‘abd-ı âbık Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da mîr-i âb emîni râfi‘ü’l-kitâb Durak Ağa işbu orta boylu gök gözlü 

Rûsiyyü’l-asl Yûsuf bin ‘Abdullah meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp evsâf-

ı mezbûr ile mevsûf olan mezbûr Yûsuf Sahrâ Nâhiyesi’nde gezerken Sarı ‘Îsâ nâm kimesne 

tutup ‘abd-ı âbık zannı ile ahz idüp bana teslîm eyledi su’âl olunup takrîri tahrîr olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf cevâbında mukaddemâ Begbazarı Kasabası’nda sâkin Ahmed 

Beşe’nin ‘abd-ı memlûkü idim târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem ibâk idüp Gaferyâd 

Kazâsı’na tâbi‘ İlisre nâm karyede sâkin Hasan Ağa’ya hidmet idüp bir sîm reşme ve iki raht 

bakatasını(?) alup firâr eyledim Sahrâ Nahiyesi’nde gezerken mezbûr Sârı ‘Îsâ beni ahz eyledi 

deyu bi-tav‘iha rık ve ibâk eylediğini mukırr ve mu‘terif olmağın mevlâsı zuhûr idüp veyahud 

müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca gulâm-ı mezbûr târîh-i kitâb gününden yevmî onar akçe 

nafaka takdîriyle ‘ala tarîki’l-emâne mezbûr Durak Ağa’ya teslîm olunup mâ-vaka‘a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-ka‘de 1074 / 9 Haziran 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângir, Hasan bin Durmuş, Şâtır Mehmed 

ve gayruhum. 

 

174-4 Ölen Kısrağın Keşfi 

Menzilci / kısrak. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden menzilci Mustafâ Çelebi meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i 

kelâm idüp sâbıkan dârü’s-sa‘âde ağası olup nefî olan Mehmed Ağa’nın kısraklarından siyâh 

alnı çatal bir re’s kısrak (boş) olup yola gitmeğe iktidârı olmamağla dergâh-ı ‘âlî dâme 

mahfûfen bi’l-me‘âlî kapucu başılarından fahrü’l-ekârîm ve’l-e‘âlî râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa bana 

emânet vaz‘ eylemişidi hâlâ bi-emrillahi te‘âlâ helâk oldu cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf 

ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ İbrahîm Efendi ibn Mevlûd 

nâm kimesne ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

mârü’z-zikr kısrak üzerine varup nazar eylediklerinde fî’l-vâki‘ maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi 

te‘âlâ helâk olduğunu müşâhede ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp haber virmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 

Ramazân 1074 / 28 Mart 1664). 

Mustafâ bin ‘Osmân, Mahmûd bin Mehmed, Hasan Beg bin Hasan, Mustafâ bin 

‘Abdurrezzâk, Mehmed bin Receb ve gayruhum.  

 

175-1 ‘Abd-ı Âbık (Kaçak Kölelere Nafaka Takdîri) 

Mahmûd Ağa kâ’im-makâm-ı defterdâr. 

Mahmiye-i Konya’da kâ’im-makâm-ı defterdâr olan râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Ağa işbu 

uzun boylu gök gözlü Rûsiyyü’l-asl Kaytâz ve orta boylu Rûsiyyü’l-asl Yûsuf ve küçük boylu 

Rûsiyyü’l-asl Dilâver nâm gulâmı meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp 

evsâf-ı mezbûr ile mevsûf olan gulâmı Durmuş nâm kimesne tutup ‘abd-ı âbık zannı ile ahz ve 

kabz idüp bana teslîm eyledi su’âl olunup takrîrleri tahrîr olunsun didikde gıbbe’s-su’âl evvelâ 

mezbûr Kaytâz cevâbında Lârende Kazâsı’na tâbi‘ Derbeyân nâm karyede İbrahîm oğlu 

Mehmed’in ‘abd-ı memlûkü idim diyüp ve sâniyen mezbûr Yûsuf cevâbında karye-i 

merkûmede sâkin Hoca oğlu ‘Abdullah nâm kimesnenin ‘abd-ı memlûkü idim diyüp ve sâlisen 
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merkûm Dilâver cevâbında karye-i merkûmede sâkin Ma‘den Beşe’nin ‘abd-ı memlûkü olup 

üçümüz müklerinden ibâk idüp mezbûr Durmuş bizi ahz eyledi deyu her biri bi-tav‘iha rıkk ve 

ibâkını mu‘terif olmağın mevlâları zuhûr idüp veyahud müddet-i ‘örfiyeleri temâm olunca 

gulâm-ı mezbûrûn târîh-i kitâbdan yevmî beşer akçe nafaka takdîriyle bi-tarîki’l-emâne mezbûr 

Mahmûd Ağa’ya def‘ ve teslîm olundu mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Zî’l-ka‘de 1074 / 10 Haziran 1664). 

Mevlûd Dede bin Mühürgân, Dilâver Beg bin Ca‘fer, ‘Alî bin Murâd, el-Hâc ‘Alî Beşe 

Çukadâr. 

 

175-2 Mîrâs 

Erekîl veled-i Masraf. 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem hâlik olan 

Karagöz nâm zimmînin oğlu ve kızı olup ba‘de helâkuhu şeref-i İslâm ile müşerref olan 

Hüseyin asâleten ve Sâliha tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İsma‘îl Çelebi ibn Mustafâ ve Mustafâ bin ‘Abdî şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan Hasan Çelebi ibn Nasûh nâm kimesne vekâleten ve hâlik-i mezbûrun 

zimmî oğlu Arzmân asâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb 

Erkîl veled-i Masraf muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ biz sagîr iken ‘ammimiz mezbûr Erkîl babamızdan intikâl iden emvâl ve 

erzâkımızı zabt idüp babamızın mescid-i şerîf evkâfına olan ikibin akçe deynini ve Satı Kara’ya 

olan ikibin akçe deynini virüp ve techîz ve tekfînine ve validemizin techîz ve tekfînine ikibin 

akçe sarf idüp ve kassâma beşyüz akçe virüp bâkî emvâlimizi taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezkûr Erkîl zimmî yedinden ikişerbin akçemizi alup ve binikiyüz 

akçe merkûme Sâliha alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ haklarımızdan fâriga olup mezbûr Erkîl 

zimmînin zimmetini ibrâ ve iskât eyledik min ba‘d hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm 

babamızın mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilini ve sîm kuşağını ve bakır evânîmi ve sâ’ir 

emvâl ve erzakımıza müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ 

‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (17 Zî’l-ka‘de 1074 / 11 Haziran 1664). 

Fahrü’l-kitâb Receb Efendi, Yûsuf bin ‘Abdullah, Bogoz veled-i Vartan, Yâvaş veled-i 

(boş). 

 

175-3 Kaybolduktan Sonra Bulunan Merkebin Mülkiyet Da‘vâsı 

el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mehmed / Aslan veled-i Karagöz. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden el-Hâc ‘Osmân ibn el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Aslan veled-i Karagöz nâm zimmî muvâcehesinde üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş ay mukaddem yağız erkek bir re’s merkebim 

mülkümden zâyi‘ olmuşidi hâlâ mezbûr Aslan zimmînin yedinde bulup ihzâr eyledim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Aslan cevâbında mârü’z-zikr merkebi târîh-i kitâbdan üç 

ay mukaddem Ilgun nâm kasabada Polad nâm zimmîden binikiyüz akçeye iştirâ eyledim lâkin 

bunun mülkü olduğunu bilmem deyu inkâr itmeğin mezbûr el-Hâc ‘Osmân’dan müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İbrahîm bin Mahmûd ve Derviş Kâbil 

bin Hızır mârü’z-zikr merkeb mezkûr el-Hâc ‘Osmân’ın mülkü olduğuna şehâdet idüp bi-

hüccet-i şer‘ mârü’z-zikr merkebi mukaddemâ âhara bey‘ veya hibe idüp ve bir vecihle 

mülkünden ihrâc eylemediğine mezbûr el-Hâc ‘Osmân’a yemîn tevcîh idüp teklîf olundukda 

mezbûr el-Hâc ‘Osmân yemînden nükûl itmeğin da‘vâ-yı merkûmdan el-Hâc ‘Osmân men‘ bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1074 / 6 Haziran 1664). 
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Muslî Çelebi bin Ahmed, ‘Abdullah bin el-Hâc Mehmed, Mehmed bin Süleymân, ‘Alî 

bin Murâd ve gayruhum.  

 

175-4 Kendisi Başka Yerde İken Karısı Başkası İle Evlenen Adamın Da‘vâsı 

‘Alî bin Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Yûsuf nâm kimesne meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Rahîme bint-i Mehmed ve ‘Alî ibn ‘Abdullah mahzarlarında 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Rahîme zevcem olup târîh-i kitâbdan beş sene 

mukaddem âhar diyâra gidüp gıybet-i münkatı‘a ile gâyib olmam ile merkûme Rahîme nefsini 

mezbûr ‘Alî’ye tezvîc idüp ol dahî tezevvüc eylemiş hâlâ zevcemdir taleb iderim su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Rahîme cevâbında fî’l-hakîka müdde‘î-i mezbûr ‘Alî’nin 

mukaddemâ zevcesi olup on beş sene âhar diyârda olmağla nafaka ve kisve zarûretim olmağın 

nefsimi mezbûr ‘Alî’ye tezvîc eyledim deyu taht-ı nikâhında olduğunu ikrâr idüp hâlâ zevci 

olan merkûm ‘Alî hâlâ zevcesi olan merkûme Rahîme mukaddemâ müdde‘î-i mezbûr ‘Alî’nin 

zevcesi ve taht-ı nikâhında olduğunu inkâr itmeğin müdde‘î-i mezbûrdan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid İsma‘îl Çelebi ibn es-Seyyid Sefer ve 

Mûsâ bin ‘Îsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-

şer‘î fî’l-vâki‘ merkûme Rahîme Hatun müdde‘î-i mezbûr ‘Alî’nin zevcesidir taht-ı nikâhında 

iken âhar diyâra gitti bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın merkûme Rahîme müdde‘î-i 

mezbûrun zevcesi olduğunu müsbit olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1074 / 12 

Haziran 1664). 

Ahmed Halîfe el-imâm, Hasan bin el-Hâc Mehmed, ‘Alî bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş 

ve gayruhum. 

 

176-1 Mîrâs Da‘vâsından Feragât 

Marzıye bint-i İbrahîm / Hânî bint-i Bedr. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i İbrahîm nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Hânî bint-i Bedr nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı el-Hâc Mahmûd mülkü ve bir tarafı Budak oğlu mülkü ve 

bir tarafı merkûme Hânî Hatun mülkü ile mahdûd olup merkûme Hânî Hatun’un zabt ve 

tasarrufunda olan menzilinde babamdan intikâl iden hisse-i şâyi‘am vardır deyu ve babam 

menkûlâtından ba‘zı eşyâm zabt eyledi deyu da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh merkûme Hânî yedinden bir tâbe ve dört yüz akçe alup kabûl ve 

kabz idüp da‘vâ-yı merkûmeden fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ba‘dehu hak ve 

‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûra ve babam eşyâsına müte‘allık benden bi’z-zât 

veya vekîlimden bi’l-vâsıta da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Zî’l-ka‘de 1074 / 14 Haziran 

1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi, Sefer Halîfe el-imâm, Muslî bin 

Ahmed, Molla Hüseyin el-imâm, Mehmed Halîfe bin Sinân, ‘Abdurrahman bin ‘Abdulehad, 

Ebûbekir Halîfe bin Ahmed, Ahmed Hoca el-imâm, ‘Abdî bin Derviş. 
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176-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hâni bint-i Bedr / ‘Abdurrahman / ‘Abdurrezzak.  

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinelerinden Hânî bint-i Bedr nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrezzâk 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve 

bir tarafı han ve bir tarafı mezbûr ‘Abdurrahman mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve 

bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Abdurrahman’a râyic-i fî’l-vakt üçbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdurrahman yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Zî’l-ka‘de 1074 / 14 Haziran 

1664).  

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi, Sefer Hoca el-imâm, Molla 

Hüseyin bin Hüsâm, Mehmed Halîfe el-imâm, Muslî bin Ahmed, Ebûbekir bin Ahmed, Ahmed 

Halîfe bin Hoca, ‘Abdî bin Derviş.  

 

176-3 Muhallefâtın Beytü’l-mâla ‘Ayid Olduğuna Dâ’ir Da‘vâ 

Mumcu Mehmed Beşe / Ereğli kâdısının karındaşı Seyyid Ebû’l-müslim Çelebi. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyâna taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden mübâşir ta‘yîn buyurulan dergâh-ı 

‘âlî yeniçerileri mumcularından Mehmed Beşe yediyle bi’l-fi‘l Eyâlet-i Karaman’a mutasarrıf 

olan râkib-i huyûlü’l-‘izz ve’l-ikbâl sâhib-i zuyûlü’l-mecd ve’l-iclâl İbrahîm Pâşâ hazretlerine 

ve bu fakîre hitâben emr-i ‘âlî vârid olup mazmûn-ı dürer bârında Bilecik Kasabası’nda sâkin 

Mısır’dan gelürken Ereğli Kasabası’nda bilâ vâris fevt olan Mehmed nâm yeniçerinin 

metrûkâtından bir kavuk ve bir perde ve bir sîm reşme ve iki çift kahve makramesi ve bir sîm 

bıçak ve bir katır ve on esedî ve mühürlü kese içinde tahmînen beşyüz mikdârı altunu Ereğli 

kâdısı karındaşı es-Seyyid Ebûlmüslim kabz idüp beytü’l-mâle ‘âyid olmağla ma‘rifet-i şer‘le 

taleb ve tahsîl oluna deyu buyurulmağın imtisâlen lil-emri’l-‘âlî mahmiye-i Konya’da hâlâ 

yeniçeri serdârı vekîli olan ‘Alî Beşe nâm kimesne vezîr-i müşârün-ileyh mütesellimi tarafından 

mübâşir olan Atmaca Ağa mübâşeretiyle medîne-i Aksarây sâkinlerinden mezbûr es-Seyyid 

Ebûlmüslim’i ihzâr ve mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr 

Mehmed Beşe’nin metrûkâtından emr-i şerîf mûcibince mârü’z-zikr eşyâyı ve on guruş ve bir 

katır ve tahmînen beşyüz altunu mezbûr Seyyid Ebûlmüslim’den mîrî içün taleb iderim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ebûlmüslim cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Mehmed 

Beşe muhallefâtından mârü’z-zikr eşyâyı ve on esedî ve bir katır ve beşyüz altunu ahz ve kabz 

ve zimmetinde olduğunu bi’l-külliye münkir olmağın vekîl-i mezbûr ‘Alî Beşe’den eşyâ-i 

mezbûr ve guruş ve katır ve altunu mezbûr es-Seyyid Ebûlmüslim ahz idüp zimmetinde 

olduğunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf 

itmeğin müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından bir kavuk ve bir perde ve bir sîm reşme ve iki 

çift kahve makramesi ve bir sîm bıçak ve bir katır ve on esedî ve beşyüz altunu alup zimmetinde 

olmadığına mezbûr Seyyid Ebûlmüslim’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Zî’l-ka‘de 1074 / 14 Haziran 1664).  

Fahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Çelebi, Mevlâna Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Halîl 

bin el-Hâc Seydî, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Receb bin Bahâdır, Halîl bin Karakaş ve 

gayruhum. 
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176-4 Kapıya Katran Sürülmesi ve İyi Hâl Soruşturması 

Subaşı / ‘Alî bin Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Hasan Ağa meclis-i şer‘de Dehüdâ Mahallesi 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mahmûd’u ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâb gicesi mezbûr ‘Alî’nin kapusuna katran sürülmüş mezbûrun ve zevcesinin keyfiyet-i 

hâlleri mahalle ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde 

mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm İbrahîm Halîfe ve Mehmed bin el-Hâc ‘Alî ve ‘Ömer bin 

‘Abdurrahman ve Mustafâ bin Mehmed ve ‘Osmân bin Mehmed ve Ramazân bin Hüseyin nâm 

kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istihbâr fî’l-vâki‘ mezbûr Alî ve 

zevcesi kendi hâllerinde sâlih ve müstakîmdir deyu her biri hüsn-i hâllerini haber virmeğin bî-

vech-i mu‘ârazadan subaşı-ı mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (24 Zî’l-

ka‘de 1074 / 18 Haziran 1664).  

es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, Halîl bin Nasûh, Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

177-1 Mütesellimin Zorla Aldığı Para Da‘vâsında Sulh 

İlyas / mütesellim Mustafâ Ağa. 

Aladağ Kazâsı’na tâbi‘ Yağcı nâm karyeden İlyâs bin Durmuş nâm kimesne meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bi’l-fi‘l Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i 

mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i rûşen-i zamîr sa‘âdetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin 

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Ağa tarafından tasdîk-i 

âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan Mehmed Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mukaddemâ mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından gâ’ib-i ‘ani’l-meclis ‘İvaz Ağa nâm 

kimesne karye-i merkûmeye gelüp sen hidmetkârın Himmet bin ‘Osmân’ı darb ve katl 

eylemişsin deyu benim yüzelli esedî guruşumu ahz ve kabz eylemişidi el-hâleti hâzihi da‘vâ ve 

taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mütesellim-i mûmâ-ileyh 

yedinden beşbin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min 

ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle da‘vâ ve husûmet 

sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1074 / 16 Haziran 1664).  

Kıdvetü’l-‘ulemâ’i’l-mudakkıkîn fazîletlü Mustafâ Efendi, Fahrü’l-kuzât ‘Alî Efendi, 

Fahrü’l-akrân Rıdvan Ağa ibn ‘Abdulbâkî Ağa, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Osmân Ağa tavâşî. 

 

177-2 Vekâleten Talâk 

Kerîme bint-i el-Hâc Mustafâ / ma‘a zevcihâ Mehmed bin el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi sâkinelerinden Kerîme bint-i el-Hâc 

Mustafâ nâm hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Bahâdır bin Halîl ve el-Hâc Receb bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan ‘Alî Çelebi ibn İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme 

Kerîme’nin zevci râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi bin el-Hâc ‘Alî tarafından tasdîka vekîl olup 

el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Mustafâ ve Mehmed Çelebi ibn Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan el-Hâc Halîl bin Mûsâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme Kerîme ile zevci mezbûr Mehmed Çelebi’nin beynlerinde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde olan altıbin akçe mehr-i mü‘eccelini alup kabz 

idüp ve nafaka-i ‘iddeti ve helva üzerinde gelen atlasın bahâsı içün ikibin akçe dahî alup kabz 

idüp zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâsından fâriga olup zimmetini ibrâ itmeğin merkûm el-Hâc 

Halîl dahî vekâleti hasebiyle merkûme Kerîme’yi tatlîk eyledi didikde vekîl-i merkûm el-Hâc 
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Halîl husûs-ı mezbûr minvâl-i mübeyyen üzere olduğunu tasdîk ve merkûme Kerîme’yi 

vekâleti hasebiyle tatlîk itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1074 / 16 

Haziran 1664).  

Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Mehmed Efendi, Fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Ağa, ‘Abdulkâdir 

Beşe serdâr-ı sâbık, Hasan bin Şa‘bân, el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc ‘Ömer, Mahmûd Çelebi bin 

Mustafâ, Mustafâ bin el-Hâc Bayram ve gayruhum. 

 

177-3 İmdâd Akçesi Talebi Da‘vâsı 

Salur nâm karyeden Mehmed ve Mûsâ ve Hızır. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Salur nâm karye sükkânından 

ashâb-ı hâze’l-kitâb Mehmed ve Mûsâ ve Hızır meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûmeden Gâzi ve Yûsuf ve Bedel ve Receb ve Ebûbekir mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem Suğla voyvodası olan es-Seyyid Ahmed Ağa sizin 

tarlalarınızı suğla suyu basdı sizden münâsafa alurun deyu mezbûrun kimesnelerden ‘adedi 

beynlerinde ma‘lûm akçelerin almağla hâlâ mezbûrûn dahî ol meclisde bize imdâd ve i‘ânat 

eylesenüz gerek idi deyu bizden beşbin akçe taleb idüp rencîde iderler su’âl olunup icrâ-yı şer‘ 

olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn cevâblarında fî’l-vâki‘ ol 

mahalde imdâd içün bize beşbin akçe virelim dimeleriyle hâlâ taleb ideriz deyücek vech-i 

mübeyyen üzere va‘ad olunan akçenin bi-hasebi’ş-şer‘ edâsı lâzım gelmemekle bî-vech 

mu‘ârazadan mezbûrûn Gâzi ve Yûsuf ve Bedel ve Receb ve Ebûbekir men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1074 / 16 Haziran 1664). 

Budak Beg bin ‘Abdullah, ‘Alî Beg bin Yûsuf, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

177-4 Emânet Alınıp Satılan Merkebin Mülkiyet Da‘vâsı 

‘Osmân bin Mürsel / ma‘a ‘Abdullah bin Yûnus / merkeb. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ ‘Alîbegüyüğü nâm karye sâkinlerinden ‘Osmân bin Mürsel nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdullah bin Yûnus mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem gâyib-i ‘ani’l-meclis Şa‘bân 

Ağa nâm kimesne karye-i merkûmeye gelüp âdemlerinden Velî nâm kimesnenin bargiri 

olmayup yayan olmağla bir re’s merkebime mezbûr Velî binüp Konya’ya geldikde mârü’z-zikr 

merkebi mezkûr ‘Abdullah’a bey‘ eylemeğle yedinde buldum su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr ‘Abdullah cevâbında mârü’z-zikr merkebi târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem 

mezbûr Velî Beg ikiyüzelli akçeye bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi lâkin bunun 

mülkü olup vech-i mübeyyen üzere mezbûr Velî’nin yedinde emânet olduğu ma‘lûmum 

değildir deyu inkâr itmeğin müdde‘î-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Mahmûd bin ‘İvaz ve Ahmed bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem 

mezbûr Şa‘bân Ağa karye-i merkûmeye gelüp âdemlerinden merkûm Velî yayan olmağla 

mezbûr ‘Osmân’ın hâzır-ı bi’l-meclis olan merkebine emânet bindirüp Konya’ya revâne 

olmuşidi mârü’z-zikr merkeb mezbûr ‘Osmân’ın mülküdür bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan 

sonra mârü’z-zikr merkebi mukaddemâ mezbûr Velî’ye bey‘ veya hibe eylemeyüp bir vecihle 

mülkünden ihrâc eylemediğine mezbûr ‘Osmân’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr merkebi mezbûr ‘Osmân’a teslîme merkûm 
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‘Abdullah’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19 Zî’l-ka‘de 1074 / 13 Haziran 1664). 

el-Hâc ‘Abdî Hoca el-imâm, Ahmed bin ‘Îsâ, ‘Alî bin Mahmûd, ‘Îsâ bin Mahmûd ve 

gayruhum. 

 

178-1 Alacak Da‘vâsı 

Bağşi veled-i Aslan / ma‘a hâlik Bostân zimmî vârisleri. 

Medîne-i Konya mahallâtında İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Bağşi veled-

i Aslan nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden 

olup bundan akdem hâlik olan Bostân zimmînin sulbî kebîr oğlu Yovan kendi tarafından 

asâleten ve sagîr evlâdı Esmâ ve Aslı ve Fâtî’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan mezbûr 

Yovan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlik-i mezbûr Bostân zimmîye hâl-i 

sıhhatinde iken yüzaltmış esedî guruşluk dârâyî bey‘ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûru kable’l-

edâ hâlik olmağla muhallefâtından taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd Bâli veled-i Oruç ve Kadem veled-i Satı nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-hakîka mukaddemâ mezbûr Bağşi bizim 

huzûrumuzda hâlik-i mezbûr Bostân’a yüzaltmış esedî guruşluk dârâyî bey‘ ve teslîm idüp ol 

dahî kabz eyledi kable’l-edâ hâlik olmağla zimmetinde kaldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan 

sonra meblağ-ı mezbûr yüz altmış esedî guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle 

eylemeyüp ve turuk-i şer‘iyeden bir tarîk ile hâlik-i mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine 

mezbûr Bağşi zimmîye yemîn teklîf olundukda ol dahî billahi’l-lezi enzele’l-İncîl ‘alâ ‘Îsâ’ya 

yemîn itmeğin mârü’z-zikr yüzaltmış esedî guruşu hâlik-i mezbûrun muhallefâtından teslîme 

mezbûr Yovan zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis 

ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Zî’l-ka‘de 1074 / 20 Haziran 1664). 

Mevlânâ ‘İvaz Efendi bin Ahmed Efendi, İsma‘îl bin Hüseyin, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

178-2 Darb Da‘vâsı 

‘Alî bin Halîl / Mehmed bin Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Kozağaç nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî 

bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Hatîb nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin 

Mahmûd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem 

mezbûr Mehmed beni öğendire ta‘bîr olunur ‘asâ ile darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hâcı bin İbrahîm ve İbrahîm bin 

Hüseyin nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr Mehmed mezkûr ‘Alî’yi öğendire ta‘bîr 

olunur ‘asâ ile darb eyledi biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Zî’l-ka‘de 1074 / 19 Haziran 1664). 

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, İsma‘îl Beşe er-râcil, ‘Alî Beşe Çavuş, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum. 

 

178-3 Hırsızlık Yapıp Kaçan Köleden Eşyâların Talebi Da‘vâsı 

‘Abdulgaffâr Ağa’nın vekîli Nûh / Yûsuf nâm gulâm. 

Karaman Ereğlisi’nde sâkin ‘Abdulgaffâr Ağa tarafından el-Hâc İslâm bin İbrahîm ve el-

Hâc Mehmed bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Nûh bin Şa‘bân nâm 
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kimesne meclis-i şer‘de mevlâsından ibâkını mu‘terif olup bi’l-fi‘l mahmiye-i Konya’da zâbit-

i avâbık olan Durak Ağa yedinde mazbût olan Yûsuf bin ‘Abdullah mahzarında bi’l-vekâle 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr Yûsuf ibâk olduğu halde 

Ereğli’de ahz olunup zabtımızda iken firâr idüp bir sîm reşme ve bir sîm sinebend ve iki 

müsta‘mel çizme ve bir köhne kürk ve bir köhne don ve bir köhne makrame ve bir sagîr tas ve 

bir köhne heybe mezbûr ‘Abdulgaffâr Ağa menzilinden hafiyyeten ahz eylemişidir su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf cevâbında fî’l-vâki‘ mevlâmdan ibâk eyleyüp 

Karaman Ereğlisi’nde beni ahz ve zabt eylediklerinde zabtında iken mârü’z-zikr eşyâyı 

hafiyyeten ahz ve firâr eylediğimde sâlifü’z-zikr bir sîm reşme ve kürkden mâ‘adâ eşyâyı esnâ-

i tarîkde iki kimesne cebren yedimden almalarıyla hâlâ mevcûde değildir didikde mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (26 Zî’l-ka‘de 1074 / 20 Haziran 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, Şâtır Mehmed 

ve gayruhum. 

 

178-4 Kefîlden Alacak Da‘vâsı 

Receb’in sagîr oğlunun vasîsi Nisâ / Halîme bint-i Mevlûd. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Receb nâm kimesnenin 

sulbî sagîroğlu Mustafâ’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi Nisâ bint-i Mezîd 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Mustafâ’nın 

zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Halîme bint-i Mevlûd nâm hatun mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem gâyib-i mezbûr Mustafâ’ya sagîr-i merkûm 

mâlından ikibin akçe virüp teslîm idüp ba‘dehu mezbûr Mustafâ âhar diyâra gitmek murâd 

eylediğini istimâ‘ idüp meblağ-ı mezbûru taleb eylediğimde mezbûr Mustafâ zevcesi merkûme 

Halîme’ye meblağ-ı mezbûra kefîl ol meblağ-ı mezbûru edâ ve teslîm itmeden âhar diyâra 

gidersem benden talâk-ı selâse ile mutallaka ol deyu merkûme Halîme dahî kefîl-i bi’l-mâl olup 

meblağ-ı mezbûru teslîm eylemeden âhar diyâra gidüp dört senedir gaybet-i münkatı‘a ile gâyib 

olmağın meblağ-ı mezbûru kefâleti hasebiyle merkûme Halîme’den taleb iderim su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid 

‘Osmân Çelebi ibn Hasan ve Çumra nâm karye imâmı Süleymân Halîfe ibn Himmet nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan 

dört sene mukaddem vech-i mübeyyen üzere meblağ-ı mezbûru vasî-i mezbûr taleb eyledikde 

merkûme Halîme kefîl-i bi’l-mâl oldu ve zevci mezbûr Mustafâ dahî meblağ-ı mezbûru edâ ve 

teslîm eylemeden âhar diyâra gidersem zevcem merkûme Halîme talâk-ı selâse ile mutallaka 

olsun didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ’dan 

almayup ve ahâra havâle eylemeyüp ve turuk-ı şer‘iyeden bir tarîk ile zimmetini ibrâ 

eylemediğine vasî-i mezbûra yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billahi’l-

‘azîm itmeğin kefâleti hasebiyle meblağ-ı mezbûru vasî-i merkûma edâya mezbûre Halîme’ye 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (21-30 Zî’l-ka‘de 1074 / 15-24 Haziran 1664). 

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafâ, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

179-1 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Kerîme bint-i Velî / bi-taleb-i vâlidetihâ ‘Âyşe. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreti’l-med‘uvet Kerîme bint-i Velî ve li-kisvetihâ ve li-sâ’iri havâyicihâ ez-
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zarûriyyeti külli yevmin ve yemzî min yevmî târîhihi bi-zeyl-i selâse derâhimi mine’l-mâli’l-

müntakil el-mezbûr bi-talebi ümmühâ ve hâzınetihâ hâmilet-i hâze’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Habîb 

ilâ hiye müte‘allika li-veliyyi’l-mezbûr vehiye min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-

sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ileyhâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘-i ‘alâ 

ebîhâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1074 / 16 Haziran 

1664). 

‘Alî Dede bin Oruç, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

179-2 Darb Da‘vâsı 

‘Ömer bin Mehmed / ma‘a ‘Alî bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Kozağaç nâm karye sâkinlerinden ‘Ömer bin Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mustafâ mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr ‘Alî öğendire ta‘bîr olunur 

‘asâ ile darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-

beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem öğendire ta‘bîr olunur ‘asâ ile 

mezbûr ‘Ömer’i darb eylemediğine mezkûr ‘Alî’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Zî’l-ka‘de 1074 / 

19 Haziran 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum.  

 

179-3 Kapı Kırılması Konusunda Dahlinin Olmadığının Tescîli 

Râbi‘a bint-i Mehmed / Habîb Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinelerinden Râbi‘a bint-i Mehmed nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti 

sâbite olan Mustafâ Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Habîb Beşe ibn 

‘Abdulkerîm mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün 

mukaddem ‘Osmân bin Ahmed nâm kimesne sekrânı hâlinde müvekkilemin evi üzerine gelüp 

kapusunu kırdığı husûsda mezbûr Habîb Beşe’yi bil dimişler aslı ve hakîkatı olmayup 

müvekkilem merkûme Râbi‘a mezkûr Habîb Beşe’de da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm 

da‘vâ idersem mesmû‘a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (26 Zî’l-ka‘de 1074 / 20 Haziran 1664).  

İsma‘îl Beşe er-râcil, ‘Alî Beşe çavuş, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr 

ve gayruhum.  

 

179-4 Merâm Hamamı Ta‘mîri ve Tasarrufu Hücceti 

Hamam-ı Merâm / Receb Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Hatîblı-zâde el-Hâc Mehmed’in binâ eylediği 

Merâm Hamamı’nın hâlâ mütevellisi olan Süleymân Çevuş tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan Halîl Çelebi ibn Mehmed Hoca meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn ‘Abdurrahman mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp işbu sene-i mübârekede hamam-ı mezbûra icâre ile râgıb oldukları mahal mürûr 

idüp tâlib ve râgıb kimesne olmamağla hamam-ı mezbûr harâba müşrif olmak lâzım gelmeğin 

a‘yân-ı vilâyet ve mürtezika-i vakf ma‘rifetleriyle vekâlet-i muhkiyem hasebiyle hamam-ı 

mezbûru mümkün olduğu mertebe meremmât eylemek üzere bilâ icâre tevâbi‘ olan bakkâl ve 
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kasâb dükkânları ve kahvehânesiyle mezbûr Receb Çelebi’ye virüp zabtı içün yedine mümzâ 

ve mahtûm tezkere virdim ba‘de’l-yevm hamam-ı mezbûra ve dükkâna ve kahvehâneya bilâ-

icâre mutasarrıf olup lâzım gelen meremmâtını görsün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî gurre-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Zî’l-

hicce 1074 / 25 Haziran 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ ‘Alî Efendi, Mevlanâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Mevlânâ 

Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mustafâ Efendi, Mahmûd Ağa bin 

‘Alî Efendi, es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Safâ’î-zâde Mehmed Ağa, Dilâver 

bin Ca‘fer ve gayruhum.  

 

179-5 Cüzzâm Hastası Olmayıp Sıraca Olduğunun Tescîli 

Sırçalı Sultân Tekyesi Mehmed Dede / Râzıye bint-i Hicâb nâm hatun. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Sırçalı Sultân Tekyesi’nde sâkin dedelerden Mehmed Dede 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ nefs-i Hatunsarâyı nâm 

karye sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Râzıye nâm hatun mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

merkûme Râzıye bint-i Hicâb Hatun cüzzâm marazına mübtelâ olup dedelerden oldu deyu şâyi‘ 

olmağın hekîmbaşı hâzır-ı bi’l-meclis olan Derviş Mustafâ marazına nazar eyleyüp ihbârı tahrîr 

olunmak matlûbumdur didikde mezbûr Derviş Mustafâ merkûmenin marazına nazar eyledikde 

cüzzâm zahmeti değildir sıraca marazıdır deyu haber virmeğin mezbûr Mehmed Dede 

mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî selh-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (30 Zî’l-ka‘de 1074 / 24 Haziran 1664).  

Hasan bin Mûsâ, İbrahîm Çelebi bin Süleymân Efendi, Mehmed bin Bostân, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum.  

 

179-6 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Hadîce bi-taleb-i es-Seyyid Mehmed Çelebi. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreti’l-med‘uvet Hadîce bint-i es-Seyyid Mustafâ el-mezbûr min kıble’l sâkinen 

bi-Mahalleti Hoşhân min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihâ ve li-sâ’iri 

havâyicihâ ez-zarûriyyeti külli yevmin ve yemzî min yevmî târîhihi bi-zeyl-i erba‘a derâhimi 

mine’l-mâli’l-müntakil ileyhâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîni’l-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi 

ceddihâ ve hâzınetihâ hâmil-i hâze’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ 

vehiye min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ileyhâ ve 

bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 Mayıs- 4 Haziran1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

180-1 Vasî ve Vekîl Ta‘yîni 

Fâtî ve Esmâ’nın vasîsi ve Aslı nâm bikrin vekili Sâlih Çelebi.  

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem hâlike olan 

Makâl nâm hatunun sadriye sagîre kızları Fâtî ve Esmâ’ya vâlideleri hâlike-i merkûmeden irs-

i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfz ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağla râfi‘ü’l-kitâb Sâlih Çelebi ibn Ahmed mukaddem 

ve müstakîm oldukdan sonra hâlike-i merkûmenin kebîre kızı Aslı nâm hatun meclis-i şer‘de 

vâlidesi hâlike-i merkûmenin muhallefâtından ve mehr-i mü‘eccelinden kendüye isâbet iden 

hisse-i şâyı‘asını da‘vâ ve taleb ve ahz ve kabza mezbûr Sâlih Çelebi’yi vekîl nasb ve ta‘yîn 
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eyledikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesin edâya te‘ahhüd itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (29 Zî’l-ka‘de 1074 / 23 Haziran 1664).  

Durak Ağa mîr-i âb, es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin Hüseyin, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

180-2 Mîrâsdan Mehr-i Mü’eccel Da‘vâsı 

Vekîl ve vasî-i mezbûr Sâlih Çelebi / Yovan veled-i Bostân. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem hâlik olan 

Makâl nâm hatunun sadriye sagîre kızları Fâtî ve Esmâ’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den 

mansûb vasîleri olup ve kebîre kızı Aslı nâm hatunun ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye vekîli olan 

Sâlih Çelebi ibn Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlike-i merkûmenin zevci olup 

mürd olan Bostân veled-i (boş) nâm zimmînin kebîr oğlu olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan 

Yovan nâm zimmî muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlike-i merkûme 

mukaddemâ müslümânlar nikâhı üzere mürd-i mezbûr Bostân kırkbin akçe mehr-i mü‘eccel ile 

kendüye ‘akd-ı nikâh itdirüp tezevvüc eyledikden sonra onbin akçesini hibe idüp bâkî otuzbin 

akçe mehri üzerinde iken mürd olmağla muhallefâtından vekâlet ve vesâyetim hasebiyle taleb 

iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd Yavâş veled-i 

Misâfer ve Menâyil veled-i Yovan nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mukaddemâ mürd-i mezbûr Bostân zevcesi hâlike-i merkûmeyi 

müslümân nikâhı üzere bizim huzûrumuzda kırkbin akçe mehr-i mü‘eccel ile ‘akd-ı nikâh 

itdirüp kabûl ve tezevvüc eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mürd-i mezbûrun 

muhallefâtından meblağ-ı bâkî otuzbin akçeyi vekîl-i mezbûr Salîh Çelebi’ye teslîme merkûm 

Yovan zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî gurre-i Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Zî’l-hicce 1074 / 25 Haziran 1664). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc İbrahîm Efendi, Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Ahmed Efendi el-

Hâc Velî, Durak Ağa mîr-i âb, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Alî Çelebi bin Karaman. 

 

180-3 Gasb Edilen Hayvan Talebi Da‘vâsı 

Hasan bin ‘Abdullah / ‘Alî bin Bostân. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Detse nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-

i merkûme sâkinlerinden ‘Alî bin Bostân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ mezbûr ‘Alî iki re’s sığırlarımı ra‘y iderken zâyi‘ idüp yerine bi-tarîki’s-sulh bi’n-

nısf bir re’s dana virüp üç sene zabt eylediğimden sonra mezbûr ‘Alî mârü’z-zikr danayı gasb 

eyledi taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan üç sene mukaddem mezbûrun iki re’s sığırlarını ra‘y iderken zâyi‘ olup vech-i 

mübeyyen üzere bir re’s dana virüp teslîm idüp mezbûr Hasan bir buçuk sene zabt eyledikden 

sonra mârü’z-zikr danayı alup kabz ve hıfz eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin 

mârü’z-zikr danayı mezbûr Hasan’a teslîme mezbûr ‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî gurre-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Zî’l-hicce 

1074 / 25 Haziran 1664).  

Durak Ağa mîr-i âb, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

180-4 Tarla Tasarrufu ve Rüsûm-ı Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Hamza bin Süleymân / Mürsel bin Mehmed. 
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Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Apa nâm karye ve gayriden tîmâra mutasarrıf olan Ahmed 

Beg’in karındaşı Hamza Çelebi ibn Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûmeden Mürsel bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ karye-

i merkûmede sâkin Durmuş nâm kimesne vefât idüp evlâd-ı zükûru kalmayup taht-ı 

tasarrufunda olan arâzi bi-hasebi’l-kânûn tapuya müstehak olmağla karye-i merkûmede sâkin 

Durmuş nâm kimesneden üç nefer sipâhisinden tapu ile almişiken mezbûr Mürsel iki dönüm 

tarlasını fuzûlî zer‘ idüp mukaddemâ mürâfa‘a olduğumuzda mârü’z-zikr tarla Durmuş’un 

olduğunu ikrâr idüp zer‘ eylediği iki keyl tohumunu alup tarlayı bana teslîme hükm ve hüccet 

olunmuşiken mezbûr Mürsel tohumunu alup tarlayı bana teslîm eylemedikden mâ‘adâ re‘âyâ 

olmağla birkaç senelik rüsûm-ı ra‘iyyetini taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mürsel cevâbında zer‘ eylediğim tarla Durmuş’undur ve ben karye-i merkûmede imâm 

olmam ile rüsûm-ı ra‘iyyet virmedim deyücek imâm olduğuna berât-ı şerîf taleb olundukda 

berât-ı şerîfi olmadığını mukırr olmağın mâdâm ki berât-ı şerîf olmadıkça rüsûm-ı ra‘iyyet 

edâya tenbîh olunup mârü’z-zikr tarlayı zer‘ eylediği iki keyl tohumunu alup tarlayı mezbûr 

Hamza Çelebi’ye teslîme mezbûr Mürsel’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî gurre-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Zî’l-hicce 1074 / 25 

Haziran 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mustafâ bin Velî Dede. 

 

180-5 Hırsızlık Da‘vâsı  

Hûrî bint-i Seyfeddîn. 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Halîl nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Hûrî bint-i Seyfeddîn nâm hatun 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem mahalle-i 

merkûmede vâki‘ menzilimin penceresi kırılup içinden ba‘zı eşyâm zâyi‘ olmağla merkûmeyi 

mazınna ithâz iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz 

‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem merkûme Sâliha’nın menzili 

penceresini kırup içinden eşyâsını almadığına merkûme Hûrî’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Zî’l-ka‘de 

1074 / 23 Haziran 1664). 

‘Alî bin Hüseyin, ‘Alî bin Mehmed, Hasan bin Mehmed, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

181-1 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Nâzlı bint-i Safer / sulh / Hâçir zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Nazlı bint-i Safer nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde bundan akdem hâlik olan babamız zimmînin sulbî kebîr oğlu râfi‘ü’l-kitâb Hâçir nâm 

zimmî muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlik-i mezbûr hâl-i sıhhatinde iken 

bir atlas kaftan ve bir sîm kuşak ve kırk pâre bakır evânîmi alup zabt eylemişidi hâlik olmağla 

muhallefâtından taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hâçir cevâbında târîh-

i kitâbdan on gün mukaddem merkûme Nâzlı vech-i mübeyyen üzere mârü’z-zikr kaftan ve 

kuşak ve bakır evânîyi da‘vâ ve taleb eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

yedimden bin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan zimmetimi ibrâ eyledi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr Hâçir zimmîden takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Abdusselâm Çelebi ibn Mehmed ve ‘Alî bin ‘Abdullah nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan 

on gün mukaddem merkûme Nazlı mârü’z-zikr kaftan ve kuşak ve bakır evânîni da‘vâ ve taleb 

eyledikde bizim huzûrumuzda mezkûr Hâçir zimmî yedinden bi-tarîki’s-sulh bin akçe alup 
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kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan mezbûr Hâçir’in zimmetini ibrâ eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûme Nazlı men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Zî’l-

hicce 1074 / 26 Haziran 1664).  

Budak Beg bin ‘Abdullah, Agob veled-i Hâçik, Hatar veled-i Murâd ve gayruhum. 

 

181-2 Mülk Satışı (Bağçe Satışı) 

Muharrem bin İsma‘îl / mübâya‘a-i ‘İvaz Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden Muharrem bin İsma‘îl meclis-i 

şer‘de râfi‘ü’l-kitâb ‘İvaz Beg ibn ‘Abdullah tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-

sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Kâsım Çelebi ibn (boş) mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı Ramazân mülkü ve bir tarafı 

Pîrî Pâşâ Tekyesi ve bir tarafı mûmâ-ileyh ‘İvaz Ağa mülkü ile mahdûd bir mikdâr havlumu 

mûmâ-ileyh ‘İvaz Beg’e râyic-i fî’l-vakt ikibinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr mûmâ-

ileyh ‘İvaz Beg yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (3 Zî’l-hicce 1074 / 27 Haziran 1664).  

Mevlânâ Muharrem Çelebi el-imâm, Dilâver Beg bin Ca‘fer, el-Hâc Ahmed bin Mahmûd, 

‘İvaz bin Süleymân, Debbâğ İsma‘îl ve gayruhum. 

 

181-3 Bargir Tarafından Yaralanma Da‘vâsı 

Hancı Murâd Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ debbâğlar yiğidbaşısı olan Dâvud Çelebi ibn Emrullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Mesnevîhân-zâde Hanı’nda hancı olan râfi‘ü’l-kitâb 

Murâd Beşe mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem bir re’s bargir 

pâybendiyle seğirdüp mahallemiz olan Nehr-i Kâfir Mahallesi’nde Mîrzâ nâm kimesnenin 

ardından dokanup pâybendi zincir olmağla yüzüne rast gelüp mecrûh eylemiş su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Murâd Beşe cevâbında han-ı mezbûrda bağlu ve kösdekli ve 

pâybendli mârü’z-zikr bargirim boşanup firâr eyledi hatâ’en rast gelüp benim sun‘ ve te‘addim 

yokdur deyücek kendü boşanup firâr iden bargirin rast gelmesiyle mezbûr Murâd Beşe’ye bir 

nesne lâzım gelmemeğle mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Zî’l-ka‘de 1074 / 23 

Haziran 1664). 

el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

181-4 Vakıf Sınır Anlaşmazlığı Da‘vâsından Ferâgat 

Hocentî Zâviyesi şeyhi Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya kal‘ası mustahfızlarından Mustafâ bin Mehmed ve Hüseyin bin Yûsuf 

ve diğer Mustafâ bin el-Hâc Receb nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karyede merhûm Hocentî Zâviyesi’nde zâviyedâr olan 

râfi‘ü’l-kitâb Şeyh Mustafâ bin İlyâs meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahzarında her 

biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ber-vech-i iştirâk tîmârımız olan Afşavîrân ve Obrucak nâm 

karyelerin sınurları zâviye-i merkûme vakfının mezra‘ası sınuru muttasıl olmağla mukaddemâ 
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beynimizde nizâ‘ vâki‘ oldukda cânib-i şer‘den üzerine varılup hudûdu isbât olunup mezbûr 

Şeyh Mustafâ yedine hüccet olmuşidi hâlâ yine da‘vâ sadedinde olmuşidik el-hâleti hâzihi 

da‘vâ-yı merkûmdan fâriga olduk min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (3 Zî’l-hicce 1074 / 27 Haziran 1664).  

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, ‘Alî Çelebi bin Karaman, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin 

Seyyid Ahmed, Nûrullah bin Şükrullah. 

 

181-5 Hırsızlık Olayında Mahallelinin Dahli Olmadığının Tescîli 

Mahalle-i Kemâlgarîb. 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Sarı Hoca nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-

kitâb ‘Alî bin Hüseyin ve ‘Alî bin Mehmed ve Hasan bin Mehmed ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem mahalle-i merkûmede vâki‘ sâkin 

olduğum menzilin penceresi kırılup içinden ba‘zı eşyâm zâyi‘ olmağla mahalle-i merkûmede 

sâkine Hûrî bint-i Seyfeddîn nâm hatunu mazınna ithâz iderim da‘vâm merkûme Hûrî Hatun’a 

münhasıradır husûs-ı mezbûrda mahalle-i merkûme ahâlisinin sun‘ ve te‘addîsi olmayup bir 

ferd ile da‘vâm yokdur ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (29 Zî’l-ka‘de 1074 / 23 Haziran 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum.  

 

182-1 Kocası Cüzzâm Hastası Olan Kadının Tefrîk Edilmesi Talebi Da‘vâsı 

Emîne bint-i Mustafâ / Sefer bin Misâfer. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îdili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Lâdik nâm karye 

sâkinelerinden Emîne bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci 

râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin Misâfer nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Sefer cüzzâm marazına mübtelâ olmağla tefrîk murâd iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Sefer cevâbında birkaç gün mizâcım ‘alîl olup hekîmbaşı işbu hâzır-ı bi’l-

meclis olan Derviş Mustafâ ve ‘Alî Çelebi’ye mürâca‘at idüp anlar dahî ‘ilâc eylemekle ifâkat 

buldum deyücek hekîmbaşı mezbûr Derviş Mustafâ ve ‘Alî Çelebi’den istintâk olundukda 

mezbûr Sefer’de cüzzâm zahmeti yokdur marazına ‘ilâc ile ifâkat buldu deyu her biri ihbâr 

itmeğin da‘vâ-yı merkûmdan mezbûre Emîne men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-hicce 

1074 / 28 Haziran 1664). 

Receb bin Mustafâ, ‘Alî bin Hüsrev, Velî bin Döğenci, ‘İvaz bin Receb. 

 

182-2 Kötü Hâl Soruşturması 

Mütesellim Ağa / ma‘a ‘Ömer bin Süleymân sû-i hâl. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Ağa 

tarafından kethüdâsı Ramazân Ağa meclis-i şer‘-i şerîfde ‘Ömer bin Süleymân nâm kimesneyi 

ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Ömer gammâz ve şerîr ve harâm-zâde ve sû-i 

hâl üzere olduğu istimâ‘ olunmağla hâlâ keyfiyet-i hâli hâzırûn-ı bi’l-meclis olan kimesnelerden 

su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde ‘udûl-i müslimînden Ahmed Efendi 

ibn ‘Abdurrahman Efendi ve Mevlûd bin Hanefî ve Sefer bin Velî ve İbrahîm bin Receb ve 

İsma‘îl bin Hasan ve Üveys bin Mehmed ve ‘Alî bin Ahmed ve Ebûbekir bin Ahmed nâm 
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kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

merkûm ‘Ömer gammâz ve şerîr ve harâm-zâde ve sû-i hâl üzeredir deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde 

haber virmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-hicce 1074 / 28 Haziran 1664). 

Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, Mehmed bin Mehmed, Mehmed bin el-Hâc ‘Ömer, Ebûbekir 

Halîfe el-imâm, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

182-3 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Mehmed ve Süleymân ibn Mûsâ / Fâtıma bint-i Bahâdır. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreyni’l-med‘uveyn Mehmed ve Süleymân ibney Mûsâ el-müteveffâ ebûhümâ el-

mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Şerefşirîn min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye 

ve li-kisvetihimâ ve li-sâ’iri havâyicihimâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min 

yevmî târîhihi bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhümâ erba‘a derâhimi mine’l-mâli’l-müntakil-i 

ileyhâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhimâ el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi ümmühâ ve hâzınetihümâ 

hâmilet-i hâze’l-kitâb Fâtıma bint-i Bahâdır vehümâ min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ 

bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ileyhâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i 

‘aleyhimâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-hicce 1074 / 28 

Haziran 1664). 

Hüseyin bin Sefer, Bayram bin Hüseyin, Receb bin Bahâdır, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

182-4 Kaybolan Çocuğun Yanında Çalıştığı Kişiden Sorulması ve İyi Hâl 

Soruşturması 

Hadîce bint-i Mahmûd / ma‘a Kalaycı İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya’da Karataş Mahallesi sâkinelerinden Hadîce bint-i Mahmûd nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Kalaycı İsma‘îl bin Ahmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp gâyib-i ‘ani’l-meclis olan oğlum Mahmûd nâm 

emredi mezbûr İsma‘îl’e şâkirdliğe virmişidim beş gündür evime gelmedi gâyibdir su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İsma‘îl cevâbında fî’l-vâki‘ merkûme Hadîce’nin oğlu 

mezbûr Mahmûd benim şâkirdim idi târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem evine gitdi gelmedi 

deyücek mezbûr İsma‘îl’in keyfiyet-i hâli işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Bayram bin Hüseyin 

ve Mehmed bin Hüseyin ve bazarbaşı ‘Alî Çelebi ve İmâm Mehmed Çelebi ibn ‘İbâdullah ve 

‘Alî bin Mehmed ve es-Seyyid İbrahîm Çelebi ibn es-Seyyid Velî Çelebi nâm kimesnelerden 

su’âl olundukda her biri mezbûr İsma‘îl sâlih ve müstakîmdir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-hicce 1074 / 28 Haziran 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş. 

 

182-5 İyi Hâl Soruşturması 

Subaşı / ‘Alî bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Hasan Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

işbu ‘Alî bin Mehmed nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Alî 

ba‘zı kimesnelerin bargirlerini sirka ider deyu şâyi‘dir merkûm ‘Alî’nin keyfiyet-i hâli su’âl 

olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin 

Süleymân ve Mustafâ bin Hüseyin nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olup 
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istihbâr olunduklarında mezbûr ‘Alî kendi hâlindedir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-hicce 1074 / 28 Haziran 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

183-1 Rencîde Eden Subaşı Hakkında Da‘vâ  

Mehmed bin Şa‘bân / Subaşı Hasan Ağa.  

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Karadiğîn nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Şa‘bân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde nâhiye-i merkûme subaşısı Hasan Ağa mahzarında takrîr-i kelâm idüp zevcem İsmîhân 

bint-i ‘Abdunnebî nâm hatun âhar karyede olan akrabâsına gitmekle mezbûr Hasan Ağa zevcen 

merkûme beglik oldu deyu beni rencîde ider su’âl olunup men‘ ve def‘ olması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl subaşı-ı mezbûr Hasan Ağa husûs-ı mezbûr minvâl-i mübeyyen üzere 

olmuşdur deyücek bi-hasebi’ş-şer‘ bir nesne lâzım gelmemeğle bî-vech mu‘ârazadan subaşı 

mezbûr Hasan Ağa men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-hicce 1074 / 29 Haziran 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş. 

 

183-2 Alacağının Tamâmını Aldığını Tescîl 

‘Abdullah bin ‘Ömer nâm şâb / Hasan bin el-Hâc Bayram. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Abdullah bin ‘Ömer nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan Çelebi ibn el-Hâc Bayram mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hasan Çelebi’de olan yedibin akçenin ikibin akçesini mukaddemâ alup kabz 

eylemiş idim hâlâ bâkî kalan beşbin akçemi dahî yedinden ahz ve kabz eyledim zimmetinde bir 

akçe ve bir habbem kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-hicce 1074 / 

29 Haziran 1664). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, el-Hâc Ahmed bin ‘Abdullah, el-Hâc 

‘Abdullah bin Hüseyin, Hüseyin bin Ahmed, ‘Osmân bin Hasan ve gayruhum. 

 

183-3 Kethüdâlıkdan Ferâgat 

Sille nâm karye zimmîlerinindir / ma‘a Begli zimmî. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sille nâm karye 

sâkinlerinden Begli veled-i Mihâyil nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

mezbûre ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Kaplan Keşiş ve Âhî ve Kuta ve Aslan ve Bâli ve 

Yorgi Keşiş ve Varsaguş Keşiş ve Kara Soros ve diğer Yorgi nâm zimmîler ve sâ’irleri 

muvâcehelerinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûm üzerine teklîf olunan tekâlîf içün 

ahâli-i karyenin sâlyânelerini ve sâ’ir rüsûmâtı cem‘ ve tahsîl idüp sığırcı ve kethüdâlığa 

müte‘allık umûra karışup hidmetlerinde olmuşidim hâlâ cümleden fâriga oldum ba‘de’l-yevm 

karye-i merkûme ahâlisinin sâlyânelerine ve sığırcılarına ve kethüdâlığa ve sâ’ir mesâlihyerine 

karışırsam ve sekrân olıcak şurb-ı hamr idersem müslümânlık şartı üzerime olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-hicce 1074 / 29 Haziran 1664). 

Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli, 

Ahmed Beşe el-mütevelli, el-Hâc Mehmed ve gayruhum. 
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183-4 Mülk Satışı (Mîrâs Hissesi Satışı) 

Mübâya‘a / Mustafâ bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Mehmed bin 

Mustafâ’nın verâseti zevce-i metrûkesi Râbi‘a bint-i Mahmûd ve sulbî kebîr oğulları Mustafâ 

ve Hüseyin ve sulbiye sagîre kızı ‘Âyşe’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan 

sonra mezbûr Hüseyin asâleten ve sagîretân-ı mezbûrânın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan 

merkûme Râbi‘a vesâyeten ve kendi tarafından asâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb mezbûr Mustafâ mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Mustafâ mülkü ve bir tarafı diğer 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı diğer Mustafâ bin Mehmed mülkü ve bir tarafı ba‘zen Ahmed Beşe 

mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd müşâ‘ ve müşterek olan menzildeki hisse-i şâyi‘amızı 

mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt üçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk- i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Zî’l-

hicce 1074 / 30 Haziran 1664).  

‘Abdullah bin ‘Alî, el-Hâc Mustafâ bin Nebî, Mehmed bin ‘Alî, İmâm oğlu Mehmed, 

Süleymân bin Mehmed ve gayruhum. 

 

183-5 Alacak Da‘vâsı 

Hâlik Makâl’ın evlâdlarınındır. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem hâlik olan Makâl bint-i Polad nâm 

hatunun sadriye sagîre kızları Esmâ ve Fâtî’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri ve kebîre kızı 

Aslı’nın vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan râfi‘ü’l-kitâb Sâlih Çelebi ibn Ahmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlik-i merkûmenin zevci olup mürd olan Bostân nâm zimmînin sulbî 

kebîr oğlu olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan Yovan nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vesâye 

ve bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mürd-i mezbûr Bostân ve zevcesi hâlik-i 

merkûmenin hâl-i sıhhatinde iki altun zincir ve bir inci bilezik ve bir sîm kuşak ve bir incilü 

kuşağını mezbûr yüzellisekiz esedî guruş ile üçbin hurda akçeye bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru 

müslümânlar huzûrunda onu on bir hesâbı üzerine kabûl ve kabz idüp kable’l-edâ mürd olmağla 

zimmetinde kaldı hâlâ muhallefâtından taleb iderim su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumuzdur 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yovan cevâbında babam mürd-i mezbûrun vech-i mübeyyen 

üzere deyni olduğu ma‘lûmumdur lâkin ‘adedini bilmem deyu inkâr itmeğin vasî-i mezbûrdan 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda Andon veled-i Polad ve Gavrâ’îl veled-i 

Umûrlu nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

mürd-i mezbûr Bostân zimmî hâl-i sıhhatinde zevcesi hâlike-i merkûmenin iki altun zincir ve 

bir inci bilezik ve bir sîm kuşak ve bir incilü kuşağını yüzellisekiz esedî guruş ile üçbin hurda 

akçeye bey‘ idüp bizim huzûrumuzda meblağ-ı mezbûru onu on bir hesâbı üzere kabûl ve kabz 

idüp kable’l-edâ mezbûr mürd olmağla zimmetinde kaldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

meblağ-ı mezbûru mürd-i merkûmun muhallefâtından vasî-i mezbûra teslîme merkûm Yovan’a 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (5 Zî’l-hicce 1074 / 29 Haziran 1664).  

el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, Hasan bin 

Bayram, el-Hâc Pîrî bin Bostân, Yahşî veled-i Aslan, Hüdâverdi bin Durmuş. 
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184-1 Talâk Sonrası El Konulup Alıkonulan Mâl Da‘vâsı 

Güldâne bint-i (boş) / Şa‘bân bin ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Güldâne bint-i (boş) nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Şa‘bân bin ‘Abdî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Şa‘bân beni tatlîk eylemekle iki re’s ineğimi ve bir bağımı ve bir kaftanımı 

alakoyup zabt eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz 

‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin merkûme Güldâne Hatun’un iki inek ve bir bağ ve bir kaftanını 

zabt eylemediğine mezbûr Şa‘bân’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-

i billâhi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu hurrire fî Selh-i Zî’l-ka‘de li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (30 Zî’l-ka‘de 1074 / 24 Haziran 1664). 

‘Alî bin Hüseyin, ‘Alî bin Mehmed, Hasan bin Mehmed, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

184-2 Mülkiyet Da‘vâsı (Satılan Vakıf Dükkân Yeri Da‘vâsı) 

Mehmed bin ‘Osmân / Mahmûd bin Receb. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin ‘Osmân meclis-i şer‘de râfi‘ü’l-kitâb 

Mahmûd bin Receb mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede 

Atbazarı Kapusu taşrasında vâki‘ Diğîn Câmi‘i vakfı olan bir bâb demürcü dükkânı yerini târîh-

i kitâbdan beş sene mukaddem mezbûr Mahmûd ikiyüzelli akçeye bana bey‘ idüp yirmibeş 

akçesini almışidi hâlâ dükkân yerini virmekde te‘allül ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mahmûd cevâbında dükkân-ı mezbûrun yeri arz-ı vakf olmağla târîh-i mezbûrda 

ikiyüzelli akçeye bey‘ eyledim lâkin izn-i mütevelli olmadı yine beş senedir zabt iderin deyücek 

bi-hasebi’ş-şer‘ arz-ı vakfda izn-i mütevelli lâbid olmağıla mezbûr Mehmed dahî izn-i 

mütevelli olmadığını ikrâr ve i‘tirâf itmeğin bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Mehmed men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Zî’l-hicce 1074 / 1 Temmuz 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi 

bin Cihângîr. 

 

184-3 Mülk Satışı (Hisse Satışı) 

‘Âlime bint-i Halîl / karındaşı İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Seydîverî Mahallesi sâkinelerinden ‘Âlime bint-i Halîl tarafından 

bey‘-i âtiyyü’l-beynânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Halîl Çelebi ibn ‘Abdulkâdir ve İsma‘îl bin Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan Mevlûd bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Karaüyük’de vâki‘ 

bir tarafı ‘Abdî Dede mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağında olan hisse-i şâyi‘asını 

ve çarşuda vâki‘ bir tarafı ‘Ârif Çelebi dükkânı ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı konak evi 

ile mahdûd bir bâb helvâ dükkânında olan hisse-i şâyi‘asını ve babasının sâyir muhallefâtından 

irsen isâbet iden hissesini karındaşı mezbûr İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt üçbinbeşyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrahîm yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Zî’l-

hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Zî’l-hicce 1074 / 1 Temmuz 1664). 

es-Seyyid Mehmed Halîfe el-imâm, ‘Osmân bin Mustafâ, Receb bin Mustafâ, Mustafâ 

bin Mehmed, Ahmed bin ‘Alî, Mustafâ bin Mahmûd, Yûsuf bin el-Hâc İbrahîm. 
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184-4 Mütesellim Adamının Zorla Aldığı Para Da‘vâsı 

Ereğli Kazâsı’na tâbi‘ Obruk nâm karye ahâlisinden Sefer bin Süleymân ve ‘Abdullah 

Halîfe ibn Mehmed ve Mûsâ bin ‘Ömer ve Hasan bin ‘Alî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham 

nizâmü’l-‘âlem vezîr-i rûşen-i zamîr sa‘âdetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Ağa tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve 

nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Abdulbâkî Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından es-Seyyid 

‘Alî Ağa karye-i merkûmeye gelüp Sefer nâm kimesne Ahmed nâm kimesneyi kölesiyle katl 

eylemiş deyu bizden sekizbinaltıyüz akçemizi almışdı hâlâ da‘vâ ve taleb eylediğimizde bi- 

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mütesellim-i mûmâ-ileyh yedinden binseksen akçe alup 

kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan mûmâ-ileyhin ve Seyyid Ahmed Ağa’nın zimmetlerini ibrâ ve 

iskât eyledik ba‘dehu hak ve ‘alâkamız kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle 

da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (6 Zî’l-hicce 1074 / 30 Haziran 1664). 

Fahrü’l-akrân Ramazân Ağa, Fahrü’l-kitâb Receb Efendi, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr, 

Receb Beg el-cündî. 

 

184-5 Talâk (Boşanma İrâdesini Kullanan Kadının Tefrîki)  

Râzıye bint-i Mehmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Mehmed Efendi 

nâm hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Ramazân Beg ibn Piyâle ve Zülfikâr Beg ibn ‘Alî şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan karındaşı Mehmed Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Yûsuf Beg ibn Hasan mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezkûr el-Hâc Yûsuf Beg mukaddemâ âhar diyârda iken zevcesi merkûme Râzıye Hatun’a 

irâdeti elinde olsun diyüp ol dahî nefsini ihbâr idüp tefrîk eylemekle zevc-i âhara varmışidi hâlâ 

mezbûr el-Hâc Yûsuf Beg zimmetinde olan sekizbin akçe mehr-i mü‘eccelinden ve nafaka-i 

‘iddetinden fâriga olup merkûm el-Hâc Yûsuf Beg dahî merkûmede olan emvâl ve eşyâsından 

fâriga olup ehadihümâ âharın zimmetini ibrâ eyledi min ba‘d mezbûr el-Hâc Yûsuf Ağa’da 

da‘vâ ve nizâ‘ı ve hak ve ‘alâkası yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Zî’l-hicce 1074 

/ 3 Temmuz 1664). 

Ramazân Beg bin Süleymân, Süleymân Beg, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

185-1 Celâli Adamlarındandır Diye Katl Edilen Kimsenin Tescîli 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Beşkilisa nâm karye 

sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Kerîme bint-i (boş) nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan babası Ahmed nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîre gelüp takrîr-i kelâm idüp kızım merkûmenin zevci 

Mahmûd bin Mûsâ nâm kimesne târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem medîne-i Erzurûm’a 

varup düstûr-ı mükerrem ‘izzetlü Murtazâ Pâşâ’nın ağalarından Mustafâ Ağa mezkûr 

Mahmûd’u sen Celâlî Hasan âdemlerindensin deyu katl eylemiş ma‘lûmları olan müslimînden 

su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde Topraklık Mahallesi’nden Hasan 

bin ‘Abdî ve Halîl Beg ibn İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istihbâr olunduklarında fî’l-hakîka merkûme Kerîme Hatun’un zevci mezkûr Mahmûd’u târîh-
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i kitâbdan altı sene mukaddem medîne-i Erzurûm’da pâşâ-yı mûmâ-ileyhin ağası mezbûr 

Mustafâ Ağa bizim huzûrumuzda celâlî tevâbi‘idir deyu katl eyledi biz gördük deyu ‘alâ 

tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (9 Zî’l-hicce 1074 / 3 Temmuz 1664). 

Ramazân bin Receb, Hüseyin bin Durmuş, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum.  

 

185-2 Talâk-ı Selâse İçin Şart Etme 

Pîrkulu bin ‘Osmân / Muharrem bin Sâlih. 

Mahrûse-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Başara nâm karye 

sâkinlerinden Pirkulu bin ‘Osmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Muharrem bin Sâlih mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Muharrem sâbıkan 

husûmeti içün bana ba‘zı mükâleme eylemekle hâkime şikâyet eylemezsem zevcem talâk-ı 

selâse ile boş olsun dimişidim hâlâ şikâyet idüp şartıma zarar gelmediğine fetvâ-yı şerîfe aldım 

husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâdan mezbûr Muharrem’in zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d 

da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sânî ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (12 Zî’l-hicce 1074 / 6 

Temmuz 1664). 

Molla Ahmed bin el-Hâc Himmet, Mehmed bin Mehmed, el-Hâc İbrahîm bin Velî Hoca 

ve gayruhum. 

 

185-3 ‘Abd-ı Âbık 

Mütesellim Ağa. 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın fermân-ı 

şehriyârî yarlığ-ı belîğ-i tâcidârî ile bi’l-fi‘l memâlik-i Anadolu’da ‘askerî tâyifesinin ve 

eşkiyâsının teftîşine me‘mûr olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-

i rûşen-i zamîr Hazret-i Yûsuf Pâşâ edâmallahü te‘âlâ iclâluhunun huzûr-ı şerîflerinde ‘akd-ı 

meclis-i şer‘ olundukda evlâd-ı ‘Arabdan Makan bin Mehmed meclis-i mezbûrda hâlâ Eyâlet-i 

Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i rûşen-i 

zamîr sa‘âdetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafâ Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Ahmed nâm 

‘Arab ‘abd-ı memlûküm olup târîh-i kitâbdan yedi gün mukaddem Lâdik nâm karyede ibâk 

idüp mütesellim-i mûmâ-ileyh ‘abd-ı âbıkdır deyu ahz ve zabt eylemiş mezbûr Ahmed’i ve iki 

al at ve bir kır at besâtıyla ve bir al iğdiç sayishâne ve bir al bargir ve iki kara kılıç ve iki 

çakmaklı tüfenk ve bir sarık ve bir kavuk ve bir serhaddî ve bir sâde ve bir gömlek ve bir don 

ve bir çakşırımı mütesellim-i mûmâ-ileyh yedinden alup kabz eyledim zimmetinde bir akçe ve 

bir habbem kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ve ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Zî’l-hicce 1074 / 8 

Temmuz 1664). 

Fahrü’l-akrân Ramazân Ağa, Fahrü’l-esbâh Yûsuf Ağa, Mehmed Ağa bin Murâd, Hasan 

Ağa Tokadî ve gayruhum. 

 

185-4 ‘Abd-ı Âbık 

Makan ‘Arab. 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın fermân-ı 

şehriyârî yarlığ-ı belîğ-i tâcidârî ile bi’l-fi‘l memâlik-ı Anadolu’da ‘askerî tâyifesinin 

eşkiyâsının teftîşine me‘mûr olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-
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i rûşen-i zamîr Hazret-i Yûsuf Pâşâ edâmallahü te‘âlâ iclâluhunun huzûr-ı şerîflerinde ‘akd-ı 

meclis-i şer‘ olundukda evlâd-ı ‘Arab’dan Makan bin Mehmed meclis-i mezbûrda hâlâ Eyâlet-

i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i rûşen-i 

zamîr sa‘âdetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafâ Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Ahmed nâm 

‘Arab ‘abd-ı memlûküm olup târîh-i kitâbdan yedi gün mukaddem Lâdik nâm karyede ibâk 

idüp mütesellim-i mûmâ-ileyh ‘abd-ı âbıkdır deyu ahz ve kabz eylemiş hâlâ mezbûr Ahmed’den 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ahmed 

cevâbında fî’l-vâki‘ ben mezbûr Makan’ın ‘abd-ı memlûküyüm lâkin vech-i meşrûh üzere ibâk 

eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mezbûr Ahmed’in ikrârı mûcibince merkûm 

Ahmed’i mezbûr Makan’a teslîme mütesellim-i mûmâ-ileyhe tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 

Zî’l-hicce 1074 / 8 Temmuz 1664). 

‘İnde’l-şuhûdi’s-sâbıkûn. 

 

185-5 Hırsızlık Olayında Fâ‘ilin Tesbîti ve Mahallelinin Dahli Olmadığının Tescîli 

Mahalle-i Kuzgunkavağı. 

Mahmiye-i Konya’da Kuzgunkavağı Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beşe’nin zevcesi 

Mülâyim bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûme ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Bayram ve Mustafâ Halîfe ve Hüseyin Dede ve 

Ahmed nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir 

gün mukaddem gice ile sâkine olduğum menzilimde vâki‘ sofa içinden iki yeniçeri üstüfü zâyi‘ 

oldu mazınnam kölemiz Şahin’dir husûs-ı mezbûra müte‘allık ahâli-i mahallede da‘vâ ve 

nizâ‘ım yokdur da‘vâm ancak mezbûr Şahin’e münhasıradır didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (15 Zî’l-hicce 1074 / 9 Temmuz 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mahmûd bin Velî. 

 

186-1 Mîrâs Taksîmi 

‘Abdî / ma‘a Karındaşı Nûrullah. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Süleymân’ın oğlu ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-

kitâb Nûrullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam müteveffâ-yı mezbûrun ve 

vâlidem Mehrî nâm hatunun cümle muhallefât ve ‘akârâtlarını müslümânlar huzûrunda bi’l-

farîzati’ş-şer‘iye beynimizde tevzî‘ ve taksîm idüp bana isâbet iden hissemi kabûl ve kabz idüp 

karındaşım mezbûrun zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d babamın ve vâlidemin 

muhallefât ve ‘akârâtlarına müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-hicce 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Zî’l-hicce 1074 / 8 Temmuz 1664). 

‘Osmân Halîfe el-imâm, Mûsâ Hoca el-imâm, Mûsâ Beg bin ‘Arafe, el-Hâc İbrahîm bin 

Mûsâ Hoca, Hasan Beg bin İbrahîm, Yûsuf bin Nasûh, Mustafâ bin Türâbî. 

 

186-2 Mîrâs Taksîmi 

Nûrullah / ma‘a Karındaşı ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Süleymân’ın oğlu Nûrullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam müteveffâ-yı mezbûrun ve 
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vâlidem Mehrî nâm hatunun cümle muhallefât ve ‘akârâtlarını müslümânlar huzûrunda bi’l-

farîzati’ş-şer‘iye beynimizde tevzî‘ ve taksîm idüp bana isâbet iden hissemi kabûl ve kabz idüp 

karındaşım mezbûrun zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d babamın ve vâlidemin 

muhallefât ve ‘akârâtlarına müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-hicce 

li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Zî’l-hicce 1074 / 8 Temmuz 1664). 

‘Osmân Halîfe el-imâm, Mûsâ Hoca el-imâm, Mûsâ Beg bin ‘Arafe, el-Hâc İbrahîm bin 

Mûsâ Hoca, Hasan Beg bin İbrahîm, Yûsuf bin Nasûh, Mustafâ bin Türâbî ve gayruhum. 

 

186-3 Mîrâs 

Muharrem bin İbrahîm. 

Fî’l-asl medîne-i Konya Kazâsı’ndan Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sızma nâm karyeden 

olup medîne-i İzmir’de vefât iden el-Hâc Süleymân ibn Gül Dede nâm kimesnenin verâseti li-

ebeveyn kız karındaşı Hadîce ve sulbiye kızı Fâtıma’ya münhasıra olup ba‘dehu merkûme 

Hadîce dahî fevt olup vârisi sadriye kızları Esmâ ve Ümmü ve sadrî oğulları ‘Alî ve ‘Abdî ve 

Köçek ve zevc-i metrûku Süleymân bin Köçek’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

oldukdan sonra mezbûr Süleymân kendi tarafından asâleten ve merkûmun ‘Alî ve ‘Abdî ve 

Köçek tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup Resûl bin Hızır ve 

Receb bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Süleymân meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Muharrem bin İbrahîm mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Süleymân İzmir’de fevt oldukda cümle 

vereseleri tarafından mezbûr Muharrem nakl-i şer‘î ile İzmir’e varup muhallefâtından beşyüz 

esedî guruşunu kabz idüp meblağ-ı mezkûrun yüz guruşunu mûrisemiz merhûme mezbûre 

Hadîce’ye intikâl itmeğle merkûme Hadîce hâl-i sıhhatinde bi’t-temâm mezbûr Muharrem 

yedinden alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledi bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı bizim 

dahî da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur didikde mezbûr Süleymân’ın vech-i muharrer üzere bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle cârî olan ikrârını mezkûr Muharrem tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(15 Zî’l-hicce 1074 / 9 Temmuz 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ibn İbrahîm Çavuş, Derviş Ebûbekir ihvîn, 

Lutfullah Çelebi el-imâm, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, es-Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Yûsuf. 

 

186-4 Mîrâs 

Hasan bin ‘Abdurrahman. 

Fî’l-asl medîne-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sızma nâm karyeden 

olup medîne-i İzmir’de vefât iden el-Hâc Süleymân’ın verâseti li-ebeveyn kız karındaşı Hadîce 

ve sulbiye kızı Fâtıma’ya münhasıra olup ba‘dehu merkûme Hadîce dahî fevt olup verâseti 

sadriye kızları Esmâ ve Ümmü ve sadrî oğulları ‘Alî ve ‘Abdî ve Köçek ve zevc-i metrûku 

Süleymân bin Köçek’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr 

Süleymân kendi tarafından asâleten ve merkûmun ‘Alî ve ‘Abdî ve Köçek tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete vekîl olup Resûl bin Hızır ve Receb bin Mustafâ 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin ‘Abdurrahman mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Süleymân İzmir’de fevt oldukda cümle vereseleri 

tarafından mezbûr Hasan nakl-i şer‘î ile İzmir’e varup muhallefâtından beşyüz esedî guruşunu 

kabz idüp meblağ-ı mezkûrun yüz guruşunu mîrisemiz merhûme mezbûre Hadîce’ye intikâl 

itmeğle merkûme Hadîce hâl-i sıhhatinde bi’t-temâm mezbûr Hasan yedinden alup kabz idüp 
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zimmetini ibrâ ve iskât eyledi bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur 

didikde mukırr-ı mezbûr Süleymân’ın vech-i muharrer üzere bi’l-asâle ve bi’l-vekâle cârî olan 

ikrârını mezkûr Muharrem tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-hicce 1074 / 9 

Temmuz 1664). 

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

186-5 Şurb-ı Hamr Tescîli 

‘Alî bin Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşısı olan Hasan Beg meclis-i şer‘de işbu ‘Alî bin 

Süleymân nâm kimesneyi târîh-i kitâb gicesi ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

‘Alî sekrân olmağla bi-hasebi’ş-şer‘ habsimde olup gâyib-i ‘ani’l-meclis olan Hasan bin Yûsuf 

nâm kimesneyi tahlîs iderim deyu âlet-i cerh ile odama gelüp te‘addî eylemekle ihzâr eyledim 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde mezbûr ‘Alî’nin ağzı şemm 

olundukda hamr râyihâsı olduğu mukarrer olduğundan mâ‘adâ şurb-ı hamr eylediğini mukırr 

olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicce li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 Zî’l-hicce 1074 / 10 Temmuz 1664).  

Mehmed Çelebi bin Emîn, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr, Ken‘ân Beg el-cündî, Hüseyin bin 

Durmuş ve gayruhum. 

 

187-1 Hırsızlık İsnâdı ve İyi Hâl Soruşturması  

Nûrullah bin ‘İvaz / Mehmed Beşe’nin Şahin nâm kulu. 

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Nûrullah bin 

‘İvaz meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kuzgunkavağı Mahallesi sâkinlerinden Mehmed 

Beşe nâm kimesnenin ‘abd-ı memlûkü olan Şahin bin ‘Abdullah mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Mehmed Beşe’nin zevcesi Mülâyim bint-i ‘Abdullah nâm hatun sâkine olduğu 

menzilden iki yüklük zâyi‘ olmağla merkûme Mülâyim mezbûr Şahin’i mazınna ittihâz itmekle 

mezkûr Şahin üzerinden def‘ içün bana isnâd idüp yüklüğü aldı dimiş keyfiyet-i hâlim mahalle 

ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde mahalle-i merkûme 

ahâlisinden Mustafâ bin Mahmûd ve Mûsâ bin ‘Îsâ ve İsma‘îl bin el-Hâc Nûrullah ve Derviş 

nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr 

Nûrullah kendi hâlinde sâlih ve müstakîmdir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (15 Zî’l-hicce 1074 / 9 Temmuz 1664). 

‘Alî bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş. 

 

187-2 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Halîl ve İsma‘îl ibn Mustafâ / Receb bin Velî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl bin Mustafâ asâleten ve sagîr 

karındaşı Halîl’in kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan vâlidesi Râzıye vesâyeten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Receb bin Velî mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm hâricinde Hisârönü’nde Cem Bağçesi kurbunda vâki‘ bir tarafı ‘Arablar 

Irmağı ve bir tarafı Mehmed Ağa tarlası ve bir tarafı Hallâc Kızı mülkü ve bir tarafı arz-ı hâliye 

ile mahdûd Hazret-i Mevlâna vakfı olan dört dönüm tarlayı mütevelli tezkeresi ile geçen seneye 

gelince dokuz senedir zirâ‘at ve hırâset idüp ‘öşrünü sâhib-i vakfa edâ iderken bu sene mezbûr 

Receb mârü’z-zikr tarlayı zirâ‘at ve hırâset eyledi su’âl olunup kasr-ı yedine tenbîh olunması 

matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb cevâbında geçen sene mârü’z-zikr 
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tarla içün murâfa‘a-i şer‘ olup hüccet almam ile zabt ve tasarruf eyledim vech-i mübeyyen üzere 

dokuz senedir zabt ve tasarruf eylediği ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezbûrûn 

İsma‘îl ve Râzıye’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc 

Ahmed bin Mustafâ ve Molla Hâcı bin ‘Abdî ve Derviş Hüseyin bin Mehmed nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr tarlayı 

mütevelli tezkeresiyle geçen seneye gelince dokuz senedir mezbûrân İsma‘îl ve Râzıye zirâ‘at 

ve hırâset idüp ‘öşrünü sâhib-i vakfa edâ ve teslîm iderler bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

mârü’z-zikr tarladan kasr-ı yede mezbûr Receb’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-hicce 

1074 / 9 Temmuz 1664). 

Mehmed bin Hüseyin, Mehmed bin Siyâmî Beg, el-Hâc İbrahîm bin Mûsâ Hoca, Ahmed 

bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

187-3 Zorla Alınan Hançer ve Kahve Da‘vâsı 

‘Abdulbâkî ibn Receb / ma‘a ‘Osmân Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulbâkî bin Receb nâm şâb meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Osmân Efendi ibn ‘Ömer mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem mezbûr ‘Osmân Efendi Adana’nın 

müteselliminin divân efendisi olmağla beni ahz idüp sen bir âdem darb ve mecrûh eylemişsin 

deyu cebren bir sîm hançerim ile on dokuz vakıyye kahvemi aldı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Ahmed bin ‘Abdunnasîr ve 

Ahmed bin Rıdvân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem mezbûr ‘Osmân Efendi Adana müteselliminin 

divân ağası olmağla mezbûr ‘Abdulbâkî’yi ahz idüp sen bir âdem darb ve mecrûh eylemişsin 

deyu cebren bizim huzûrumuzda bir sîm hançer ve on dokuz vakıyye kahvesini alup kabz eyledi 

bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan bir sîm hançer ve on dokuz vakıyye 

kahveyi mezbûr ‘Abdulbâkî’ye teslîme mezbûr ‘Osmân Efendi’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(14 Zî’l-hicce 1074 / 8 Temmuz 1664).  

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin ‘Alî, Hüseyin bin Mehmed, Satılmış bin ‘Abdullah, 

Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum.  

 

187-4 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nikola ve Makâl ibney Kademli zimmî. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreyni’l-med‘uveyn Nikola ve Makâl ibney Kademli el-hâlik ebûhümâ el-mezbûr 

min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Çirkâb min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-

kisvetihümâ ve li-sâ’iri havâyicihamâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmî 

târîhihi bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhümâ semâse derâhim fazıyye râyiceti fî’l-vakt mine’l-

mâli’l-müntakil-i ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhümâ el-hâlik el-mezbûr bi-talebi ümmühâ 

ve hâzınetihümâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Kireke bint-i Safer vehümâ fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve 

ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihümâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-

zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhimâ lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike 

ve hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 

Zî’l-hicce 1074 / 10 Temmuz 1664). 

‘Alî bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr.  
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188-1 Vakıf Ağaçlar Da‘vâsı 

Mütevelli Mehmed Çelebi ibn Hasan / Memiş. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncı Sultân Mescidi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb 

Mehmed Çelebi ibn Hasan meclis-i şer‘de evkâf-ı mezbûre arâzilerinden bir kıt‘a yere vâzı‘ü’l-

yed olan Memiş nâm kimesne mahzarında bi’t-tevliye üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mütevellisi olduğum mescid-i mezbûrun Karaüyük nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd olan bir kıt‘a tarlası mezbûr Memiş’in taht-ı tasarrufunda olmağla içinde 

vâki‘ vakf ceviz ağaçlarından iki ceviz ağacını mezbûr Memiş kat‘ idüp ve birkaç dânesinin 

boynunu urub odunlarını zabt eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Memiş 

cevâbında mârü’z-zikr tarla içinde iki ceviz ağacını kat‘ eyledim ve birkaç dânesinin boynunu 

urdum ve odununu zabt eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu hurrire fî evâsıt Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Zî’l-hicce 1074 / 

5-14 Temmuz 1664). 

el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Ahmed, Molla ‘Ömer el-imâm, Ahmed bin Pîrî ve gayruhum.  

 

188-2 Atbazarı ve Merkeb Bazarı’na Dellâl Ta‘yîni 

Dellâlbaşı Ca‘fer. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ dellâlbaşı olan râfi‘ü’l-kitâb Ca‘fer bin Süleymân meclis-i 

şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp Atbazarı ve Merkeb Bazarı dellâlları olanların kefîlleri olmayup 

dellâlbaşı olmam hasebiyle Yûsuf ve Mehmed ve ‘Osmân ve Berberoğlu ve ‘Ömer ve Hüseyin 

nâm kimesnelerin kefîllerin alup Atbazarı’nda dellâl olup ve Şa‘bân ve Emrullah ve Mehmed 

ve Nûrî ve ‘Alî ve Ca‘fer’in kefîllerin alup merkeb bazarına dellâl olup hidmet-i lâzımelerin 

görüp ve bunlardan mâ‘adâlarının dellâllık ile ‘alâkaları yokdur deyu ihbâr itmeğin işbu vesîka-

i enîka bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (12 Zî’l-hicce 1074 / 6 Temmuz 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

188-3 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Mîr-i âb Ahmed Ağa ibn Ebûbekir. 

Taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden mukaddemâ ulaklıkla mahmiye-i Konya’dan mürûr iden 

Mustafâ Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Hasan bin Mahmûd ve Ahmed bin 

Yûsuf şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Halîl bin İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i Konya’da sâbıkan mîr-i âb emîni olan râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Ağa ibn 

Ebûbekir mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem ulaklık ile gelürken 

Konya’da menzilci odasında hasta olup vefât iden Rıdvân’ın vârisleri Velî ve Ramazân 

taraflarından müvekkilim mezbûr Mustafâ Ağa nakl-i şer‘î ile vekil olup ulak olmağla şâhidân-

ı mezbûrân huzûrunda beni vekil idüp ben dahî vekâletim hasebiyle müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtını ber-mûcib-i defter-i kassâm mezkûr Ahmed Ağa’dan da‘vâ ve taleb eylediğimde 

bi- tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Ahmed Ağa’dan üçbinüçyüz akçe alup kabz 

idüp mâ‘adâdan zimmetini ibrâ eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı 

didikde vekîl-i mezbûrun vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezkûr Ahmed Ağa tasdîk 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-hicce 1074 / 9 Temmuz 1664). 

Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Mustafâ bin ‘Osmân, Ahmed bin Mustafâ, Ahmed Çelebi 

bin Mehmed Çelebi, Menzilci Mustafâ Çelebi ve gayruhum. 
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188-4 Mülk Satışı (Harâbe Ev Satışı) 

İbrahîm bin Ahmed Beg / sagîr oğlu ‘Abdurrahman’ın tarafından velâyeten ‘Alî Çelebi 

ve zevcesi Neslihân. 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

‘Afîfe bint-i el-Hâc Yûsuf nâm hatunun verâseti zevc-i metrûku İbrahîm bin Ahmed Beg ve 

sadrî sagîr oğlu ‘Abdurrahmân’a münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra 

mezbûr İbrahîm asâleten ve sulbî oğlu sagîr-i mezbûr tarafından velâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Murâd ve zevcesi Neslihân bint-i Mehmed 

mahzarlarında bi’l-asâle ve bi’l-velâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı Ahmed Efendi mülkü ve bir tarafı Mûsâ mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki oda ve bir tâbhâne ve bir izbe ve bir samanlık ve bir 

örtme ve fırun ve üç kıt‘a havluyu müştemil mülk menzili mûrisemiz mezbûreden bana ve sagîr-

i mezbûra intikâl idüp ben İsmîl nâm karyede sâkin olmam ile menzil-i mezbûr hâlî ve harâba 

müşrif olup ta‘mîr ve termîme sagîr-i mezbûrun iktidârı olmayup bi’l-külliye harâb olmak sagîr-

i mezbûra zarar olmakdan bey‘ olunup semeni istirbâh olunmak sagîr-i mezbûra enfa‘ olmağla 

ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt 

onüçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp onlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezbûrân ‘Alî Çelebi ve Neslihân yedlerinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Zî’l-hicce 1074 / 14 

Temmuz 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, Hamza bin 

Hâcı Mahmûd, Yûsuf bin Nasûh, ‘Alî Çelebi bin ‘Abdullah, Mahmûd bin Nasûh, Ahmed bin 

‘Abdurrahman, Usta Ahmed bin Bâlî, el-Hâc Sefer bin Mehmed, Mahmûd Çelebi ibn İsma‘îl, 

Mûsâ Beg bin ‘Arafe, ‘Îsâ bin ‘Abdurrahman ve gayruhum. 

 

189-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

Kirkör ve Nâr Hatun bint-i Karagöz ve Bogoz ve Bedros. 

Mahmiye-i Konya’da Kürkçü Mahallesi’nde sâkin ‘Abdî bin Sâlih kendi tarafından 

asâleten ve sagîr karındaşı Mehmed’in kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olmağla vesâyeten meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Kirkör veled-i Sünbül ve Nâr Hatun bint-i 

Karagöz asâleten ve Bedros ve Bogoz nâm sagîrânın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan 

merkûme Nâr Hatun mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-

i merkûm zeylinde Tebrîzî Köbrüsü kurbunda vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı el-Hâc 

Mehmed mülkü ve bir tarafı kilisa vakfı ile mahdûd bir bâb evi ve arz-ı hâliye ve eşcâr bağçesini 

müştemil müşâ‘ ve müşterek olduğumuz dört tahta bağımızı zarûret-i deyn içün ba‘de’l-

müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt 

otuzikibinbeşyüz akçeye mezbûrûn Kirkor ve Bedros ve Bogoz ve Nâz Hatun’a bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûrun dokuzbin akçesini merkûme Nâz Hatun yedinden ve bâkî yirmiüçbinbeşyüz akçesini 

mezkûr Kirkor ve sagîrân-ı mezbûrân mâlından vâlideleri yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Zî’l-hicce 1074 / 14 

Temmuz 1664).  

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Mehmed Çelebi, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid 

Mehmed, Seyyid Arslan Çelebi bin Seyyid Mehmed, Hasan Efendi el-imâm, ‘Abdulcelîl bin 

Hamza. 
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189-2 Vakıf Mezra‘a Sınırı Anlaşmazlığı ve Harcanan Para Da‘vâsı 

Mustahfız-ı kal‘a Mustafâ ve ‘Abdulganî ve sâyiri / Tekyenişîn Mustafâ. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karyede vâki‘ merhûm Hocentî Zâviyesi’ne hâlâ 

tekyenişîn olan Mustafâ bin İlyâs meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya 

kal‘ası mustahfızlarından râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ ve Abdunnebî mahzarlarında üzerlerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp zâviye-i merkûme vakfı olan mezra‘a ile mezbûrân Mustafâ ve 

‘Abdunnebî’nin tîmârları karyesi arâzisi muttasıl olmağla sınur husûsunda nizâ‘ vâki‘ olmağın 

mukaddemâ üzerlerine birkaç def‘a kâdı ve nâ’ib çıkup vakfa hükm olunup hüccet-i şer‘iye 

olmuşiken kâni‘ olmayup târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem Âsitâne-i Sâ‘adet’e varup 

Karaman beglerbegine ve Konya kâdısına hitâben emr-i şerîf alup Konya mütesellimi 

tarafından mübâşir ve Konya kâdısı tarafından nâ’ib alup münâzi‘ fîhâ olan sınurun üzerine 

varup yine vakfa hükm olunup hüccet olmağla husûs-ı mezbûr içün harc ve sarf olan akçeme 

mezbûrân sebeb olmalarıyla yedimde olan emr-i şerîf ve fetvâ-yı münîfe mûcibince taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Mustafâ ve ‘Abdunnebî cevâblarında fî’l-vâki‘ 

husûs-ı mezbûr mivâl-i mübeyyen üzere olup birkaç def‘a mürâfa‘a olundukda birkaç kıt‘a 

hüccet bizim yedimizde olup ve birkaç kıt‘a hüccet mezkûr tekyenişîn yedinde olup biz 

mezbûru hilâf-ı şer‘ ehl-i ‘örfe gamz eyledik kendi iddi‘âsı üzere hâkimü’ş-şer‘a hüccet içün 

ve kendi aldığı mübâşire birkaç akçe ücret içün virdi deyu cevâb virmeğin mezbûr tekyenişîn 

dahî da‘vâ eylediği akçeyi kendi mübâşirine ve üzerine çıkardığı nâ’ibe harc ve sarf eylediğini 

mukırr ve mu‘terif olmağın da‘vâ-yı merkûmeden mezkûr tekyenişîn Mustafâ men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(20 Zî’l-hicce 1074 / 14 Temmuz 1664).  

Bazarbaşı ‘Alî Çelebi, ‘Alî bin Karaman, el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc Ahmed, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

189-3 Mülkiyet Da‘vâsı 

Ümmügülsüm bint-i ‘Alî / gâyib Süleymân tarafından vekîl Derviş Mustafâ.  

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Ümmügülsüm bint-i 

‘Alî nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Yûsuf Halîfe ibn ‘Alî ve Süleymân bin Sinân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan İbrahîm bin Nasrullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’dan olup 

gâyib-i ‘ani’l-meclis olan Süleymân bin Receb tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup 

bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan kayınbabası Derviş Mustafâ bin Mehmed 

mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Ümmügülsüm mahalle-i 

merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olup hâlâ sâkine olduğu menzili 

mukaddemâ Pîr Mehmed Çelebi’den dörtbin akçeye iştirâ idüp meblağ-ı mezbûru bi’t-temâm 

merkûm Pîr Mehmed Çelebi’ye teslîm idüp mülk-i müşterâsı olup hüccet almak lâzım geldikde 

gâyib-i ‘ani’l-meclis olan mezbûr Süleymân’ı oğul edinmekle mahkme-i şerîfeye hüccet içün 

vekîl eyledikde mezbûr Süleymân hücceti kendi ismine hüccet itdirüp ba‘dehu müslümânlar 

huzûrunda merkûme Ümmügülsüm vefât idinceye besleyüp vefâtından sonra menzil-i mezbûr 

merkûm Süleymân’ın olacak olmuşidi hâlâ menzil-i mezbûra mezkûr Derviş Mustafâ müdâhale 

ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezkûr Derviş Mustafâ cevâbında fî’l-vâki‘ menzil-i 

mezbûru merkûme Ümmügülsüm dörtbin akçeye iştirâ eyledi lâkin müvekkilim mezbûr 

Süleymân’ı oğul eylemekle hüccete ismini tahrîr itdirdi ve ölünce besleyecek oldu ve ben dahî 

bu minvâl üzere mezbûr Süleymân gâyib olalı nafakasını teslîm iderin fî’l-asl menzil-i mezbûr 

merkûme Ümmügülsüm’ün mülk-i müşterâsıdır deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı 

mûcibince menzil-i mezbûra müdâhaleden mezbûr Derviş Mustafâ men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-
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taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (20 Zî’l-hicce 1074 / 14 Temmuz 1664). 

İsma‘îl Beşe er-râcil, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

190-1 Mîrâs (Tehârüc) 

Tehârüc-i Seyyid Şa‘bân Çelebi ibn Şeyhî Çavuş / Kâsım Ağa vârisleri. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Kâsım Ağa’nın inhisâr üzere vârislerinden es-Seyyid Şa‘bân Çelebi ibn Şeyhî Çavuş 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbiye kebîre kızları Rahîme 

ve ‘Âlime ve zevce-i metrûkesi ‘Âyşe bint-i Mehmed Efendi mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Kâsım Ağa’nın muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î 

ile intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyem mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i 

şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden mezbûrun yedlerinden birer re’s al at ve bir re’s doru bargir 

alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûrûn Rahîme ve ‘Âlime ve 

‘Âyşe’nin zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm 

bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).  

Muharrem Efendi el-imâm, Molla Mehmed bin Hüseyin, el-Hâc Ahmed bin Mahmûd, 

İbrahîm bin Süleymân, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Mustafâ bin Süleymân, Yûsuf bin ‘Abdullah. 

 

190-2 Mülk Satışı (Mîrâs Hissesi Satışı) 

Nesli bint-i Mehmed / Karındaşı el-Hâc Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinelerinden Nesli bint-i Mehmed nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-

i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Abdî bin Yûsuf ve diğer ‘Abdî bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan zevci Mustafâ bin Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Esenlü 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı ‘Abdî mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ve bir tarafı Muharrem mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir örtme ve iki oda ve 

havluyu müştemil menzilden müvekkilem merkûmeye isâbet iden hisse-i şâyi‘asını mezbûr el-

Hâc Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt binyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mehmed 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).  

el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, Hasan bin el-Hâc Bayram, İsma‘îl bin Süleymân, 

Hasan bin Sefer, Lutfullah bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

190-3 Alacak Da‘vâsı 

Mehmed bin ‘Ömer / ‘Alî bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin (boş) nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Alî bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr ‘Alî’ye bi-tarîki’l-karz bindörtyüzotuz akçe virdim hâlâ taleb iderim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

‘Abdul‘azîz bin Emrullah ve Süleymân bin ‘Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 
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şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-hakîka mezbûr Mehmed bizim huzûrumuzda mezbûr 

‘Alî’ye bi-tarîki’l-karz bindörtyüzotuz akçe teslîm idüp ol dahî kabz eyledi deynidir bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûru mezbûr Mehmed’e teslîme merkûm ‘Alî’ye tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli, Sâlih 

Beg bin Ahmed ve gayruhum.  

 

190-4 Alacak Da‘vâsı 

Nikola ve Baryam / ‘İvaz. 

Mahmiye-i Konya sükkânından râfi‘ü’l-kitâb Nikola veled-i Yâsef ve Baryam veled- 

Kaplan nâm zimmîler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘İvaz bin Mustafâ 

mahzarında üzerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Kürden 

nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan bağımızı târîh-i kitâbdan 

yedi gün mukaddem mezbûr ‘İvaz’a râyic-i fî’l-vakt sekizbin akçeye bey‘ ve teslîm idüp ol dahî 

tesellüm ve kabz eyledikden sonra meblağ-ı mezbûrun yüzkırk akçesini yedinden alup kabz 

eyledik bâkîsini taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘İvaz cevâbında 

fî’l-vâki‘ bağ-ı mezbûru târîh-i merkûmda mezkûrân Nikola ve Baryam’dan sekizbin akçeye 

iştirâ ve kabûl idüp yüzkırk akçesini teslîm eyledim bâkî yedibinsekizyüz altmış akçe deynim 

vardır deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince meblağ-ı bâkî yedibin 

sekizyüzaltmış akçeyi mezbûrâna teslîme mezbûr ‘İvaz’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-hicce 

1074 / 16 Temmuz 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş.  

 

191-1 Sille Çanağı Satışının Tescîli 

Pîrî Çelebi-zâde Mûsâ Beşe / Sille’den Karyağdı. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mûsâ Beşe (boş) Sille nâm karye sâkinlerinden 

Karyağdı veled-i Yahşî zimmî muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp ikişer akçeye narhı olan Sille 

çanağının ikisini dokuz akçeye bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Karyağdı cevâbında fî’l-hakîka iki Sille çanağını dokuz akçeye 

mezbûr Mûsâ Beşe’ye bey‘ eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

191-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Nasrullah / ma‘a İlyâs. 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan 

Râzıye bint-i Nasrullah nâm hatunun karındaşı oğlu Nasrullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Râzıye’nin zevc-i metrûku râfi‘ü’l-kitâb İlyâs mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Râzıye hâl-i sıhhatinde iken iki sahan ve bir döşek ve bir 

yasdık ve bir kilim ve bir kaliçe ve bir tencere ve bir yorgan ve bir sebet sanduğunu bana hibe 

ve teslîm eylemişidi hâlâ mezbûr İlyâs sâ’ir muhallefâtına halt idüp taksîm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mârü’z-
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zikr eşyâyı merkûme Râzıye hâl-i sıhhatinde iken karındaşı oğlu mezbûr Nasrullah’a hibe ve 

teslîm eylemediğine mezkûr İlyâs’a yemîn teklîf olundukda ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billâhi’l- ‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Zî’l-hicce 1074 / 17 Temmuz 1664). 

Mehmed Efendi Sipâh-zâde, Ahmed Efendi el-müderris, Derzi ‘Abdunnebî, Eskici 

Mustafâ ve gayruhum. 

 

191-3 el-Hâc Ahmed bin Mehmed’in Mülk Vakfı 

Vakfiye-i el-Hâc Ahmed bin Mehmed li-evlâduhu ve evlâd-ı evlâduhu. 

Elhamdülillahi el-vâkıf ‘ale’l-halbât ve’l-hafiyât el-muttali‘ ‘alâ ahvâli’l-berriyât ellezî 

hasse ‘ibâdihi’l-mü’minîn ve’l-mü’minât ‘ale’l-i‘mâli’s-sâliha bi-kavlihi’l-‘alî evliyeki 

biyedillahi seyyi’etihim hasenât ve hısasihim ‘alâ tarîki’l-hayrât el-muvassalati ile’l-hanât bi-

kelâmi’s-sebî inne’l-hasenât bi-zehebini’s-seyyi’ât ve velehüm ‘alâ efdali’s-sadakât bi-

va‘dehi’l-vefî vemâ te‘adde mevâlen nefsiküm min hayr-ı tecdîduhu ‘indallahe hüve hayren ve 

a‘zam-i ecren ve bi-sâyiri’l-âyâti’l-beniyyât ve’l-hüccecü’l-mahkemât ve eşhedü enne lâ-ilahe 

illallah vahdehülâ şerîkele şehâdeten tevâfikanen inne’l-hayât ve evâne’l-memât ve terâfikânen 

fî’l-kabr ve’l-haşri ve’l-‘arasât ve eşhedü enne seyyidü’l-kâyinât Muhammeden ‘abduhu ve 

resûlühü’l-mü’ebbed bi’l-mu‘cizât el-bâhirâtü’d-dâ‘î âmenehu ilâ dârü’l-İslâm bi-kavlihi el-

behiyyi ‘atakuvâ erkâyiküm bi’s-sadakât ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi ellezîne (bozuk) ile’s-sa‘âdât 

el-muhalledât ve ‘alâ cemî‘ü’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ez-zîk-i astafîhim Allahü te‘âlâ bi’l-vasî 

ve illâ lehâmâti ve ba‘de kalemen ‘ilm-i sâhibü’l-hayrât ve’l-müberrât hâccü’l-hüremeyni’ş-

şerîfeyn es-sâ‘î beyne’l-mürüvveteyn Ahmed bin Mehmed tekabbele hayrâtihi minne el-

melikü’s-samadâni’d-dünyâ ed-dînite mü’eddî ileyleti ve müsevviyü’l-mübeyyine dâr-ı fenâ ve 

karârı lâ dâr-ı safâ ve karârı fî ragaben fîhâ hüsrevi fî ragaben ‘anhâ zaferi min a‘temedi ‘aleyhâ 

mekâneti nesf-i ‘alâ (bozuk) câriye-i min mâl-ı ileyhâ fekad tavattun-ı ‘alâ sefâcirifhâ ve 

kesîrihâ kalîl ve sadâ‘iha şedîd ve tavîl-i şarâbihâ şerâben ve ‘ömren (bozuk) harâb ve a‘takad 

inne kavle’l-meliki’l-vahhâb linne tenâlevü el-berhati tenefakavâ mimmâ tahbûne ve kavlihi 

te‘âlâ mâ ‘indeküm yenkadu vemâ ‘indallahe bâka ve kavlihi te‘âlâ ellezîne yünfigûne 

emvâlihim bi’l-leyli ve’n-nehâr sırren ve ‘alâ niyetihi felehüm ecrihim ‘inde rabbihim velâ 

havfi ‘aleyhim velâhüm yahzenûn hakkı vâki‘i bilâ şekki velâ irtiyâbi tûbî li-men vakafe li-

enne yünfikune min ahseni menâlihi ve mâle metâmilen fî masîrihi ve mâlihi ve yetekune inne 

kavli mefharü’l-vâri hayrin min şey’i ‘ale’s-serî ‘aleyhi salavati el-vâhidi’l-a‘lâ libesi leke min 

dünyâke el-emmâ ekletü fâ kateytü evliyesetü kâbiliyeti ev tasaddukati fâ yakîne ve kavlihi’n-

Nebîyyi’l-‘arabî ‘aleyhi tahiyyâti’l-ferdi’l-‘alî izâmâte ibn âdeme inkata‘a ‘ameluhu illâ ‘an 

selase veled-i sâlihin yed‘ûlehu ve ‘ilm-i yentefa‘a bihi ba‘de mevtihi ve sadakatihi câriyeti 

sıdk-ı ‘izzî ‘ani’ş-şebehi ve’ş-şükûk hurrî lâ yenba‘a bihi ve bi-silki ilâ tarîk-i mazmûnihi bi-

ahseni’s-sülûk vakafe sâdıkati ve sâfiyeti ve sebili ve tasadduk bi-tavbihi vâfiyeti hasbeten 

lillahi te‘âlâ ve taleben li-merzaten ve herben min semedâniye yevmeye künün el-müberrâ fî 

zılli sadakaten mâ-havlihi ve mülkihi ve biyedihi ve taht-ı tasarrufihi meşhûren ilâ hîn-i 

sudûri’l-hâze’l-vakf ‘anhu ca‘alehullahü te‘âlâ mebrûren ve zâlike cemî‘ dâre ve menzilihi el-

kâ’in-i fî Mahalleti Şükrân min mahallât-ı medîne-i Konya sufiyet ‘ani’l-beliyye el-müntehî 

hudûdihi şarken ve garben ile’t-tarîki’l-‘âmm ve kıbleten ilâ mülk-i Cemîle Hatun ve şimâlen 

ilâ mülk-i Marzıye Hatun ve mülk-i Mehmed bin Nasûh Beşe el-müştemil-i ‘alâ sofati ve beyt-

i şutuvî yesîmî tâbhâne ve zılle ve beyteyn-i ehadihümâ fevka’l-âhar ve beyt-i yahzene fîhi 

‘alefü’d-devvâb ve ıstabl ve beyt-i sakal-i şutuvî hayfî ve havlîn ehadihümâ hâl ve’l-âhir-i 

müştemil ‘ale’l-eşcâr-ı müsmire ve cemî‘ hânûti hânût halevâ el-münfetih bi-mukâbeleti’l-

hâni’ş-şehîr bâ Alaca Han el-vâki‘ fî’s-sûki’t-tavîl dâhilü’l-bâbi’l-müştehir bi-bâb-ı sûki’l-fers 

min ebvâb-ı mülki’l-(bozuk) el-mesfûre ve zâlike’l-hânût yentehî tarafânü’l-garbî ve’ş-şimâlî 

ile’t-tarîki’l-‘âmm ve tarafü’ş-şarkî ba‘zen ilâ Vakf-ı Mescid-i Mahalle-i Seb‘ahân ve ba‘zen 
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ilâ vakfi’l-âhar ve tarafü’l-cenûbî ilâ mülk-i Receb Halîfe bi-cümleti hudûdihümâ ve 

tevâbi‘ihümâ ve levâhıkıhümâ ‘alâ evlâduhu ve evlâd-ı evlâduhu lil-zikr-i misl hazzü’l-

ünsiyyin neslen ba‘de nesl ve batnen ba‘de batn ve li-bakri’l-müntefi‘ bi-zâlike el-hânût ve’s-

sâkini fî mülki’d-dâr mine’l-evlâd Sûret-i Yasin ve Sûreti Tebâreke ellezî biyedihi’l-mülk fî 

külli leyyeti’l-cum‘a ve hatmü’l-Kur’âni’l-‘azîm fî külli şehr-i Ramazân ve yehbi sevâbihi li-

rûhi’l-vâkıf ve rûh-ı seyyidü’l-enbiyâ ve seyyidü’l-asfiyâ Muhammedü’l-Mustafâ ‘aleyhi 

mine’s-salavât efdalihâ ve li-rûh-i âlihi ve ashâbihi rıdvânullahi te‘âlâ ‘anhüm ve inne inkaraza 

el-evlâd ve inkaraza en-nesli fa‘ale mesâlih-i câmi‘-i ebi’l-fazl el-ma‘rûf-i be-Câmi‘-i İplikçiler 

el-vâki‘                

 

192-1 Önceki Belgenin Devâmı 

fî Sûki’l-bezzâzîn hasebimâ şart-ı fî vakfiyetihi’l-ma‘mûl bihâ ve inne ennehüm zâlike 

el-câmi‘-i ibkâhüllahi te‘âlâ mâl-ma‘a’t-tîri’l-lâmi‘ fe‘alî fukarâ’i’l-Medîneti’r-resûl-i ekrem 

sallallahü te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem sümme şartü’l-vâkıf ‘âmilihi rabbihi te‘âlâ bi-lutfihi fî 

cemî‘i’l-muvâfık et-tevliyeti’l-hasebiyyeti li-nefsihi en-nefîseti mâdâmi rûhi fî ceddihi (bozuk) 

bi-hasbi bi-tasarrufi’l-vâkıf fîhî ‘alâ mâ yakteziye’l-merâm tasarrufen bi-kaydi’z-ziyâde fî 

vakfihi ve bi-vecebi’d-devâmi sümme nasbü’l-vâkıf el-mezkûr el-Hâc Ahmed bin Mehmed 

şükri sa‘yihi’r-rahîm eş-şekûr ehâtü’l-uhrevî el-med‘uv Mahmûd Çelebi ibn Balabân Mehmed 

mütevelliyyen li-ecli’t-tescîl ve selem-i mâ-vaka‘a min cemî‘-i menzili ve hânûti el-mestûrîn fî 

hâze’l-kitâb ile’l-mütevelli el-mezbûr Mahmûd Çelebi ibn Balabân Mehmed ve tesellümi zâlike 

el-mütevelli ve kabzıhümâ bi-hasebi tevliyeti ve şartü’l-vâkıf îzen inne yükûnü’n-nâzır ve’l-

mütevelli ba‘dehu min aslah evlâduhu ve evlâd-ı evlâduhu el-mezkûr (bozuk) fî sadr-ı hâzihi’l-

vakfiyeti ve ba‘dehüm fe’l-mütevelli ve’n-nâzır kâne mütevelliyyen ve nâzıren lil-câmi‘i’l-

merkûm kalemen sümme emrü’l-vakf ve irâdü’l-mütevelli Mahmûd Çelebi tasarrufihi ve 

tescîlihi men‘atü’l-vâkıf el-Hâc Ahmed bin Mehmed ‘ammen irâdehu ve mâli ile’l-merhûm 

‘ani’l-vakfı ve kasd-ı ta‘tîli fî zâlike vaka‘a’l-münâza‘a beytihühâ ve eştedü’l-muhâsama 

fetrâfi‘an ile’l-hâkimi’l-mevki‘-i a‘lâ zâdallahü te‘âlâ fazluhu ve fî’d-dâriyyîn-i a‘lâhu kalemen 

sem‘a kelâmihümâ el-kâdı eş-şâr-i sellemü’l-‘azîzi’l-gaffâr (bozuk) el-vakf ve hükm-i bi-

sıhhati ve lüzûmihi ‘âlimen beyne’l-e’immeti’l-eslâf nûrüllahi te‘âlâ merkadihüm ve fî a‘le’l-

cinân  (bozuk) kasâr-ı vakfen müseccilen bi-‘umûmihi mahkemen bi-luzûmihi ve habsen 

sahîhen şer‘iyyen ve tasadduken sarîhen mer‘iyyen bi-cümleti şerâyiti ‘alâ vechi’t-tahliye ve 

cemî‘ zavâbiti ‘alâ vechi’t-te’yîd-i ‘araben ‘ani’l-‘ılel ve hâliyen ‘ani’l-haleli’l-halel bi-haysi’l-

îbâ‘ velâ bi-vehebi velâ bi-rehni velâ yûrese ilâ inne yeresellahü te‘âlâ el-erzen ve min ‘aleyhâ 

vehüve hayrü’l-vârisîn velâ sicil-i li-ehadi yü’mini billahi ve’l-yevmi’l-âhiri inne bi-gayri 

emren min hâzihi’l-vakfiye bi-vechimâ velâ (bozuk) yekûne lehu medhali fî tegayyirihi ve lev 

kemen bi-fi‘li ev kavli ev işâreti ev sükûti ev gayri zâlike min esbâb-ı el-hasâreti femen beddele 

ba‘demâ sem‘ahü fe innemâ ismihi ‘ale’l-lezîne yübeddilûne innallahe semî‘ün ‘alîm ve min 

gayrihi fe-‘aleyhi (bozuk) Allah ve’l-melâ’iketihi ve’n-nâs-ı ecma‘în ve yasîbihi fî’d-dünyâ 

ve’l-âhireti ‘azâbin elîm ve ecre’l-vâkıf ‘ale’l-lahi’l-kerîm inne li-îzî‘i ecri’l-muhsinîn cerâ 

zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (5 Zî’l-hicce 1074 / 29 Haziran 1664). 

Menî‘ü’l-me‘âlî mecma‘ü’l-mevâlî Mevlâna Mûsâ Efendi el-kâdı, Hallâlü’l-müşkilât 

keşşâfü’l-mu‘azzelât Mevlânâ Mustafâ Efendi el-kâdı-i be-Konya, Mefharü’l-‘ulemâ’i’l-

kattâm ve’l-meşâyih Mevlânâ Şeyh ‘Abdullah Efendi ibn eş-Şeyh ‘Abdurrahman Efendi el-

merhûm, Fahrü’l-kuzât zehrü’s-sâdât es-Seyyid Hüseyin Efendi el-kâdı-i be-Begşehri hâlâ, 

Kıdvetü’l-kuzâti’l-müslimîn Mevlânâ el-Hâc ‘Alî Efendi el-kâdı-i be-Eski-il, Zübdetü’l-

muhakkikîn ‘umdetü’l-müderrisîn el-Hâc Mehmed Efendi eş-şehîr Simâv-zâde, ‘Umdetü’l-

müteşerri‘în zübdetü’l-müteverri‘în Mevlânâ el-Hâc ‘Ömer Efendi ibn ‘Abdulganî Efendi, el-

Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Hasan el-‘attâr ibn ‘Abdî Beg, Derviş Ahmed bin 
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Mustafâ el-hamamî, el-Hâc Ahmed el-hamamî, ‘Alî bin Yûsuf bazarbaşı, el-Hâc ‘Osmân bin 

el-Hâc ‘Abdulkâdir ve gayruhum el-şâhidîn ve’l-hâzırîn. 

 

192-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mustafâ bin ‘Alî / Hasan bin el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede tarafeyni ‘Abdurrahman Ağa mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir ahur ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi 

mezkûr Hasan’a râyic-i fî’l-vakt ikibindötyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hasan yedinden 

bi’t- temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Zî’l-

hicce 1074 / 17 Temmuz 1664). 

‘Alî Çelebi bin Üveys, ‘Alî bin Süleymân, İbrahîm bin Mehmed, el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî, 

‘Alî bin Mahmûd ve gayruhum. 

 

192-3 Tekâlîf Talebi Da‘vâsı 

Kubâd ve Hasan ve Mehmed. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ İbn Hâcı nâm karye 

ahâlisinden Ahmed bin Hâcı ve Derviş bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Kubâd ve Hasan ve Mehmed mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûrûn karye-i merkûmede sâkin olmağla tekâlîf taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Hasan ve Mehmed ve Kubâd cevâblarında biz sipâhi-zâde olup karye-

i merkûmenin sûret-i defterinde mütekâ‘id kayd olunmağla resm-i mevkûfât defterdâr olanlara 

teslîm idüp ancak karye-i merkûmenin tekâlîf-i ‘örfiyesini edâ idüp tekâlîf-i şâkkadan 

mukaddemâ mürâfa‘a-i şer‘ olduğumuzda men‘ olduklarına yedimize hüccet-i şer‘iye 

virilmişdir deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhlarına mutâbık hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-

muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceti mezbûrân Ahmed ve Derviş mukırr ve 

mu‘terif olmağın karye-i merkûme üzerine emr-i şerîf ile vâki‘ olan tekâlîfden ahâli-i karye 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664). 

‘Abdulkerîm Efendi bin ‘Abdulkerîm Efendi, ‘Abdî Halîfe el-imâm, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum. 

 

193-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mübâya‘a / Kalender. 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi  sâkinlerinden olup bundan akdem hâlik 

olan Karagöz veled-i Budak nâm zimmînin verâseti sulbî kebîr oğulları Kalender ve Sakar ve 

Gürmüz ve Ohan ve Vartân ve sulbiye kebîre kızları Seyrân ve Şezede ve Nârgül ve Altun’a 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrûn Sakar ve Gürmüz ve Ohan 

ve Vartân asâleten ve merkûmetân Seyrân ve Şezede ve Nârgül ve Altun taraflarından bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup karındaşları mezbûrân Ohan ve Gürmüz 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan merkûm Safer meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb mezbûr Kalender muvâcehesinde bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Helvâcı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Şucâ‘-zâde mülkü 
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ve bir tarafı Kara Mûsâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir kilar ve 

bir sofa ve havlu ve bağçeyi müştemil babam hâlik-i mezbûrdan intikâl iden müşâ‘ ve müşterek 

olduğumuz menzilimizi mezbûr Kalender’e yetmiş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Kalender yedinden bi’t- temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (23 Zî’l-hicce 1074 / 17 Temmuz 1664).  

el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Pîr Hasan, Mahmûd bin Mehmed Dede, el-Hâc Hasan bin Satı 

Baba, el-Hâc Receb bin Satı Baba, Mehmed bin İbrahîm, Mehmed Çelebi bin Şâh Çelebi, el-

Hâc Nûrullah bin Receb. 

 

193-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mübâya‘a / Muharrem bin Yûsuf Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Ahmed bin Mehmed Beg nâm kimesne asâleten ve hemşîresi 

‘Âlime tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İsma‘îl bin İshak ve ‘Alî bin Receb şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan dayısı Ahmed bin Mustafâ vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Muharrem bin Yûsuf Beşe mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp Bağ-ı Evliyâ Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafı Yûsuf 

mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd müşâ‘ ve müşterek olan bir dönüm harâbe bağımızı 

mezbûr Muharrem’e râyic-i fî’l-vakt binyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Muharrem 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(24 Zî’l-hicce 1074 / 18 Temmuz 1664).  

es-Seyyid Ahmed Çelebi bin Hüseyin, Nebî bin Ca‘fer, Hüdâverdi bin Ca‘fer, Hüseyin 

bin Bâli ve gayruhum. 

 

193-3 Mülk Satışı (Arsa ve Bağ Satışı) 

Receb bin Mûsâ Beşe / Halîl bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Receb bin Mûsâ Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Karaüyük nâm vâki‘bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Mûsâ mülkü ve 

bir tarafı Köse Mehmed mülkü ve bir tarafı Şa‘bân mülkü ile mahdûd bir bâb oda ve bir evlik 

arz-ı hâliyeyi ve üç tahta bağımızı mezbûr Halîl’e râyic-i fî’l-vakt üçbinaltıyüz akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Halîl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Zî’l-hicce 1074 / 19 Temmuz 1664).  

Süleymân bin el-Hâc Mustafâ, Mehmed bin Nasûh, Mehmed bin Sinân, Mustafâ bin 

Mehmed, Derviş Mehmed bin Kara ‘Alî, Şa‘bân bin Mehmed, Mustafâ bin Hüseyin. 

 

193-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Abdurrahman bin ‘Alî / Safiye bint-i Mehmed Beşe. 
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Mahmiye-i Konya’da Dînkeş Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin ‘Alî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Safiye bint-i Mehmed Beşe mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı baru ve bir tarafı Mahmûd mülkü ve 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir örtme ve havluyu müştemil 

menzilimi merkûme Safiye’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinikiyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre 

Safiye yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Zî’l-hicce 1074 / 19 Temmuz 1664).  

es-Seyyid Mustafâ Beg bin es-Seyyid Pîrli, Ahmed Beg bin Hüseyin, ‘Osmân Ağa bin 

Mustafâ Beg, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Muslî, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

194-1 Salyâne Talebi Da‘vâsı 

Mahallesi ahâlisi / berâ-yı menzil-i Kabakulak. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Hasan 

Efendi ibn ‘Alî ve Molla Mehmed bin el-Hâc Himmet ve es-Seyyid Nasrullah Çelebi ibn es-

Seyyid ‘Abdî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Bâb-ı Aksarây Mahallesi 

ahâlisinden el-Hâc Mehmed el-imâm ve Sefer bin (boş) nâm kimesneler mahzarlarında 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Kabakulak evi dimekle ma‘rûf menzilin taşrası Türbe-i 

Celâliye Mahallesi’nden olup bir mikdârını işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Himmet bin Ahmed 

nâm kimesneye bey‘ olunmağla mezbûr Himmet’in iştirâ eylediği menzili Bâb-ı Aksarây 

Mahallesi’nden deyu mezbûr el-Hâc Mehmed ve Sefer sâlyâne taleb iderler su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân el-Hâc Mehmed ve Sefer cevâblarında fî’l-vâki‘ 

Kabakulak evinin içi ve menzili Bâb-ı Aksarây Mahallesi’ndedir taşrası Türbe-i Celâliye 

Mahallesi’dir mezbûr Himmet’in menzili taşra sarâyda ifrâz olundu ‘alâkamız yokdur deyu bi-

tav‘ihâ ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (25 Zî’l-hicce 1074 / 19 Temmuz 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ es-Seyyid Süleymân Efendi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, el-Hâc 

Ahmed bin Mustafâ Beg ve gayruhum.  

 

194-2 Alacak Da‘vâsı 

Mehmed bin İshak / ma‘a Mustafâ bin ‘Îsâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin İshak meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Mustafâ bin ‘Îsâ mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

mezbûr Mustafâ’ya üçbindörtyüz akçeye bir re’s bargir bey‘ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun 

ikibinüçyüz akçesini aldım bâkî binyüz akçem kaldı hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Abdurrahman bin 

İbrahîm ve ‘Abdurrahman bin İshak nâm kimesnler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mukaddemâ mezbûr Mehmed merkûm Mustafâ’ya bizim 

huzûrumuzda üçbindörtyüz akçeye bir re’s bargir bey‘ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun 

ikibinüçyüz akçesini aldı bâkî binyüz akçesi kaldı mezbûr Mustafâ’nın deynidir bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı bâkî binyüz akçeyi mezbûr Mehmed’e teslîme merkûm 

Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (20 Zîl-hicce 1074 / 14 Temmuz 1664).  

Derviş Mustafâ bin Nebî, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 
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194-3 Bekâret Zâ’il Olduğu İddi‘âsı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Hasan Ağa işbu Şâmlı ‘Alî’nin sulbiye kebîre kızı 

Fâtıma nâm bikri meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtıma’nın 

bekâreti zâ’ile olmuş deyu istimâ‘ eyledim su’al olunsun didikde gıbbe’s-su’al merkûme Fâtıma 

cevâbında husûs-ı mezbûr iftirâdır deyücek üstâd kâbilelerden Ümmü bint-i Mustafâ ve ‘Âyşe 

nâm hatunlar Yeni Hamam’da merkûme Fâtıma’nın bekâretini yoklayup ba‘dehu her biri 

meclis-i şer‘a gelüp bu husûs merkûmeye iftirâdır hâlâ merkûme Fâtıma bikrdir deyu haber 

virmeğin subaşı-i mezbûr bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Zî’l-hicce 1074 / 

20 Temmuz 1664).  

Mustafâ bin Pîrli Beşe, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum.  

 

194-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Bayram Çelebi’nin oğlu ‘Abdulehad Çelebi ve kızı Mehrî / el-Hâc Mehmed bin Sinân. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdulehad Çelebi ibn 

Bayram Çelebi asâleten ve hemşîresi Mehrî tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Derviş İsma‘îl bin Süleymân ve Ahmed bin Oruç 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Nasûh bin Sinân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Sinân mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu dâhlinde 

vâki‘ bir tarafı el-Hâc Mustafâ dükkânı ve bir tarafı Ahmed Efendi dükkânı ve bir tarafı musluk 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb havlu dükkânımızı mezbûr el-Hâc Mehmed’e 

üçyüz esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Zî’l-hicce 1074 / 20 

Temmuz 1664).  

Ahmed bin Mustafâ, Mehmed bin Receb, Ahmed Beg bin ‘Abdî Beg, Mustafâ bin el-Hâc 

‘Osmân, Mehmed bin ‘Abdullah, Mustafâ bin Halîl, İsma‘îl bin Süleymân, el-Hâc Mustafâ bin 

Ahmed, İlyâs Çelebi bin ‘Abdî, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum.  

 

195-1 Subaşı’nın Zorla Almasına Sebep Olunan Para Da‘vâsında Sulh 

Hatîb Mustafâ Halîfe ve Mehmed Beşe tarafından vekîl. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Girvâd nâm karye 

sükkânından Süleymân bin ‘Abdunnebî ve Mahmûd bin Mehmed ve Bedel bin Muharrem ve 

Himmet bin Ahmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hatîb 

Mustafâ Halîfe kendi tarafından asâleten ve Mehmed Beşe’nin bimâ hüve nehcü’s-sübût vekîl-

i şer‘îyesi olmağla vekâleten mezbûr Mustafâ Halîfe mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem karye-i merkûmede sâkin İbrahîm nâm kimesnenin 

zevcesi donunu yuyup havlusu içine serüp zâyi‘ olup nâhiye-i merkûme subaşısı olan Ahmed 

Ağa karye-i merkûmeye gelüp husûs-ı mezbûru su’âl eyledikde biz bu husûsun aslı ve hakîkatı 

yokdur didikden sonra aslı ve hakîkati vardır deyu hatîb-i mezbûr Mustafâ ve Mehmed Beşe 

senden saklamışlar deyu subaşıya haber virmeleriyle subaşı-i mezbûr bizim onikibin akçemizi 

almışdı hâlâ siz sebeb oldunuz deyu mezbûrân Mustafâ Halîfe ve Mehmed Beşe’den da‘vâ ve 

taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mustafâ Halîfe yedinden 

binbeşyüz akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan fâriga olup mezbûrân Mustafâ Halîfe ve 
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Mehmed Beşe’nin zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledik min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız ve hak ve 

‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersek lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (10 Zî’l-hicce 1074 

/ 4 Temmuz 1664).  

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi, Mustafâ bin ‘Alî, İsma‘îl 

Beşe bin Mustafâ, İbrahîm bin Receb. 

 

195-2 Kaftan Bahâ İçin Alınan Para Da‘vâsı 

Sefer bin Koca / Mustafâ bin Ya‘kûb. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Azak nâm karye sâkinlerinden Sefer bin Koca Beg nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Ya‘kûb mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ merkûm Mustafâ’nın karındaşı kızı Hümâ nâm bikri 

yeğenim Mehmed’e tezvîc murâd eylediğimde mezbûr Mustafâ kaftan bahâ nâmıyla 

altıbinaltıyüz akçem ile iki re’s tayımı almışidi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında meblağ-ı mezbûru ve iki re’s tayı mezbûr Sefer vech-i 

mübeyyen üzere da‘vâ idüp müslümânlar huzûrunda dörtbin akçeye sulh olup bedel-i sulh olan 

meblağ-ı mezbûr dörtbin akçe mukâbelesinde yedimden bir sîm kılıç alup işbu hâzır-ı bi’l-

meclis olan Mevlûd bin Durdu’ya ve def‘ ve teslîm ve üzerine devr-i şer‘î eyledi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed Halîfe 

ibn el-Hâc Himmet ve Süleymân bin Ebûbekir nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Sefer meblağ-ı mezbûr altıbin akçe ile iki re’s 

tayı vech-i mübeyyen üzere da‘vâ idüp bizim huzûrumuzda dörtbin akçeye sulh oldu bedel-i 

sulh olan dörtbin akçe mukâbelesinde mezbûr Mustafâ yedinden bir sîm kılıç alup mezbûr 

Mevlûd’e def‘ ve teslîm ve üzerine devr eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı 

merkûmdan mezbûr Sefer men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Zî’l-hicce 1074 / 20 Temmuz 1664).  

Sefer bin Sinân Beşe, Mevlûd bin Çalabverdi, Mustafâ bin Bostân, ‘Alî Çelebi bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

195-3 Mülk Satışı (Ev ve Bağ Satışı) 

Kademşe bint-i Mûsâ / oğlu Andon veled-i Polad. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi’nde sâkinelerinden Kademşe bint-i Mûsâ nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Süleymân bin 

Mehmed ve Sâlih Çelebi ibn Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İmâm ‘Abdullah 

Çelebi ibn el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sadrî oğlu râfi‘ü’l-kitâb 

Andon veled-i Polad nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme Kademşe mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Demür Beşe mülkü ve 

bir tarafı Kemâl mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir örtme 

ve üç bâb harâbe evini ve iki kıt‘a havluyu müştemil menzilini oğlu mezbûr Andon’a râyic-i 

fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ve Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ 

tarafeyni Îsâ zimmî mülkü ve tarafeyni Kara Keşiş oğlu mülkü ile mahdûd bir kıt‘a arz-ı hâliye 

ve eşcârı müştemil dört tahta bağı mezbûr Andon’a râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Andon yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 
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gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Zî’l-hicce 1074 / 20 Temmuz 1664).  

es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Şa‘bân, ‘Alî bin el-Hâc Mehmed, ‘Osmân 

bin Mustafâ, Yovan veled-i Bostân, Kara veled-i Durmuş, Bostân veled-i Hatar ve gayruhum. 

 

196-1 Tarla Mülkiyeti Da‘vâsı 

‘Abdurrahman Çelebi / ma‘a Halîl bin İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan İsmîhân nâm hatunun 

hasren vârisi olan ‘Abdurrahman Çelebi ibn Mehmed Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin İbrahîm mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

Gödene’de vâki‘bir tarafı Sefer mülkü ve bir tarafı Mehmed Efendi mülkü ve bir tarafı Çinioğlu 

mülkü ve bir tarafı benim mülküm ile mahdûd mûrisem merkûmenin on beş adım tarlasını 

mezbûr Halîl zabt idüp taleb eylediğimde muhâlefet ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Halîl cevâbında mârü’z-zikr târlayı merkûme İsmîhân hâl-i sıhhatinde bana beşyüz 

akçeye bey‘ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun dörtyüzseksensekiz akçesini merkûme İsmîhân 

yedimden alup bâkî oniki akçe kalmağla meblağ-ı bâkîsini mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi’ye 

teslîm eyledim mülk-i müşterâmdır deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ba‘de’l-

istişhâd ‘Alî bin İbrahîm ve Velî bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffât-ı mezbûre İsmîhân hâl-i sıhhatinde 

mârü’z-zikr tarlayı bizim huzûrumuzda mezkûr Halîl’e beşyüz akçeye bey‘ ve teslîm idüp 

mablağ-ı mezbûrun dörtyüzseksensekiz akçesini mezbûr Halîl yedinden alup kabz idüp bâkî 

kalan oniki akçesini mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi kabz eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Zî’l-

hicce 1074 / 21 Temmuz 1664).  

Sâlih bin Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

196-2 Bağ Mülkiyeti Da‘vâsı 

Zemîne bint-i Yûsuf / kız karındaşı Emîne. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Zemîne bint-i Yûsuf nâm hatun meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kız karındaşı Emîne nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddemâ fevt olan vâlidemiz Cemîle bint-i Pîr Gâyib nâm hatun hâl-i sıhhatinde 

bin elli dört senesinde Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-

hudûd olan menzilini ve Karadığîn nâm karyede Körbınâr’da vâki‘ bir kıt‘a bağını safka-i 

vâhide ile yüz esedî guruşa bana bey‘ eylemişiken menzil-i mezbûrun bir örtmesini ve bağın 

nısfını zabt ider su’âl olunup yedimde olan bey‘ hücceti mûcibince men‘ ve def‘ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Emîne cevâbında mukaddemâ menzil-i mezbûr 

ve bağ-ı mezbûr vâlidemizin mülkü olmak üzere hissemi taleb eylediğimde bi-tarîki’s-sulh 

menzil-i mezbûrdan bir örtmesini ve bağının nısfını alup zabt eyledim deyu cevâb virmeğin 

menzil ve bağ da‘vâ olunup birer mikdârına sulh olunsa sulh-ı mezbûr câ’iz olmamağla menzil-

i mezbûrdan ve bağ-ı merkûmdan kasr-ı yede mezbûre Emîne’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 

Zî’l-hicce 1074 / 23 Temmuz 1664).  

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli Çelebi, Süleymân bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd, Mehmed bin Receb, Mehmed bin İsma‘îl, Ahmed bin Cihângîr ve gayruhum. 
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196-3 Darb Sonucu Çocuk Düşürme Da‘vâsı 

‘Âlime bint-i Mîrzâ / Zeyni bint-i Cum‘a. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden ‘Âlime bint-i Mîrzâ nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Zeyni bint-i Cum‘a nâm hatun 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi gün mukaddem merkûme 

Zeyni Hatun benim menzilime gelüp değnek ve mikrâs-ı kebîr ile beni darb idüp hâlâ benden 

sakt vâki‘ oldu su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i mezbûrda merkûme ‘Âlime 

Hatun’u değnek ve mikrâs-ı kebîr ile darb eylemediğine merkûme Zeyni Hatun’a yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘aliyyi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 

Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).  

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi ibn Muharrem Efendi, ‘Îsâ Halîfe 

el-imâm, el-Hâc İdris bin el-Hâc İsma‘îl, Mustafâ bin Şa‘bân, Mahmûd Dede, el-Hâc Mustafâ 

bin (boş). 

 

196-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Alî bin Hasan / Mehmed bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Alî bin Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Durud nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Baba Efendi mülkü ve bir 

tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi 

ve eşcârı müştemil bir tahta bağımı mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbinüçyüz akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-hicce 1074 / 16 Temmuz 1664).  

es-Seyyid Sâlih Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid 

Sâlih, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Mustafâ bin Velî, Ahmed Hoca bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

197-1 Darb Da‘vâsı 

‘Alî bin Cum‘a / Eşmâ bint-i Mîrzâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Cum‘a nâm kimesne meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Eşmâ bint-i Mîrzâ nâm hatun muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp bundan akdem merkûme Eşmâ Hatun beni deynek ve yumruk ile darb eyledi 

su’âl olunup icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Şa‘bân ve el-Hâc İdrîs bin 

el-Hâc İsma‘îl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ merkûme Eşmâ Hatun mezbûr ‘Alî’yi deynek ve yumruk ile darb eyledi bu husûsa biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a hâlâ şehr subaşısı (boş) ağa mahzarında bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Zî’l-hicce 

1074 / 23 Temmuz 1664).  

‘Îsâ Halîfe el-imâm, el-Hâc Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 
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197-2 Muhâla‘a 

Receb Muslî / Emîne bint-i Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Receb Muslî meclis-i şer‘de 

sâbıkan zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Emîne bint-i Ahmed nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem merkûme Emîne zimmetimde mütekarrer olan 

mehr-i mü‘eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me‘unet-i sügnâsından fâriga olup zimmetimi 

ibrâ eylemeğin ben dahî merkûme Emîne’yi muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledim min ba‘d 

zevciyete müte‘allık ‘alâkam kalmadı dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’l-gurre min Muharremi’l-

harâm li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Muharrem 1074 / 5 Ağustos 1663). 

Yûsuf bin Hasan, Mehmed bin Mehmed, Enbiyâ bin Mehmed, Hüseyin bin Nûrullah ve 

gayruhum. 

 

197-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

‘Ömer Ağa / Şeyh ‘Abdullah Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Ağa ibn el-Hâc Mustafâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdullah Efendi 

ibn el-merhûm Şeyh ‘Abdurrahman Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûm zeylinde Terhâl Irmağı kurbunda vâki‘ kıbleten ve şimâlen nehr-i cârî ve şarken ba‘zen 

Arık-zâde mülkü ve ba‘zen el-Hâc Hasan oğlu mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki 

kavak ağacı ve bir ceviz ağacı ve bir dut ağaçlarını müştemil on dönüm mülk tarlamı mûmâ-

ileyh Şeyh ‘Abdullah Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt yirmibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mûmâ-ileyh 

Şeyh ‘Abdullah Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (15 Zî’l-hicce 1074 / 9 Temmuz 1664).  

Fahrü’l-hutabâ Mehmed Çelebi ibn ‘İbâdullah Çelebi, ‘Abdulkâdir Beşe ibn Mehmed 

Beşe, ‘Alî Çelebi bin İbrahîm, İbrahîm bin el-Hâc Mehmed, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin el-

Hâc ‘Alî, ‘Îsâ Bâlî bin Mehmed, Molla Yûsuf bin Hamza, Hasan Efendi el-imâm, Süleymân 

bin Mehmed, Hasan bin Şa‘bân. 

 

197-4 Mülk Satışı (Havlu Satışı) 

‘Alî bin Ahmed / el-Hâc Mehmed bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Tavuk Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Ahmed meclis-i şer‘de 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve ve bir tarafı Dilâver mülkü ve bir tarafı Kömürcü 

mülkü ile mahdûd bir tâbhâne ve bir mikdâr havlumu mezbûr el-Hâc Mehmed’e râyic-i fî’l-

vakt üçyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (3 Muharrem 1075 / 27 Temmuz 1664).  

‘Abdî bin Mehmed, Mehmed bin ‘Alî, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

197-5 Alacak Da‘vâsı 

Kerîme bint-i Muharrem / ‘Osmân bin Receb. 
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Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Kerîme bint-i Muharrem nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin Receb mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr ‘Osmân’a bindörtyüz akçe karz virüp teslîm eyledim hâlâ taleb iderim gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin merkûme Kerîme 

yedinden bindörtyüz akçe alup kabz idüp deyni olmadığına merkûm ‘Osmân’a yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (22 Zî’l-hicce 

1074 / 16 Temmuz 1664).  

‘Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

198-1 Bekâret İzâlesi Da‘vâsı 

Bâkire Emîne bint-i Halîl. 

Hâlâ eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-

‘âlem ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvesü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ 

Ağa tarafından Receb Ağa Bayburd Kazâsın’na tâbi‘ İzbeler nâm karye sâkinelerinden Emîne 

bint-i Halîl nâm bikr-i bâliğayı meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp merkûme 

Emîne’nin bekâreti izâle olmuş deyu istimâ‘ olundu su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

merkûme Emîne cevâbında husûs-ı mezbûr iftirâ ve ashâb-ı ağrâz cevâbıdır üstâd kâbileler beni 

yoklayup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde üstâd kâbilelerden Cemîle bint-i 

İbrahîm nâm hatun merkûme Emîne’yi Yeni Hamam denilen hamamda yoklayup ba‘dehu 

meclis-i şer‘a gelüp merkûme Emîne hâlâ bâkiredir deyu haber virmeğin bî-vech mu‘ârazadan 

mezbûr Receb Ağa men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 Muharrem 1075 / 28 Temmuz 1664). 

Fahrü’l-a‘yân Ahmed Ağa, Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mehmed, Seyyid Mustafâ Çelebi 

bin Pîrli, Fahrü’s-sâdât Seyyid Mûsâ Çelebi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf. 

 

198-2 Mülk Satışı (Deyn İçin Ev Satışı) 

Cin Mûsâ oğlunun deyn içün bey‘ eylediği menzildir. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ Vilâyet-i Rûm-

ili’nde Tatar Bazarı’nda sâkin Mustafâ ve İsma‘îl ibney el-Hâc Mûsâ taraflarından mahalle-i 

merkûmede vâki‘ müşâ‘ olan menzillerini bey‘ ve semenini dâyinlerine edâya vekîl olup 

Ahmed bin İbrahîm ve ‘Alî bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı 

Receb asâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Mustafâ ve 

‘Abdunnebî ibney el-Hâc Süleymân nâm sagîrlerin kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Dâvud 

Çelebi ibn Emrullah ve mahalle-i mezbûre evkâfı mütevellisi ‘Abdulkerîm bin Süleymân ve 

Esenlü Mahallesi Evkâfı mütevellisi Derviş Mehmed bin ‘Alî nâm kimesneler mahzarlarında 

bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Pürçüklü Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı el-

Hâc Süleymân mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Ömer mülkü ve bir tarafı Derviş 

‘Alî ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve üç tâbhâne ve bir sofa ve iki kıt‘a havluyu müştemil 

menzilimizi mezbûrûn Mustafâ ve Nebî ve ‘Abdulkerîm ve Derviş Mehmed’e iştirâken 

mülklari olmak üzere yüzyirmi esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun kırkdörtbuçuk riyâlını 

karındaşım mezbûr Mustafâ’nın sagîrân-ı mezbûrân Mustafâ ve Nebî’ye olan deynine ve 

kırkikibuçuk esedî guruşunu müteveffâ-yı mezbûr ‘Abdulkerîm’e olan deynine ve otuzbeş 

esedî guruşunu karındaşım mezbûr İsma‘îl mütevelli-i mezbûr Derviş Mehmed’e olan deynine 

takâs eyledim ol dahî kabûl eylemeğin teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-
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vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (4 Muharrem 1075 / 28 Temmuz 1664). 

el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, İbrahîm bin ‘Abdî Beşe, Hâcı ‘Abdulkâdir bin el-Hâc 

Mustafâ, es-Seyyid Mustafâ bin ‘Abdullah, Molla ‘Îsâ el-imâm, Molla ‘İvaz bin Mehmed, 

Mustafâ bin ‘Abdullah. 

 

198-3 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Mehmed ve ‘Âyşe ve Râzıye ve Selîmeşâh / vasî Memiş. 

Mahmiye-i Konya’da Çıralumescid Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Mehmed nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sulbiye sagîre kızları ‘Âyşe ve 

Râzıye ve Selîmeşâh’a babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve 

erzâkını zabt ve hıfz ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve 

mühim olmağla râfi‘ü’l-kitâb Memiş bin Mustafâ nâm kimesne mukaddem ve müstakîm 

olmağın savb-ı şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesin edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (5 Muharrem 1075 / 29 

Temmuz 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

198-4 Küçük Kızın Velâleyi Da‘vâsı 

‘Âlime bint-i (boş) / Selîmeşâh bint-i Ramazân. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âlime bint-i (boş) nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Şerîfe bint-i es-Seyyid Hüseyin 

nâm bikr-i bâliğanın vâlidesi Selîmeşâh bint-i Ramazân nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp merkûme Selîmeşâh hâlâ zevci ile Rûm-ili Vilâyeti’ne gitmek murâd eylemekle 

sadriye kebîre kızı mezbûre Şerîfe benim yanımda ve hücrümde olup ve sadrî sagîr oğlu 

Mahmûd dahî âhar diyâra gitmekle zevc-i âhara varmağla hakk-ı hızâne benim olmağın bana 

teslîm olunmasını taleb iderin didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Şerîfe ben ‘âkıle ve bâliğa olup 

âhar diyâra gitmem ‘ammetem merkûmenin hücründe olurun diyüp ve sagîr-i mezbûr mâdâm 

ki zevc-ı âhara varup mesâfe-i ba‘îd olan Rum-ili Vilâyeti’ne gitmeğle hakk-ı hızâne 

vâlidesinden sâkıt olmağla ‘ammetesi mezbûre ‘Âlime’ye sagîr-i mezbûru teslîme merkûme 

Selîmeşâh Hatun’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 Muharrem 1075 / 28 Temmuz 1664). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Pîrli Çelebi, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-

Seyyid Mustafâ, es-Seyyid Mehmed bin Muslî, Mehmed bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

198-5 Mukâta‘a Mahsûlünün İltizâma Verilmesi 

Bin yetmiş dört senesine mahsûb olmak üzere Kureyş ve Belvîrân Mukâta‘ası mahsûlünü 

kabza me‘mûr olan ‘Abdurrahman Ağa ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ 

Erkalan ve Dorla ve Seniroğlanı ve Balçıkhisâr nâm karyelerin târîh-i mezbûrda hâsıl olan 

mahsûlünün ve cürm ve ciyânet ve sâ’ir mîrîye ‘âyid olan her ne ise ber-vech-i maktû‘ mezbûr 

Mehmed Ağa’ya otuzyedibin akçeye virüp ol dahî der-‘uhde ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr otuzyedibin akçeyi mezkûr Mehmed Ağa yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim zikr 

olunan kurânın cürm ve cinâyetini ve mahsûlünü mezbûr Mehmed Ağa zabt eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis 

min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (6 Muharrem 1075 / 30 Temmuz 1664). 
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es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin Muslihiddîn, Mahmûd Ağa bin ‘Alî Efendi, el-Hâc 

‘Abdusselâm bin ‘İvaz, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Ahmed Ağa bin Mustafâ Beg. 

 

199-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Alî Çelebi ibn İbrahîm / Ahmed bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî Çelebi ibn İbrahîm nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm 

ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd bir tâbhâne ve bir örtme ve bir 

mikdâr havluyu müştemil menzilimi mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i 

bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (5 Muharrem 1075 / 29 Temmuz 1664). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc İbrahîm Efendi, Mehmed Çelebi bin ‘Abdullah, ‘Abdulkâdir Beşe 

bin Mehmed Beşe, Receb Çelebi bin el-Hâc Hüseyin, el-Hâc Velî bin Ahmed, Mahmûd Çelebi 

bin Mehmed Beşe, Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Mehmed. 

 

199-2 Mukâta‘a Mahsûlünün İltizâma Verilmesi 

‘Abdurrahmân Ağa. 

Dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Konstantiniye el-mahrûsede sâkin fahrü’l-akrân ‘Alî Ağa 

tarafından zikri âtî olan meblağı ahz ve kabza ve kendüye îsâle vekîl olup Hasan bin İsma‘îl ve 

Süleymân bin ‘Abdurrahman şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ahmed Ağa ibn Hasan 

Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-eşbâh ‘Abdurrahman Ağa ibn 

Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa 

bin yetmiş dört senesine mansûb olmak üzere Kureyş ve Belvîrân Mukâta‘ası’nı mezkûr 

‘Abdurrahman Ağa’ya yetmişdörtbin akçeye virüp ol dahî kabûl ve der-‘uhde eylemişidi 

meblağ-ı mezbûrun kırkbin akçesini vekâletim hasebiyle mezkûr ‘Abdurrahman Ağa yedinden 

alup kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (6 Muharrem 1075 / 30 Temmuz 1664). 

es-Seyyid Mustafâ Beg bin es-Seyyid Pîrli, Seyyid Süleymân Çelebi bin Üveys, Mustafâ 

bin Ken‘ân, ‘Osmân Ağa bin Mustafâ Ağa, Mahmûd Ağa bin ‘Alî Çelebi, Dilâver Beg bin 

Ca‘fer. 

 

199-3 Mülk Satışı (Dükkân Hissesi Satışı) 

Şerîfe Asiye bint-i es-Seyyid Şeyhî / Deviş Hasan bin Mehmed Dede bey‘-i dükkân. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinelerinden Asiye bint-i es-Seyyid Şeyhî 

Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş Hasan bin Mehmed Dede 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Atbazarı Kapusu dâhilinde Alaca Han kurbunda vâki‘ 

bir tarafı merhûm Kâdı ‘İzzeddîn vakfı olan dükkân ve bir tarafı karındaşım Mustafâ Çelebi 

dükkânı ve bir tarafı Ramazân dükkânı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb şerbet 

dükkânında olan hisse-i şâyi‘amı mezbûr Derviş Hasan’a râyic-i fî’l-vakt yedibinbeşyüzaltmış 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Derviş Hasan yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 
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tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (6 Muharrem 1075 / 30 Temmuz 1664). 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Yûsuf, el-Hâc Halîl bin Mûsâ, el-

Hâc Mehmed bin Hasan, el-Hâc Yûsuf bin Mehmed, Mahmûd bin Hamza, Ahmed Beg bin 

Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Mustafâ Çelebi bin Seyyid Şeyhî ve 

gayruhum. 

 

199-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Yavâş veled-i Mesâfer / Asrayil veled-i Agob. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Yavâş veled-i Mesâfer nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Asrayil veled-i Agob nâm zimmî mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü 

ve bir tarafı İstefân zimmî mülkü ve bir tarafı Yovan zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir bâb evi ve bir evlik arz-ı hâliye ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil 

altı tahta bağımı mezbûr Asrayil zimmîye râyic-i fî’l-vakt yirmibin akçe ile meclis-i 

mübâya‘ada müzâya‘a olan ‘adedi nâ-ma‘lûm bir kabza fülûsa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru ve ‘adedi nâ-

ma‘lûm fülûsu mezkûr Asrayil zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t- taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-

harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (5 Muharrem 1075 / 29 Temmuz 1664). 

Molla Hasan bin Mehmed, Derviş İsma‘îl bin Süleymân, Hamza bin Safer, Hasan bin 

Hüseyin, Mihâyil veled-i Bostân, Bostân veled-i Yahşî, Yanos veled-i Allahverdi, Şirvân veled-

i Karaoğlan, Baryam veled-i Karaoğlan, Karagöz veled-i Menâs. 

 

199-5 Kaçan Kadın İçin Da‘vâsı Olmadığının Tescîli 

‘Arab Şeyh Mustafâ. 

Evlâd-ı ‘Arab’dan Zebîr tâyifesinden Budak bin ‘Abdullah nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb eş-Şeyh Mustafâ bin Garîb mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp tâyife-i mezbûreden Altun nâm hatun Konya’da hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Mustafâ Ağa tarafından hâzır-ı bi’l-meclis olan Mehmed Ağa’yı mübâşir alup beni 

yanına komşuvirüp mezbûr Şeyh Mustafâ Ereğli nâm kasaba kurbuna refîkleriyle konup 

mübâşir-i mezbûr mezkûr Şeyh Mustafâ ve refîkleri cümle merkeb ve kısrak ve tayların sürüp 

götürdükde merkûme Altun Hatun firâr eyledi min ba‘d Şeyh Mustafâ’da benim da‘vâ ve 

nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam yokdur da‘vâ idersem mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (7 Muharrem 1075 / 31 Temmuz 1664). 

Fahrü’l-akrân Ramazân Ağa mütesellim kethüdâsı, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin 

Cihângîr. 

 

200-1 Bağ ve Bağçelere Zararı Olan Su Da‘vâsı 

Kovanağzı ahâlisi. 

Medîne-i Konya hısnı hâricinde vâki‘ Kovanağzı ahâlisinden çiftçiler şeyhi Seyyid 

Mehmed bin Mustafâ ve ‘Îsâ bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

gelüp her biri takrîr-i kelâm idüp bağ ve bağçelerimiz kenarından mürûr idüp civârımızda vâki‘ 

Sahrâ nâm mahalle ahâlisinin bağ ve bağçelerine giden suyu mahalle-i mezbûr Sahrâ ahâlisi 

cânib-i garbîmizde tevzî-i mâ mahalli olan mevzi‘den ziyâde koyuvirüp hadden tecâvüz itmekle 
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arkı olmayup iki tarafına yayılup mezru‘ olan ekinimizi ve bağ ve bağçelerimizi harâb 

eylemişidir hâlâ savb-ı şer‘den üzerine varılup ba‘de’l-keşf ve’l-mu‘âyene mârü’z-zikr zarar 

men‘ ve def‘ olunmak matlûbumuzdur didiklerinde savb-ı şer‘den bu fakîr zeyl-i vesîkada 

mestûrü’l-esâmî olan müslimîn ile mârü’z-zikr Kovanağzı’nda olan suyun üzerine varılup iki 

tarafında mezbûrânın mezru‘ ekinlerine ve bağ ve bağçelerine nazar olundukda zararları emr-i 

mukarrer olmağın zikr olunan Sahrâ nâm mahalle ahâlisi cânib-i garbda tevzî‘-i mâ mahalli 

olan mevzi‘den mârü’z-zikr suyu mi‘yâr-ı kadîmden ziyâde koyuvirmeyüp arkını dahî 

ibretleyüp hadden tecâvüz itdirmeyüp zarar olunmamak üzere işbu vesîka-i enîka olundu 

mezbûrân yedlerine i‘tâ olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(5 Zî’l-hicce 1074 / 29 Haziran 1664).  

Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Mehmed Efendi, el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî, ‘Alî bin Yûsuf 

bazarbaşı, Seyyid Hasan bin Mehmed, Seyyid Yûsuf bin Muslihiddîn, Şa‘bân bin ‘Abdullah, 

‘Alî Dede bin Mustafâ, Seyyid Hamza bin Seyyid Süleymân, Hanefî Dede bin Murâd, Mûsâ 

bin Hasan ve gayruhum. 

 

200-2 Teslîm Alınan Hayvanların Tescîli 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham ‘izzetlü 

İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa âdemlerinden Mehmed 

Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde evlâd-ı ‘Arabdan Şeyh Mustafâ ve Ca‘fer ve Seyfî 

bin Sefer ve Kırac bin ‘Alî asâleten ve Şeyh İsma‘îl tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan karındaşı mezbûr Şeyh Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî tarafından dahî 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ca‘fer bin ‘Abdul‘azîz ve Kırac bin ‘Alî şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan kızı (boş) mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp tâyife-i mezbûreden 

Altun nâm hatun mezbûr Şeyh Mustafâ ile da‘vâm vardır deyu mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından beni mübâşir alup mezbûrûn Ereğli Kasabası’na karîb bir mahalle nüzûl 

eylemeleriyle varup merkeb ve kısrakların ma‘â getürmüşidim merkûme Altun yedinden 

olmamağla dört merkeb mezbûr Şeyh Mustafâ’ya ve dört merkeb merkûm el-Hâc İsma‘îl ve üç 

merkeb ve bir doru kısrak mezbûr Ca‘fer’e ve dört merkeb ve bir sıpa merkûm Şeyfî’ye ve bir 

merkeb ve bir sıpa mesfûr Kırac’a ve bir kısrak ve bir tay merkûm el-Hâc ‘Alî içün Konya’ya 

teslîm eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrun cevâblarında ber-vech-i 

mübeyyen üzere merkeb ve kısrak ve tay ve sıpayı alup zabt eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (7 Muharrem 1075 / 31 Temmuz 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, el-Hâc ‘Alî 

Çukadâr ve gayruhum. 

 

200-3 Konya Göherçile Kârhânesi’ne Toprak Getirme Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da kâ’im-makâm ve defterdâr olan râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Ağa ibn 

‘Alî Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kureyşözü Kazâsı ahâlisinden Mustafâ ve 

‘Îsâ ve İshak ve Mûsâ ve Halîl nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp Konya’da vâki‘ tabhı fermân olunan mîrÎ güherçile kârhânesine kadîmden geçen seneye 

gelince kazâ-i mezbûr ahâlisi ber-mûcib-i defter toprak getürüp teslîm idüp be-her kantarına 

cânib-i mîrîden dörder akçe alıgelmişler iken geçen sene virmeyüp muhâlefet eylemeleriyle 

Karaman defterdârı olan kıdvetü erbâbü’l-ikbâl ‘Alî Beg ‘arz idüp Âsitâne-i Sa‘âdet tarafından 

emr-i şerîf-i ‘âlişân virilmekle mûcibince hâlâ toprak taleb iderim su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrun cevâblarında Konya Kârhânesi’ne toprak viregeldiklerini inkâr 

eylemeğin mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa yedinde olan emr-i şerîf bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûn-ı dürer bârında hâzine-i ‘âmiremde mahfûz olan baş muhâsebe defterlerine 

nazar olundukda Konya’da güherçile kârhânesine Bayburd ve Belvîrân ve Kureyşözü ve 
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Turgud kâdılıkları cümle nâhiyesi ahâlileri her kantarına dörder akçe ile odun ve toprak çekmek 

üzere örü ta‘yîn olunduğu mestûr ve mukayyed bulunmağın odun ve toprakların edâ itdirüp biz 

vakf ve serbest re‘âyâyüz deyu kimesneye te‘allül itdirmeyesiz deyu buyurulduğundan mâ‘adâ 

mezkûr Mahmûd Ağa’dan müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Dilâver Beg ibn Ca‘fer ve Sinân bin İsma‘îl ve Mustafâ bin ‘Ömer nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ kadîmden 

geçen seneye gelince Kureyşözü Kazâsı ahâlisi Konya kârhânesine güherçile tabhı içün toprak 

götürüp teslîm idegeldiler bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın ber-mûcib-i emr-i şerîf 

Konya’da güherçile kârhânesine toprak getürmeğe kazâ-i mezbûre ahâlisine tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (6 Muharrem 1075 / 30 Temmuz 1664). 

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ el-Hâc İbrahîm Efendi, Velî bin Yûsuf, Süleymân bin Mustafâ, 

‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

201-1 Dükkân Hissesi Tasarrufu Da‘vâsı 

Aksarâylı Mehmed Efendi. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün bu fakîre hitâben emr-i şerîf vârid olmağın 

imtisâlen lil-emri’l-‘âlî medîne-i Aksarây sâkinlerinden fahrü’l-kuzât râfi‘ü’l-kitâb Mehmed 

Efendi ibn İbrahîm nâm kimesne meclis-i şer‘de medîne-i Edirne sâkinlerinden Hasan bin 

Nûrullah nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp medîne-i 

mezbûrede Tahte’l-kal‘ad’a vâki bir tarafı Hâcı Hasan dükkânı ve bir tarafı Börekçi Hamza 

dükkânı ve bir tarafı Çavuş Hâcı dükkânı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb börekçi 

dükkânını bundan akdem mezbûr Hasan’ın babası Nûrullah ile ‘ale’l-iştirâk es-Seyyid 

Muharrem nâm kimesneden yetmişsekiz esedî guruşa iştirâ idüp dükkân-ı mezbûrun nısfına 

mutasarrıf iken mezbûr Nûrullah vech-i meşrûh üzere iştirâken iştirâ olunduğunu münkir olup 

bundan akdem dükkân-ı mezbûru merkûm Muharrem’den meblağ-ı mezbûr yetmişsekiz esedî 

guruşa iştirâk-ı sevî üzere iştirâ idüp nısfının semeni olan otuzdokuz esedî guruşu bâyi‘-i 

merkûm Muharrem’e def‘ ve teslîm eylediğimi bin elli târîhinde mezbûr Nûrullah 

muvâcehesinde vech-i şer‘î üzere isbât idüp dükkân-ı mezbûrun nısfını bana hükm olunup 

yedime hüccet-i şer‘iye virilmiş iken mezbûr Nûrullah münâza‘adan hâlî olmayup vefât 

eyledikden sonra hâlâ oğlu mezbûr Hasan hisse-i merkûmeyi tasarrufuma mâni‘ olur su’âl 

olunup hisse-i merkûmeden kasr-ı yedine tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Hasan cevâbında fî’l-vâki‘ bâlâda beyân olunan vech üzere mezbûr Mehmed Efendi 

dükkân-ı mezbûru babam merkûm Nûrullah ile iştirâk-ı sevî üzere mezbûr Mehmed’den 

iştirâsını babam merkûm Nûrullah muvâcehesinde vech-i şer‘î üzere isbât eyledi deyu mazmûn-

ı hücceti ikrâr ve lâkin babam mezbûr Nûrullah’ın dükkân-ı mesfûrun nısfından kasr-ı yedine 

tenbîh olundukdan sonra kanâ‘at itmeyüp tekrâr da‘vâ ve dükkân-ı mesfûru bi’l-külliye (bozuk) 

hükm-i âhar virüp merkûm Mehmed Efendi dahî da‘vâ idüp bu âna değin münâza‘a ve 

mürâfa‘adan hâlî olmamışdır deyu mukâbele idicek mezbûr Mehmed Efendi’nin yedinde olan 

fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlîye nazar olundukda merkûm Mehmed Efendi dükkân-ı mesfûrun 

nısfını mezbûr Nûrullah’ın muvâcehesinde isbât idüp kendüye hükm olunup hüccet-i şer‘iye 

virildikden sonra mezbûr Nûrullah’ın da‘vâsı gayr-i meşrû‘ istimâ‘ı memnû‘ olduğunu 

mübeyyen ve nâtık olmağın dükkân-ı mesfûrun nısfının mezbûr Mehmed Efendi’nin mülkü 

olmak üzere ibkâ ve hisse-i merkûmeden mezbûr Hasan’ın kasr-ı yedine tenbîh bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (6 Muharrem 1075 / 30 Temmuz 1664). 
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Fahrü’l-akrân Ramazân Ağa kethüdâ-yı mütesellim ağa, Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc 

Velî, Mustafâ bin Hüseyin, Mustafâ bin Mahmûd, Ahmed Ağa mîr-i âb-ı sâbık, Durak Ağa mîr-

i âb-ı hâlâ, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr. 

 

201-2 Mülk Satışı (Harâbe Ev Yeri Satışı) 

Neslî bint-i Hâcı İsma‘îl / ‘Abdî bin Hâcı Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Neslî bint-i el-Hâc 

İsma‘îl nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî bin el-Hâc 

Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Terâzü nâm 

mevzi‘ kurbunda vâki‘ tarafeyni benim mülküm ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı mezbûr 

‘Abdî mülkü ile mahdûd bir bâb harâbe ev yerimi mezbûr ‘Abdî’ye râyic-i fî’l-vakt ikiyüzelli 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (2 Muharrem 1075 / 26 Temmuz 1664).  

Mûsâ Beg bin ‘Arafe, ‘Ömer Çelebi bin Hüsrev, Mustafâ Çelebi bin İsma‘îl Hoca, 

‘Osmân bin Emrullah, Ramazân bin ‘Osmân, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

201-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mehmed Çavuş bin Mustafâ / ma‘a Sinân Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çavuş bin el-Hâc 

Mustafâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Sinân Efendi ibn 

‘Abdurrezzâk tarafından tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan 

fahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendi ibn es-Seyyid Mehmed Çelebi mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Terhâl Irmağı başında vâki‘ bir tarafı Küçük 

Çay ve bir tarafı Terhâl Irmağı ve bir tarafı Derviş ‘Alî mülkü ve bir tarafı Kemâl Beg mülkü 

ile mahdûd bir örtme ve bir mikdâr havlu ve iki dönüm tarla ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı 

müsmireye müştemil bir kıt‘a bağımı mezbûr Sinân Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt onaltıbinbeşyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Sinân Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (7 Muharrem 1075 / 31 Temmuz 1664).  

İsma‘îl bin el-Hâc İbrahîm, ‘Alî Çelebi bin İbrahîm, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc İsma‘îl, 

Mustafâ bin ‘Abdurrezzâk, Derviş bin Şa‘bân, Pîr ‘Alî bin ‘Abdî, Mustafâ bin el-Hâc Safer, 

Mustafâ bin Cum‘a, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum.  

 

202-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

el-Hâc Yûsuf bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Çıralumescid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Mehmed bin Süleymân nâm kimesne’nin sulbî sagîroğlu Mehmed ve sulbiye sagîre kızları 

‘Âyşe ve Selîmeşâh ve Râzıye’nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan 

Memiş bin Mustafâ meclis-i şer‘de râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Yûsuf bin ‘Abdullah mahzarında bi’l-

vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîrûn-ı mezbûrûnun mahmiye-i merkûme zeylinde 

Hocacihân nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir 

tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi ve bir evlek tarlayı müştemil 
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üç tahta bağlarımızı zarûret-i deyn içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı 

bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt dörtbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-

Hâc Yûsuf yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (7 Muharrem 1075 / 31 Temmuz 1664).  

el-Hâc Mehmed bin Hüseyin, Ahmed bin Sefer, Hüseyin bin İbrahîm, Mustafâ bin 

Hüseyin, Ahmed bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

202-2 Alacağının Kalmadığının Tescîli 

Tosun Bölükbaşı Mehmed Ağa. 

Evlâd-ı ‘Arabdan Şeyh Mustafâ kendi tarafından asâleten ve Seydî Mehmed tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan 

mezbûr Şeyh Mustafâ meclis-i şer‘de râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp tâyife-yi merkûmdan Altun nâm hatun Konya mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Mustafâ tarafından mezbûr Mehmed Ağa’yı mübâşir alup biz Ereğli nâm kasaba 

kurbunda nüzûl eylediğimizde mezbûr Mehmed Ağa gelüp Altun nâm hatunun senin ile da‘vâsı 

varmış deyu benim ve müvekkilim Seydî Mehmed’in davarlarını ma‘a götürmüşidi hâlâ benim 

olan cümle merkeb ve kısraklarımı ve müvekkilim mezbûr Seydî Mehmed’in iki kısrak ve yedi 

merkebini mezbûr Mehmed Ağa yedinden alup kabz eyledim bâkî zimmetinde bir akçe ve bir 

habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (2 Muharrem 1075 / 26 Temmuz 1664).  

Şeyh Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Kadrî Çelebi bin 

Mahmûd Efendi ve gayruhum. 

 

202-3 Zorla Alınan Mâllar Da‘vâsı 

Mehmed Beg ibn Muharrem / Mustafâ bin Sinân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Beg ibn Muharrem meclis-i şer‘de Gaferyâd 

Kazâsı’na tâbi‘ Meyân nâm karye sâkinlerinden Mustafâ bin Sinân mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mahrûse-i İstanbul’da mezbûr Mustafâ beni ahz idüp sen 

karye-i mezbûreye mübâşir gelmişidin deyu ikibin akçem ve bir sîm kılıç ve bir çuka yeşil ‘abâ 

ve bir çakmaklu tüfengimi aldı hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mustafâ cevâbında mezbûr Mehmed Beg mukaddemâ mîr-mîrân-ı Karaman tarafından karye-i 

merkûmeye mübâşir gelüp benim içün zevceyin dişi ihrâc olunmuş diyüp konup atlarına otlak 

virüp ve bir koyun zebh idüp ve kazâ-i mezbûr kâdısına yediyüz akçe virüp sen sebeb oldun 

binaltıyüz akçesini aldım ziyâde almadım ve mârü’z-zikr eşyâsını dahî almadım deyu inkâr 

itmeğin mezbûr Mehmed Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Mehmed Efendi ibn İsma‘îl ve ‘Alî Hoca ibn Ahmed Hoca nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ mahrûse-i 

İstanbul’da vech-i mübeyyen üzere mezbûr Mehmed Beg’in binaltıyüz akçesini ve bir sîm kılıç 

ve bir çuka yeşil ‘abâ ve bir çakmaklı tüfengini aldım deyu bizim huzûrumuzda ikrâr idüp bizi 

işhâd eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûr binaltıyüz akçeyi 

ve sîm kılıcı ve bir çuka ‘abâ ve bir çakmaklı tüfengi mezbûr Mehmed Beg’e teslîme merkûm 

Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Zî’l-hicce 1074 / 23 Temmuz 1664).  

‘Osmân Ağa bin Mustafâ, Sâlih Çelebi bin Ahmed, Mustafâ bin Mehmed ve gayruhum. 
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202-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mehmed Beşe / Süleymân bin ‘Alî / Halîl bin Derviş Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Süleymân bin ‘Alî kendi tarafından asâleten ve karındaşı 

Mehmed Beşe tarafından zikri âtî olan hissesini bey‘ ve semenini ahz ve kabza vekîl olup ‘Alî 

Hoca ibn Ahmed Hoca ve Seyyid ‘Alî Çelebi ibn İbrahîm şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan babası ‘Alî meclis-i şer‘de râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin Derviş Mustafâ mahzarında bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Kâdı‘alemşâh Mahallesi’nde vâki‘ tarafeyni tarîk-i 

‘âmm ve tarafeyni el-Hâc Yûsuf mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve iki kıt‘a 

havluyu müştemil menzilimizi mezbûr Halîl’e râyic-i fî’l-vakt dörtbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Halîl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Muharremi’l-harâm li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (2 Muharrem 1075 / 26 Temmuz 1664). 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Receb bin el-

Hâc Mehmed, Molla Memiş el-mü’ezzin, Hüseyin bin Mehmed, Süleymân bin Ramazân, es-

Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Fazlı Beg. 

 

203-1 Mülk Hibesi 

Hibe-i Emîne bint-i ‘Alî / li-bintihâ Râbi‘a ve damadihâ Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Affânsultân Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i ‘Alî nâm hatun 

tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-i hüccete vekîl olup Seyyid Süleymân Çelebi ibn 

Üveys ve el-Hâc Nasûh bin Şa‘bân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc İlyâs ibn 

‘Abdî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb damadı Mehmed bin 

‘Abdullah nâm kimesne kendi tarafından asâleten ve merkûme Emîne’nin sulbiye kızı Râbi‘a 

bint-i Mehmed nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci mezbûr 

Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Emîne 

mahmiye-i merkûm zeylinde iki çay arasında vâki‘ bir tarafı Seyyid Mehmed mülkü ve bir 

tarafı Seyyid Nasrullah mülkü ve bir tarafı Hüdâverdi zimmî mülkü ve bir tarafı Hindî zimmî 

mülkü ile mahdûd mülk bağının ba‘de’l-ikrâz üç taht yenice bağ ve muttasıl eşcâr bağçesini ve 

nısf ev yerini mezbûr Mehmed’e ve bir tahta eski bağ ve iki tarafında vâki‘ arz-ı hâliyeyi ve bir 

mikdâr eşcâr bağçesini ve nısf ev yerini kızı merkûme Râbi‘a’ya hibe-i sahîha-i şer‘iye hibe ve 

temlîk ve teslîm idüp anlar dahî meclis-i hibede ithâb ve kabûl ve kabz eylediler ba‘de’l-yevm 

zikr olunan bağ ve eşcâr ve arz-ı hâliye mezbûrân Mehmed ve Râbi‘a’nın mülk-i mevhûblarıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 

Muharrem 1075 / 3 Ağustos 1664).  

Seyyid ‘Alî Çelebi bin Üveys, ‘Abdurrahman Çelebi bin ‘Abdurrahman, Seyyid Mehmed 

Çelebi el-imâm, Molla Sefer el-imâm, Mehmed Çelebi bin Yûsuf, Ahmed Çelebi bin Cihângîr.  

 

203-2 Nehirde Boğulan Çocuğun Ölümünde Ahâlinin Dahli Olmadığının Tescîli 

Hüccet-i Mahalle-i Yaka. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânı mahallinde ketb ve tahrîr içün savb-ı şer‘den keşf nâ’ibi ‘Ömer 

Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i vesîkada mestûrü’l-esâmi olan müslimîn ile medîne-i 

Konya’ya tâbi‘ Yaka nâm mahallede sâkin Mustafâ ve Ahmed ve gâ’ib Hasan evlâd-ı İbrahîm 

nâm kimesnelerin menzillerine varup ‘akd-ı meclis-i hatîr eylediğinde gâ’ib-i mezbûr Hasan’ın 
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zevcesi ‘Âlime Hatun ibinte Ahmed meclis-i makûd-ı mezbûrda mahalle-i mezbûr kurbunda 

vâki‘ Şeyhvefâ Mahallesi ahâlisi mahzarlarında bi-tav‘iha ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i 

mezbûrun firâşından hâsıl sadrî sagîr oğlum İbrahîm târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem kabîl-

i vakt-ı mağribde mezbûrân Mustafâ ve Ahmed ile zevcim gâ’ib-i mezbûru iştirâk üzere 

mutasarrıf oldukları menzilin hudûdu dâhlinde mürûr ve ‘ubûr iden nehr-i cârînin kenârında 

oynarken düşüp gark olmuşidi mahalle-i mezbûre Şeyhvefâ ahâlisi ile vechen mine’l-vücûh 

husûs-ı mezbûr içün da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur min ba‘d sudûr dahî iderse ‘inde’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmasun didikde gıbbe’t-tasdîk husûs-ı mezbûru merkûm ‘Ömer 

Efendi mahallinde ketb ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (13 Muharrem 1075 / 6 Ağustos 1664).  

Hasan Çelebi el-Mevlevî, ‘Abdulnebî Halîfe bin Üveys, Hâcı Velî bin Mustafâ, Yûsuf 

Beg tâbi‘-i mütesellim ağa ve gayruhum. 

 

203-3 Ölüm Keşfi (Nehirde Boğulan Çocuğun Keşfi) 

Keşf-i sagîr İbrahîm. 

Medîne-i Konya’da Yaka nâm mahalle sâkinelerinden ‘Âlime bint-i Ahmed nâm hatun 

tarafından Kayın Mustafâ nâm kimesne vekâleten meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-

i kitâbdan bir gün mukaddem kabîl-i vakt-ı mağribde müvekkilem mezbûrenin sadrî sagîr oğlu 

İbrahîm mahall-i mezbûrda mezbûrenin zevci olup karındaşım Hasan nâm gâyib ile iştirâk 

üzere mutasarrıf olduğumuz menzilimizin hudûdu dâhilinden mürûr ve ‘ubûr iden nehr-i cârînin 

kenarında oynarken içine düşüp gark olmuşdur savb-ı şer‘den hâlâ üzerine varılup keşf ve tahrîr 

olunması matlûbumuzdur didikde savb-ı şer‘den keşf nâ’ibi ‘Ömer Efendi irsâl olunup ol dahî 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellim ağa tarafından mübâşir ta‘yîn olunan Yûsuf Beg ve 

zeyl-i sahîfede mestûrü’l-esâmî olan müslimîn ile mahalle-i mezbûra varup sagîr-i mezbûr 

İbrahîm’in a‘zâsına nazar eylediklerinde eser-i cerh olmadığı ba‘de’l-mu‘âyene ve’l-müşâhede 

husûs-ı mezbûru mahallinde keşf ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Muharremi’l-

harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 Muharrem 1075 / 6 Ağustos 1664).  

Hasan Çelebi bin Mehmed, ‘Abdunnebî bin Üveys, Hâcı Velî bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi 

bin Hasan, Mustafâ Çelebi bin Sefer, Ahmed Hoca bin ‘Alî, ‘Osmân Çelebi bin Mehmed, 

Ahmed bin İsma‘îl. 

 

203-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Kerîme bint-i Mehmed / Mustafâ bin İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinelerinden Kerîme bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin İsma‘îl tarafından 

tasdîka vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki‘ Sarâclar Sûku’nda vâki‘ 

bir tarafı Kürkçü Mehmed mülkü ve bir tarafı hamam havlusu ve bir tarafı Kılıççı Dede dükkânı 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin mâh be-mâh Nizâmiye Medresesi Vakfı’na 

ikibuçuk akçe icâresi olan nısf dükkânımı mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt ikibinaltıyüz 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Muharrem 1075 / 7 

Ağustos 1664).  
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Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, Hüseyin bin Hüseyin, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, 

Mehmed bin ‘Ömer, İbrahîm bin el-Hâc Mehmed. 

 

204-1 Mülk Hibesi 

Hibe-i Fâtıma bint-i Yûnus Efendi / oğlu oğulları İbrahîm ve Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Yûnus Efendi 

tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikr ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Molla Mehmed bin Mahmûd Hoca ve ‘Alî Çelebi ibn Ahmed Efendi şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Molla Velî bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde oğulları 

râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm ve Mustafâ mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme Fâtıma Sâhibyakası nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı İbrahîm Efendi mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Abdusselâm mülkü ve bir tarafı oğlu İsma‘îl mülkü ile 

mahdûd üç tahta bağını mülkünden ifrâz idüp mezbûr ‘Abdusselâm tarafından nısfını mezbûr 

Mustafâ ve nısf-ı âharını merkûm İbrahîm’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm 

idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz eylediler ba‘de’l-yevm zikr olunan üç tahta bağın 

nısfı mezbûr Mustafâ’nın ve nısfı merkûm İbrahîm’in mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 

Muharrem 1075 / 7 Ağustos 1664).  

Mehmed Çelebi bin Eymîr Dede, el-Hâc Mehmed bin Derviş Mehmed, İbrahîm bin 

Ahmed Çelebi, Mûsâ bin Ahmed Efendi ve gayruhum. 

 

204-2 Alacak Da‘vâsı 

Seyyid Pîrî Çelebi ibn Seyyid Mustafâ / Kapucu ‘Alî bin Hasan. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid Pîrî Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp mukaddemâ bakkâl dükkânında mezbûr ‘Alî ile şerîk olup ba‘dehu hesâb görüp 

ayrılmak lâzım geldikde mezbûr ‘Alî üzerine dokuzbin akçe geçüp bana virecek olmuşidi hâlâ 

taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûr es-Seyyid Pîrî 

Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda isbât içün imhâl olunup mehl-i şer‘î 

temâm oldukdan sonra mezbûr es-Seyyid Pîrî Çelebi beyyineden ‘âciz olduğunu ikrâr idüp 

yemîn dahî virmemekle hıfzen lil-makâl bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer 

min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Muharrem 1075 / 7 Ağustos 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

204-3 Bulunan Devenin Teslîmi Da‘vâsı 

Lutfullah bin ‘Abdulkerîm / dede / ‘Abdulkâdir. 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Küllî nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Lutfullah bin 

‘Abdulkerîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdulgaffâr ibn Ahmed mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan seksen sekiz gün mukaddem kırmızı tülü 

sağ kolunda iki elîf dağlı ve sol kürkünde mıh yeri olup yedi yaşında mülk devemden doğma 

bir re’s devem zâyi‘ olmuşidi hâlâ yedinde bulup ihzâr eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr ‘Abdulgaffâr cevâbında işbu deveyi târîh-i kitâbdan yetmiş gün mukaddem gâ’ib-

i ‘ani’l-meclis Türkmân Hasan’dan üçbindokuzyüz akçeye iştirâ eyledim bunun devesinden 

doğma devesi olup zâyi‘ olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr Lutfullah’dan 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Abdurrahman bin el-

Hâc Mehmed ve Mehmed bin İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 
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olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ meclis-i şer‘de mevcûd olup evsâf-ı mevsûfe ile mevsûf olan 

deve mezbûr Lutfullah’ın devesinden doğma devesidir târîh-i mezbûrda zâyi‘ eyledi mülk 

devesi olduğuna biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra mârü’z-zikr deveyi mukaddemâ âhara bey‘ 

veyahud hibe eylemeyüp ve bir vecihle mülkünden ihrâc eylemediğine mezbûr Lutfullah’a 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr 

deveyi mezbûr Lutfullah’a teslîme mezbûr ‘Abdulgaffâr’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (16 

Muharrem 1075 / 9 Ağustos 1664).  

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

204-4 Karısını Ayartıp Konya’ya Getirdiği İddi‘âsı Da‘vâsı 

Ahmed bin Bahşâyiş / ‘Abdurrahîm. 

Kırili Kazâsı’na tâbi‘ Balkande nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin 

Bahşâyiş meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Ilgun Kazâsı’na tâbi‘ Tat nâm karye 

sâkinlerinden ‘Abdurrahîm bin Kalender mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-

i kitâbdan beş gün mukaddem hâzır-ı bi’l-meclis olan zevcem ‘Âyşe nâm hatunu mezbûr 

‘Abdurrahîm ayardup Konya’ya getürmüş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme ‘Âyşe 

cevâbında fî’l-hakîka ben mezbûr Ahmed’in zevcesi olup beş gün mukaddem mezbûr 

‘Abdurrahîm karye-i merkûme kurbunda beni ayardup Konya’ya getürdü deyüp merkûm 

‘Abdurrahîm dahî cevâbında merkûme ‘Âyşe’yi karye-i merkûme kurbunda ben kanglı ile 

gelürken rast gelüp benim ile ma‘â Konya’ya geldi deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse 

ve seb‘în ve elf (15 Muharrem 1075 / 8 Ağustos 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum.  

 

205-1 Hibe İddi‘âsı ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Molla Mahmûd bin Süleymân / Mustafâ bin Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Molla Mahmûd bin Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Hüseyin mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûm sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan Râzıye nâm hatun 

hâl-i sıhhatinde iken Buzhâne kurbunda vâki‘ benim bağıma muttasıl iki puşta bağ ve bir amrud 

ağacı ve bir mikdâr arz-ı hâliyesini ben vefât idince meyvesini zabt ve ekl idüp vefâtımdan 

sonra bana senin olsun dimişidi merkûme Râzıye fevt olmağla zikr olunan iki puşta bağ ve 

amrud ağacı ve arz-ı hâliyeyi zabt eylemek murâd eylediğimde mezbûr Mustafâ mâni‘ olur 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında müteveffât-ı merkûme 

Râzıye’nin vârisleri üç sene mukaddem mârü’z-zikr iki puşta bağ ve bir amrud ağacını ve arz-

ı hâliyeyi bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp mülküm olmağla zabt iderin deyücek 

müdde‘î-i mezbûr Molla Mahmûd’un da‘vâsı üzere hibe şer‘an câiz olmayup ve mukaddemâ 

merkûme Râzıye muvâcehesinde zabt ve kabz dahî bulumamağla da‘vâ-yı merkûmdan mezbûr 

Molla Mahmûd men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 Muharrem 1075 / 28 Temmuz 1664). 

‘Alî Hoca bin Mustafâ, ‘Alî bin Süleymân, ‘İvaz bin Mehmed ve gayruhum. 

 

205-2 Kefîlden Alacak Da‘vâsı 

‘Abdulkâdir Beşe / Fâtî bint-i Bâlî. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulkâdir Beşe ibn Mehmed Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Fâtî bint-i Bâlî nâm hatun mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtî Hatun’un damadı gâyib-i ‘ani’l-meclis olan Hasan nâm 

kimesne mukaddemâ Sa‘îdili ve Karaman Hassların yirmibeşbin akçeye ber-vech-i maktû‘ 

virüp ol dahî der-‘uhde ve kabûl idüp meblağ-ı mezbûrun yirmibin akçesini yedinden alup kabz 

idüp bâkî beşbin akçem kalmışidi meblağ-ı bâkî beşbin akçeye merkûme Fâtî Hatun kefîl-i bi’l-

mâl olmağla taleb iderin gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Ahmed bin Bâli ve el-Hâc Mehmed bin Piyâle nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûme Fâtî Hatun meblağ-ı bâkî beşbin akçeye bizim 

huzûrumuzda kefîl-i bi’l-mâl oldu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın kefâleti hasebiyle meblağ-

ı bâkî beşbin akçeyi mezbûr ‘Abdulkâdir Beşe’ye teslîme merkûme Fâtî Hatun’a tenbîh bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (29 Zî’l-hicce 1074 / 23 Temmuz 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

205-3 Tekâlîf Talebi Da‘vâsı 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Arpalar nâm karyeden Ahmed ve Kayaüğü’nden el-Hâc İsma‘îl 

ve Yapalu’dan Mustafâ ve Sivrice’den Yûsuf Hoca nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kazâ-i mezbûra tâbi‘ Kebekilisa’dan ‘İvaz bin Tanrıvirmiş ve Bektaş 

nâm kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan Kebekilisa ve 

Kara‘ömer nâm karyeler kazâ-i mezbûra tâbi‘ olup lâkin hâne-i ‘avârızları İnsuyu Kazâsı’na 

tâbi‘ olmağla taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden tahsîli fermân olunan tekâlîfi bizimle edâ itmeyüp 

te‘allül eylemeleriyle yedimizde olan emr-i ‘âlî mûcibince vâki‘ olan tekâlîfi bizim ile ma‘â edâ 

eylemelerine tenbîh olunmak matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân ‘İvaz ve 

Bektaş cevâblarında fî’l-vâki‘ Kazâ-i Bayburd ahâlisi Esb-keşân tâyifesinden olmağla kazâ-i 

mezbûr hâne-i ‘avârızdan mu‘âf olup ancak bizim karyelerimiz olan Kebekilisa ve Kara‘ömer 

İnsuyu Kazâsı’nın hâne-i ‘avârız defterine tâbi‘ olup sûret-i defter-i hâkânîde karyemizin hâne-

i ‘avârızı İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ olduğu mestûr ve mukayyed olup vâki‘ olan tekâlîfi İnsuyu 

Kazâsı ahâlisiyle viregelmişdir didiklerinde müdde‘ûn-ı merkûmûnun yedlerinde olan emr-i 

‘âlîşâna ve sûret-i defter-i hâkânîye nazar olundukda karye-i mezbûre Kebekilisa ve Kara‘ömer 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ olup hâneleri İnsuyu Kazâsı’na tahrîr olunmağla hâne-i ‘avârız üzere 

gelen tekâlîf-i ‘örfiyeyi İnsuyu Kazâsı ahâlisi ile virüp sâ’ir tekâlîfi tâbi‘ oldukları Kazâ-i 

Bayburd ahâlisiyle ma‘â edâ eylemelerine tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (16 Muharrem 1075 

/ 9 Ağustos 1664).  

Hasan Efendi el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

205-4 Darb Da‘vâsı 

Subaşı Kâmil. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Râzıye bint-i 

Nasûh nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûmeden ‘İvaz bin 

Minnet nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı gün 

mukaddem mezbûr ‘İvaz değnek ile kolumu darb idüp kara bere eyledi su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘İvaz cevâbında târîh-i mezbûrda merkûme Râzıye’yi değnek ile darb 

eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (17 

Muharrem 1075 / 10 Ağustos 1664).  
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Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Mehmed Dede bin Cihân, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

206-1 Mîrâs Hissesi Alımını Tescîl 

Ümmü bint-i el-Hâc Mehmed / karındaşı Velî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Ümmü bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ fevt olan vâlidem Cemîle nâm hatunun muhallefât ve ‘akârâtından irsen bana 

intikâl iden hisse-i şâyi‘amı bundan akdem mezbûr Velî yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm husûs-ı mezbûra 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l- hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (18 Muharrem 1075 / 11 Ağustos 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahîm Efendi, Mahmûd bin (boş), ‘Alî 

Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

206-2 ‘Abd-ı Âbık’a Nafaka Takdîri 

Mîr-i âb Durak Ağa / ‘Arab ‘Alî ‘abd-ı âbık. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi‘ü’l-kitâb Durak Ağa işbu uzun boylu 

Habeşiyyü’l-asl ‘Alî nâm ‘arabı meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp evsâf-ı 

mezkûre ile mevsûf olan gulâmı ‘abd-ı âbık zannı ile ahz eyledim su’âl olunup takrîri tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl gulâm-ı mezbûr cevâbında ben Adana’da sâkin 

Mustafâ Ağa’nın ‘abd-ı memlûkü olup ibâk eyledim deyu bi-tav‘iha rıkk ve ibâkını mu‘terif 

olmağın mevlâsı zuhûr idüp yahud müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca gulâm-ı mezbûra târîh-i 

kitâbdan yevmî onar akçe nafaka takdîr olunup ‘alâ tarîki’l-emâne mezbûr Durak Ağa’ya def‘ 

ve teslîm olunup mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Muharremi’l-

harâm li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (18 Muharrem 1075 / 11 Ağustos 1664). 

Ken‘ân Beg bin ‘Abdullah, el-Hâc ‘Alî Beşe Çukadâr, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum.  

 

206-3 Sultân Selîm Câmi‘i’ne En‘âmhân Ta‘yîni 

Hüccet-i en‘âm.  

Merkûm ve mağfûrlehü Sultân Selîm Hân ‘aleyhü’r-rahme ve’l-gufrân hazretleri 

mahmiye-i merkûmede vâki‘ merhûm Şerefeddîn Sultân Câmi‘-i Şerîfi’nde vaz‘ eylediği 

en‘âm-ı şerîfeden yevmî bir akçe vazîfe ile en‘âmhân olan Ahmed Halîfe vefât idüp yerine 

râfi‘ü’l-kitâb Hasan Halîfe her vecihle mahal ve müstehak olmağla kıbel-i şer‘den vazîfe-i 

mezbûre ile merkûm Hasan Halîfe huzûr-ı en‘âmhân nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini edâya der-‘uhde eylemeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 

Muharrem 1075 / 7 Ağustos 1664).  

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc Selâm ihve, Hasan 

Halîfe bin Halîl, Halîl Çelebi bin Mehmed, Seyyid Mehmed bin Seyyid Mehmed. 

 

206-4 Mîrâs 

‘Âyşe bint-i Yûnus / Halîl. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Hasan nâm kimesnenin 

zevce-i metrûkesi ‘Âyşe bint-i Yûnus nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 
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müteveffâ-yı mezbûrun sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sagîre kızları Zeyneb ve Emîne’nin kıbel-

i şer‘den mansûb vasîleri olup ‘ammileri olan râfi‘ü’l-kitâb Halîl nâm kimesne mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı mezbûr Hasan zimmetinde olan altıbin akçe mehr-

i mü‘eccelimi ve muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile bana isâbet iden hisse-i şâyi‘am ve 

üzerinde olan kırk koyunum bahâsından beşbin akçem mukâbelesinde merkûm fevt olan 

zevcim Hasan’ın zimmetinde olan onikibin akçe mehr-i mü‘eccelim ve muhallefât ve 

‘akârâtından irsen bana isâbet iden hisse-i şâyi‘am mukâbelesinde bi-tavassuti’l-müslimîn ve 

bi-tarîki’s-sulh vâsi-i mezbûr Halîl yedinden bir re’s inek ve bir dana ve dört koyun ve 

yedibinelli akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup sagîrûn-ı mezbûrûnun 

zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa 

müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-

harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Muharrem 1075 / 13 Ağustos 1664). 

Molla Halîl bin ‘Abdî, el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid 

İbrahîm, el-Hâc Zekeriyâ bin ‘Ömer, ‘Osmân bin İdrîs, Mûsâ bin Hüseyin, Mûsâ bin el-Hâc 

Velî. 

 

206-5 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Mehmed oğlu İbrahîm / be-Mahalle-i Galebe / bi-taleb-i Fâtıma. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîre el-med‘uve İbrahîm ibn Mehmed el-müteveffâ ebûhu el-mezbûr fî kıbel-i 

sâkinen be-Mahalle-i Galebe min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetiha ve li-

sâ’iri havâyiciha ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî fî yevmî târîhihi bi-zeylihi 

erba‘a derâhim mine’l-mâli’l-müntakili ileyhi bi’l-irsi’ş-şer‘iyyi min ebîhi el-müteveffâ el-

mezbûr bi-talebi ümmühi ve Marzıye hâmileti hâze’l-kitâb Fâtıma bint-i Mustafâ vehüve fî 

hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûz el-mezbûri ileyhi ve bi’l-

istidâneti vakte’z-zarûriyyeti ve bi’r-rücû‘i ‘aleyhi lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî gurre-i Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(1 Muharrem 1075 / 25 Temmuz 1664). 

Mehmed bin İsma‘îl, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângir ve gayruhum. 

 

207-1 Nafaka Takdîri 

Nafaka-i Çaylı-zâde Mustafâ Çelebi’nin oğulları İbrahîm ve Hasan ve kızı Kerîme / 

vasîleri Fâtıma. 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Mustafâ Efendi’nin sulbî sagîr oğulları İbrahîm ve Hasan ve sulbiye sagîre kızı Kerîme’nin 

ceddeleri ve vasîleri olan Fâtıma bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm 

idüp sagîre-i mezbûre Kerîme benim hücrümde olup ve sagîrân-ı mezbûrân İbrahîm ve Hasan 

vâlideleri Şükrân nâm hatunun hücründe olup babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden mâllarından nafaka ve kisve ve sâ’ir mühimmât-ı lâzımeleri içün her birine yevmî 

üçer akçe takdîr olunmak taleb iderim didikde hâkim-i mevki‘-i müstetâb vech-i meşrûh üzere 

sagîrûn-ı mezbûrûna mâllarından nafaka ve kisve ve sâ’ir harc-ı lâzımeleri içün târîh-i kitâbdan 

be-her birine yevmî üçer akçe takdîr idüp ‘inde’l-ihtiyâc istidâne ve vakt-ı zaferde rücû‘a 

merkûmetân Fâtıma ve Şükrân’a izn virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (18 Muharrem 1075 

/ 11 Ağustos 1664). 

Mehmed Çelebi bin ‘İbâdullah, Molla Yûsuf bin Süleymân, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 
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207-2 Mülk Satışı (Ev Satışı)  

Mustafâ bin Mehmed Beşe / bey‘ / el-Hâc Mehmed Çavuş bin el-Hâc Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhbegi Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Mehmed Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve 

bir tarafı es-Seyyid Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne 

ve bir örtme ve bir izbe ve havluyu müştemil mülk menzilimi mezbûr el-Hâc Mehmed’e râyic-

i fî’l-vakt üçbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Muharrem 1075 / 13 Ağustos 

1664).  

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Ahmed bin el-Hâc Mustafâ, Ahmed Çelebi 

bin Cihângîr, Mahmûd bin Mehmed ve gayruhum. 

 

207-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Şeyh Mehmed bin Serverî Efendi / bey‘ / Seyyid Mustafâ Çelebi ibn Seyyid Yûsuf.  

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn ve zehrü’l-vâsılîn Şeyhsadreddîn nûrullahu 

merkaduhu mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Şeyh Serverî Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Yûsuf Çelebi 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı İbrahîm mülkü ve 

bir tarafı İmâm ‘Alî Hoca mülkü ve bir tarafı Nebî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir fevkânî oda ve bir kilar ve bir yazlık ve bir tâbhâne ve bir tahtânî oda ve bir hamam ve iki 

kıt‘a havluyu müştemil menzilimi târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr es-Seyyid 

Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt dokuzbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin ve bir kıt‘a havlumu hâlâ binbeşyüz akçeye 

cem‘an onbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr es-Seyyid Mustafâ yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Muharrem 

1075 / 13 Ağustos 1664).  

es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin Muslihiddîn, Mustafâ bin Ahmed, Sâlih bin ‘Ömer, Molla 

‘Alî el-imâm, Mustafâ bin el-Hâc Mehmed, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Şâtır Mehmed.  

 

207-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

‘Osmân Beg ibn Halîl / ‘Alî bin Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân Beg ibn Halîl meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Şa‘bân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Nasûh mülkü ve bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı 

Mehmed mülkü ve bir tarafı evler harâbesi ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne ve havluyu 

müştemil menzilimi mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (22 Muharrem 1075 / 15 Ağustos 1664).  

‘Alî bin Karaman, Velî bin İbrahîm, Mehmed bin el-Hâc İbrahîm, Receb bin Bahâdır, 

Nasûh bin el-Hâc ‘Osmân, Ahmed bin ‘Abdulkerîm ve gayruhum. 

 

207-5 Çirkâb Mahallesi Mescidi Evkâfı’na Mütevelli Ta‘yîni 

Tevliyet-i Mahalle-i Çirkâb / Mevlûd. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Çirkâb Mahallesi Mescidi ve ‘avârızı evkâfının mütevellisi 

olmayup bir mütevelli lâbid olmağın râfi‘ü’l-kitâb Mevlûd bin Receb nâm kimesne mukaddem 

ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den hasbî mütevelli nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî tevliyet-

i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya te‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (23 Muharrem 1075 / 16 Ağustos 1664).  

Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed 

bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

208-1 Vakıf Arâziden Hâsıl Olan Ortak Mahsûl Da‘vâsı 

Müteveffâ Mustafâ Beg’in zevce-i metrukesi Neslî / Molla İbrahîm bin ‘Îsâ Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Mustafâ Beg’in zevce-i 

metrûkesi Nesli nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin Sıyâmî Beg ve Hasan bin (boş) şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan vâlidesi Râzıye bint-i Sıyâmî Beg nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun vârislerinden ‘ammisi oğlu râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm ibn ‘Îsâ 

Efendi mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûmenin zevci 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Beg vefât eyledikde kable’l-taksîm müşâ‘ olan buğdayından 

tasarrufunda olan arz-ı vakf üzerine sekiz keyl buğday zer‘ idüp hâlâ hâsıl olan mahsûlünden 

müvekkilem merkûmeye isâbet iden hissesini taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr İbrahîm cevâbında mezrû‘ olan tarla vakf olmağla merkûme Nesli’ye bi-hasebi’ş-şer‘ 

intikâl eylemediğine fetvâ-yı şerîfe aldım ve zer‘ olan sekiz keyl buğday müşâ‘ olmağla iki keyl 

buğday intikâl ider iki keyl buğdayı alsun hâsıl olan mahsûlde ‘alâkası yokdur deyu mazmûnu 

mukırr-ı meşrûhuna mutâbık fetvâ-yı şerîfe ibrâz eylemeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe müşâ‘ 

olup mezrû‘ olan sekiz keyl tohumun iki keylisini alup arz-ı vakfda hâsıl olan mahsûl 

da‘vâsından vekîl-i mezbûre Râzıye men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (23 Muharrem 

1075 / 16 Ağustos 1664).  

Mehmed bin (boş), ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

208-2 Mülk Satışı (Vakfa Olan Borç Karşılığı Tarla Takâsı) 

Hüseyin bin ‘Alî / Mütevelli ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Hüseyin bin ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

merhûm Şeyh‘âlimân Mahallesi Mescidi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp evkâf-ı mezbûre mâlından üçyüzotuzüç akçe alup 

deynim olmağla mukâbelesinde mahalle-i merkûme kurbunda vâki‘ bir tarafı Âhî Tarîk Vakfı 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı el-Hâc Rıdvân tarlası ve bir tarafı Ramazân tarlası ile 

mahdûd tahmînen iki dönüm mülk tarlamı mütevelli-i mezbûr ‘Abdurrahman’a üçyüzotuzüç 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr vakfa olan üçyüzotuzüç akçe deynime takâs idüp mütevelli-i 
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mezbûr dahî kabûl eyledi ba‘de’l-yevm mârü’z-zikr tarlaya mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Muharrem 1075 / 17 Ağustos 1664).  

Sefer Halîfe el-imâm, Şa‘bân bin ‘Alî, Habîb bin Sarı, ‘Âbid bin Sefer ve gayruhum. 

 

208-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Bey‘-i Bostân zimmî / İstenker veled-i Mihâyil. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Bostân veled-i (boş) nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İstenker veled-i Mihâyil nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp Aklân Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Bâli mülkü ve bir tarafı Hızır mülkü ve 

bir tarafı Sergiz mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tâbhâne 

ve bir kilar ve iki kıt‘a havluyu müştemil menzilimi mezbûr İstenker zimmîye râyic-i fî’l-vakt 

dörtbindörtyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İstenker yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Muharrem 1075 / 17 

Ağustos 1664).  

Süleymân bin Ebûbekir, Mehmed bin Mehmed, Hüseyin bin Ahmed, Mehmed bin 

Ebûbekir, Molla Hüseyin bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

208-4 Konya Vâlisine Sefer İçin Verilen Paranın Alındığının Tescîli 

Bazarbaşı sâbıkan ‘Alî Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ bakkâllar hırfesinden Molla Mehmed ve ‘İvaz ve el-Hâc 

Mûsâ ve Satı ve el-Hâc Nasûh ve el-Hâc İlyâs ve Emrullah ve helvâcılardan Mahmûd Çelebi 

ve el-Hâc ‘Alî ve şerbetçilerden Mehmed ve ‘Osmân ve sabunculardan el-Hâc Hasan ve 

Mehmed Çelebi ve Mustafâ ve mumculardan Derviş İsma‘îl nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan bazarbaşı olan râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Yûsuf mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezkûr ‘Alî Çelebi mukaddemâ bazarbaşı olup ‘askerî 

tâyifesini sefere ihrâca me‘mûr olan vezîr-i rûşen-i zamîr ‘izzetlü Yûsuf Pâşâ hazretleri içün 

virilen zehâyir akçesini hâlâ mezbûr ‘Alî Çelebi yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp zimmetini 

ibrâ eyledik min ba‘d bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Muharrem 1075 / 17 Ağustos 1664).  

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Halîl bin Mûsâ, es-Seyyid Mehmed Çelebi 

bin es-Seyyid Yûsuf ve gayruhum. 

 

208-5 Sâlyâne Talebi Da‘vâsı 

Boladlar Mahallesi Mehmed bin Receb. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi ahâlisinden Mehmed Dede ibn Cihân Beşe ve 

Hasan bin Bâli ve ‘Osmân bin Halîfe ve ‘Abdurrahman ve Mehmed nâm kimesneler meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Boladlar Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin 

Receb mahzarında üzerlerine ber biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed mukaddemâ 

‘Arablar Mahallesi’nde oturmağla vâki‘ olan ‘avârız içün salyânesini taleb ideriz su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında muharrer-i hîn-i tahrîrde beni Boladlar 

Mahallesi’ne tahrîr idüp vâki‘ olan tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkkayı mahallem ahâlisiyle edâ iderin 

deyu Boladlar Mahallesi’nin sûret-i defterini ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 
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olundukda mezbûr Mehmed babası Receb ismi ile mestûr olmağın ber-mûcib-i defter-i hâkânî 

tekâlîf talebinden ‘Arablar Mahallesi ahâlisi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 Muharrem 

1075 / 19 Ağustos 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

209-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

Yovan veled-i Sanân. 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem hâlik olan 

Bostân nâm zimmînin sulbî kebîr oğlu Yovan ve kebîre kızı Nâzlı asâleten ve sagîre kızları 

Fâtıma ve Esmâ ve Aslı’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Sâlih Çelebi ibn Ahmed 

vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Yovan veled-i Sanân nâm 

zimmî muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûm zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı Kömürcü 

mülkü ve bir tarafı Menâyil zimmî mülkü ve bir tarafı Simâven zimmî mülkü ile mahdûd eşcâr-

ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil dokuz puşta bağını helâk-ı mezbûrun zarûret-i deyni 

içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i 

fî’l-vakt altıbinbeşyüz akçeye mezbûr Yovan zimmîye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Yovan yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 

Muharrem 1075 / 20 Ağustos 1664).  

Mahmûd bin Mehmed, Mûtâb Hüseyin, es-Seyyid Mehmed bin es-Seyyid Mehmed, 

Bostân veled-i Yahşî, Huylu veled-i Yahşî, Murât veled-i Vâsıl. 

 

209-2 Mîrâs 

Yovan Nâzlı Fâtî ve Esmâ ve Aslı. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Yahşî veled-i Aslan nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede sâkin iken bundan akdem hâlik olan Bostân nâm 

zimmînin evlâdları ashâb-ı hâze’l-kitâb Yovan ve Nâzlı ve sagîre kızları Fâtî ve Esmâ ve 

Aslı’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Sâlih Çelebi ibn Ahmed mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp hâlik-i mezbûr zimmetinde müsbet olan yüzaltmış esedî guruşum 

mukâbelesinde hâlik-i mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtından ber-mûcib-i defter-i kassâm 

guremâdan isâbet iden yedibinyüzyirmi akçemi mezbûrûn yedlerinden kabz eyledim didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-

harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 Muharrem 1075 / 19 Ağustos 1664).  

Mahmûd bin Mehmed, Mûtâb Hüseyin, es-Seyyid Mehmed bin es-Seyyid Mehmed, 

Bostân veled-i Yahşî, Huylu veled-i Yahşî, Körpe veled-i Vâsıl. 

 

209-3 Tarlada Bulunan Ekin Destelerinin Deve Tarafından Yenilmesi Da‘vâsı 

Medîne-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid ‘Abdurrahman Çelebi ibn es-

Seyyid Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu es-Seyyid Ahmed Çelebi 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mahmiye-

i merkûm zeylinde Selbasan nâm mevzi‘de vâki‘ tarlamda deste olmuş buğdayımı mezbûr es-

Seyyid Ahmed Çelebi’nin develeri ekl idüp küllî zarar eylemişdir su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Murâd bin Mehmed ve 
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Hüseyin bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-

istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr es-Seyyid Ahmed Çelebi’nin 

develeri merkûm es-Seyyid ‘Abdurrahman Çelebi’nin tarlasında deste olmuş buğdayını ekl 

eyledi biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın ba‘de’t-tahmîn zarar eylediği 

mikdârı tazmînine mezbûr es-Seyyid Ahmed Çelebi’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 

Muharrem 1075 / 19 Ağustos 1664).  

Mehmed Halîfe el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

209-4 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Boladlar Mahallesi vakf akçesi. 

Medîne-i Konya’da Boladlar Mahallesi Mescidi imâmı ve evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-

kitâb Hüseyin Halîfe ibn Hüsâm meclis-i şer‘de işbu Receb bin Hasan mahzarında bi’t-tevliye 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Receb’de mescid-i mezbûr vakfından sekizbuçuk esedî 

guruş vardır hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb cevâbında 

mâl-ı vakfdan zimmetimde altıyüz akçesi vardır sekizbuçuk esedî değildir deyu ziyâdesini inkâr 

itmeğin mütevelli-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Mehmed bin Receb ve Molla bin Îvâd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Receb zimmetinde mâl-ı vakfdan sekizbuçuk esedî 

guruş vardır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mârü’z-zikr sekizbuçuk esedîyi mütevelli-i 

mezbûra edâ ve teslîme mezbûr Receb’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (28 Muharrem 

1075 / 21 Ağustos 1664).  

Tekeli İbrahîm Çelebi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

210-1 Vasîden Emânet Eşyâları Aldığının Tescîli 

Bahâdır veled-i Bahâdır / nakl-i şer‘î mûcibince. 

Medîne-i Niğde Kazâsı’na tâbi‘ Salur nâm karyeden olup bundan akdem vefât iden 

Mehmed bin Zekeriyâ nâm kimesnenin inhisâr üzere vârisleri li-ebeveyn kız karındaşı 

Ümmihâni ve vâlidesi Emîne ve ‘ammisi oğlu Ramazân tarafından ber-mûcib-i nakl-i şer‘î 

vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri olan Hüseyin bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i Konya’da sâkin iken hâlik olan Azâriye veled-i Bahâdır nâm zimmînin sulbî sagîr 

oğlu râfi‘ü’l-kitâb Bahâdır’ın kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunan ‘ammisi Safer veled-i 

Bahâdır nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkillerim 

merkûmûn mûrisleri müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatinde hâlik-i mezbûra yüz esedî 

guruş ve bir beyâz kebe ve bir çift yorgan ve iki çift na‘lîn ve dört cild Hikâye Kitâbı ve bir 

birinc divât ve bir keçe emânet vaz‘ ve teslîm eylediğini isbât idüp hüccet-i şer‘iye almışidi hâlâ 

mârü’z-zikr yüz guruşu ve eşyâ-i merkûmeyi vasî-i mezbûr yedinden bi’t-temâm alup kabz 

eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(28 Muharrem 1075 / 21 Ağustos 1664). 

Mahmûd Ağa bin ‘Alî Efendi, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ Çelebi, 

Dilâver Beg bin Ca‘fer, Ahmed Çelebi bin Mustafâ ve gayruhum. 

 



- 415 - 

 

210-2 Vasîden Emânet Mâlların Talebi Da‘vâsı 

Bahâdır zimmî / teslîm-i emânet. 

Medîne-i Niğde Kazâsı’na tâbi‘ Salur nâm karyeden olup bundan akdem vefât iden 

Mehmed bin Zekeriyâ nâm kimesnenin inhisâr üzere vârisleri li-ebeveyn kız karındaşı 

Ümmihânî ve vâlidesi Emîne ve ‘ammisi oğlu Ramazân tarafından ber-mûcib-i nakl-i şer‘î 

vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri olan Hüseyin bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i Konya’da sâkin iken hâlik olan Azâriye veled-i Bahâdır nâm zimmînin sulbî sagîr 

oğlu Bahâdır’ın kıbel-i şer‘den vasîsi nasb ve ta‘yîn olunan ‘ammisi Safer veled-i Bahâdır nâm 

zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkillerim 

merkûmûnun mûrisleri müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatinde hâlik-i mezbûra yüz 

esedî guruş ve bir beyâz kebe ve bir çift yorgan ve iki çift na‘lîn ve dört cild Hikâye Kitâbı ve 

bir birinc divât ve bir keçe emânet vaz‘ ve teslîm idüp fevt olmağla mûrisleri müvekkilelerim 

merkûmûn taraflarından hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Nûrullah ve diğer Mustafâ 

bin Ramazân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatinde hâlik-i mezbûr Azâriye zimmîye bizim 

huzûrumuzda yüz esedî guruş ve bir kebe ve bir yorgan ve iki na‘lîn ve dört Hikâye Kitâbı ve 

bir birinc divât ve bir keçe emânet ve teslîm eyledi hâlik olmağla zimmetinde kaldı bu husûsa 

biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-

i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûru ve eşyâ-i merkûmu vekîl-i mezbûra teslîme vasî-i 

mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Muharrem 1075 / 20 Ağustos 1664).  

‘İnde’ş-şühûdi’s-sâbıkûn. 

 

210-3 Darb Da‘vâsı 

Teslîme ve kızı Râzıye / Yûsuf bin ‘Abdullah. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karye sâkinelerinden Teslîme bint-i Himmet ve kızı 

Râzıye tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti 

sâbite olan zevci Sefer bin Gücümen nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

Yûsuf bin ‘Abdullah mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı 

gün mukaddem mezbûr Yûsuf müvekkilelerim merkûmetân Teslîme ve Râzıye’yi yumruk ve 

tencere ile darb eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf cevâbında fî’l-vâki‘ 

târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem Teslîme ve Râzıye’yi yumruk ve tencere ile darb eyledim 

deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (28 Muharrem 1075 / 21 

Ağustos 1664).  

Ahmed Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Şahin bin Çavuş ve gayruhum. 

 

210-4 Alacak Da‘vâsı (Zevcine Teslîm Ettiği Parayı Taleb Etme) 

Asiye bint-i Mehmed Efendi / zevci ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Asiye bint-i Mehmed Efendi nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci ‘Abdurrahman Çelebi ibn Nûrullah mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr ‘Abdurrahman onbin akçe evim ve dörtbin akçe 

bağım ve ikibin akçe kuşağım akçesini cem‘an onaltıbin akçemi mukaddemâ teslîm 

eylemişidim hâlâ taleb iderim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdurrahman 

Çelebi cevâbında vech-i mübeyyen üzere mukaddemâ merkûme Asiye Hatun’un ondörtbin 

ikiyüz akçesini alup kabz idüp ba‘dehu kendi evi ile yetmiş esedî guruşuna bir köle alıvirüp 

kendüye teslîm eylediğimi isbât idüp lâkin mukaddemâ mârü’z-zikr köleyi kendüye teslîm 



- 416 - 

 

eyledikden sonra merkûmenin izni ile Trablus’a alup gidüp anda bi-emrillahi te‘âlâ fevt oldu 

deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme Asiye mârü’z-zikr köleyi Trablus’a alup 

gitmeğe izn virmedim deyu inkâr itmeğin mezkûr ‘Abdurrahman Çelebi’den müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ihzâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin 

mârü’z-zikr köleyi Trablus’a alup gitmeğe izin virmediğine merkûme Asiye’ye yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mûcibiyle ba‘de’l-hükm 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (27 Muharrem 1075 / 20 Ağustos 1664).  

Mehmed Efendi ibn Mehmed Efendi, ‘Alî bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr.  

 

211-1 Esnâf Arasında Ordu Bazar Vergisi Da‘vâsı 

Pabuççular be-rây-ı ordu bazar. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ bazarbaşı olan Mustafâ Çelebi ve Kasâb ‘Alî bin Karaman ve 

bakkâllardan es-Seyyid Mehmed Çelebi nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde babuççulardan ashâb-ı hâze’l-kitâb Mustafâ bin İhsân ve Arzmân veled-i 

Safer ve Murât veled-i Safer ve Îsâ veled-i Avanos ve Hüsrev veled-i Derâver ve Melâmûd 

veled-i Agob nâm kimesneler ve sâ’iri muvâcehelerinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ 

eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ 

hazretleri tarafından ehl-i sûka ordu tekâlîf olmağla babuççulardan imdâd ve i‘ânat taleb ideriz 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân cevâblarında biz ehl-i sûk zümresinden olmayup 

babuççu ve rencber tâyifesinden olmağla sene semân ve seb‘în ve elf târîhinde mahmiye-i 

merkûmede nâ’ibü’ş-şer‘ olan Halîl Efendi huzûrunda ehl-i sûk ile murâfa‘a olduğumuzda 

yedimizde olan emr-i şerîf mûcibince ordu tekâlîfinden ehl-i sûk men‘ olunup yedimize hüccet-

i şer‘iye virilmişdir deyu emr-i şerîf ve hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûnu takrîr-i meşrûhlarına mutâbık olmağın ber-mûcib-i emr-i şerîf ve hüccet-

i şer‘iye babuççu tâyifesinden ordu talebinden mezbûrûn Mustafâ Çelebi ve ‘Alî ve es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ve sâ’ir ehl-i sûk men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 Muharrem 1075 / 

19 Ağustos 1664).  

eş-Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi çiftçiler şeyhi, İsma‘îl Çelebi bin Mehmed. 

 

211-2 Mülk Satışı (Ev Hissesi Satışı) 

Ümmügülsüm bint-i ‘Alî / İsma‘îl Beşe ibn Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Ümmügülsüm bint-i 

‘Alî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl Beşe ibn Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Ahmed Çelebi 

mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Külahçı mülkü ile mahdûd 

bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir yazlık ve bir ahur ve bir izbe tâbhâne dahî ve havluyu 

müştemil Ahmed Çelebi ile müşâ‘ olan menzilimin nısf hissemi mezbûr İsma‘îl Beşe’ye râyic-

i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûm İsma‘îl Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i meşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (28 Muharrem 1075 / 12 

Ağustos 1664).  
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Mehmed bin Yahyâ, Süleymân bin Ya‘kûb, Ramazân bin ‘Osmân, Kadrî Halîfe el-imâm, 

Bedel Çelebi bin İslâm Efendi, Fahrü’l-kuzât Mevlânâ Mehmed Efendi, Mehmed Efendi ibn 

Sun‘ullah, Bakkâl İbrahîm. 

 

211-3 Mülk Satışı (Ev Harâbesi ve Bağ Satışı) 

Belkıs bint-i ‘Abdullah / Nûrullah ibn el-Hâc Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Belkıs bint-i ‘Abdullah 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Nûrullah bin el-Hâc Süleymân 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Nûrullah 

mülkü ve bir tarafı Hasan Çelebi mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd iki bâb harâbe evlerini ve Buzhâne’de vâki‘ bir tarafı İstenker zimmî mülkü ve etrâf-ı 

selâsesi mezbûr Nûrullah mülkü ile mahdûd beş puşta bağımı safka-i vâhide ile mezbûr 

Nûrullah’a râyic-i fî’l-vakt ikibin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûm Nûrullah yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i meşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (28 Muharrem 

1075 / 21 Ağustos 1664).  

Mehmed bin Yahyâ, Süleymân bin Ya‘kûb, Ramazân bin ‘Osmân, ‘Osmân bin Emrullah, 

‘Abdî bin el-Hâc Süleymân, Mûsâ Beg bin ‘Arafe ve gayruhum. 

 

211-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Yûsuf bin Ahmed / ‘Osmân Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin Ahmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Çelebi ibn Yûsuf 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr ‘Osmân 

Çelebi ve tarafeyni Kâdemli mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhâne 

ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Osmân Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt 

binyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûm ‘Osmân Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i meşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (29 Muharrem 1075 / 22 

Ağustos 1664).  

el-Hâc ‘Îsâ Hoca el-imâm, İsma‘îl Beşe bin ‘Abdulkerîm, ‘Alî Beşe bin ‘Abdullah, el-

Hâc ‘Ömer Beşe bin ‘Osmân Beşe, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî, el-Hâc Yûsuf (boş) ve 

gayruhum. 

 

212-1 Zorla Alınan Para Da‘vâsı 

Seyyid Ahmed Çelebi / el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Emîler nâm karye sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem Celâlî Hasan tarafından mezbûr el-Hâc Yûsuf nâhiye-i 

merkûmeye tâbi‘ İlhanlu nâm karyeye gelüp benim karyeme iki atlu gönderüp sipâhi teftîşin 

iderin deyu cebren benim dokuz esedî guruşumu aldı hâlâ taleb iderin su’al olunsun didikde 

gıbbe’s-su’al ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hüseyin bin Ca‘fer ve 
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Sefer bin Ramazân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem mezbûr el-Hâc Yûsuf İlhanlu nâm karyeye gelüp 

vech-i mübeyyen üzere mezbûr es-Seyyid Ahmed Çelebi’nin cebren dokuz esedî guruşunu aldı 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (28 Muharrem 

1075 / 21 Ağustos 1664). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mehmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângir ve gayruhum. 

 

212-2 Talâk-ı Selâseye Şart Etme 

‘Âyşe bint-i Süleymân nâm hatun / zevci Ramazân bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Süleymân nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb zevci Ramazân bin Mehmed 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Ramazân hîn-i gazabında talâk andı olsun dimiş yine 

biri birimize mürâca‘at murâd ideriz lâkin ol mahalde talâk-ı selâseye niyet idüp zikr 

eylemediğine yemîn teklîf olunsun didikde hîn-i gazabında talâk-ı selâse niyet idüp zikr 

eylemediğine mezbûr Ramazân’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mesûl yemîn-i 

billâhi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (30 Muharrem 1075 / 23 Ağustos 1664). 

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Hüseyin bin Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

212-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Alî kendi tarafından 

asâleten ve Mızrak Ahmed tarafından ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye zikri âtî olan menzil hissesini 

bey‘ ve semenini ahz ve kabza ve kendüye îsâle vekîl olan mezbûr Mehmed meclis-i şer‘-i 

hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Bedros veled-i Bogâz zimmî muvâcehesinde bi’l-asâle 

ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Selîme Hatun 

mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Abdulkerîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir oda ve iki tâbhâne ve bir örtme ve iki havluyu müştemil müşâ‘ ve 

müşterek olan menzilimizi mezkûr Bedros zimmîye râyic-i fî’l-vakt beşbin akçeye bey‘-i bat-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru merkûm Bedros yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim 

ba‘de’l-yevm mülk-i meşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî Saferi’l-hayr li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (2 Safer 1075 / 25 Ağustos 1664). 

Nasûh bin Yûsuf, Nasûh bin Memi, Ramazân bin ‘Osmân, el-Hâc Memiş bin el-Hâc 

Derviş, Receb bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

212-4 Tîmâr Tasarrufu Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kal‘ası mustahfızlarından olup Kebeceler nâm karyeden gedik tîmâra 

mukaddemâ mutasarrıf iken fevt olan Dur ‘Alî Beşe’nin sulbiye kebîre kızları Fâtıma ve Safiye 

nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hâtır-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin ‘Osmân 

mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûrun mezkûr 

‘Osmân üzerinde tîmâr ferâğından üçbin akçesi olup hâlâ irsen bize isâbet itmekle taleb ideriz 

su’al olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’al mezbûr ‘Osmân cevâbında tîmâr-ı mezbûr müteveffâ-

yı mezbûr Dur ‘Alî Beşe’nin vefatından sonra mahallinden kal‘a-i mezbûre ağası Receb Ağa 
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‘arzı ile mütesellim ağadan tahvîl itdirüp aldığımızdan mâ‘adâ merkûmetân Dur ‘Alî Beşe ile 

beynimizde cârî olan mu‘âmeleye müte‘allıka da‘vâdan zimmetimi ibrâ ve iskât eylemişlerdir 

deyu mârü’z-zikr tîmârı dizdâr-ı mezbûrun ‘arzı ve mütesellim ağa tahvîli ile olduğunu yedinde 

olan temessükâtı mübeyyen olduğundan mâ‘adâ vech-i muharrer üzere babaları mezbûr Dur 

‘Alî Beşe’ye müte‘allık da‘vâdan merkûmetân Fâtıma ve Safiye mezbûr ‘Osmân’ın zimmetini 

ibrâ ve iskât eylediklerine müte‘allık yedine hüccet-i şer‘iye def‘ olunmağın merkûmetân bi-

vech-i mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (29 Muharrem 1075 / 22 Ağustos 

1664). 

Derviş ‘Alî bin ‘Osmân, Hüseyin bin ‘Abdusselâm, Nûh bin Ca‘fer, Mehmed bin İbrahîm 

ve gayruhum.  

 

213-1 Talâk İçin Şart Da‘vâsı 

Nesli bint-i ‘Ömer / ‘Abdurrahman bin İsma‘îl. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Nesli bint-i ‘Ömer nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman bin İsma‘îl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem zevcim mezbûr ‘Abdurrahman bana hitâb idüp yarın 

seni şehre iletüp boşamazsam benden üç talâk boş ol didi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan bir gün 

mukaddem merkûme Nesli’ye hitâb idüp yarın seni iletüp üç talâk boşamazsam benden üç talâk 

boş ol dimediğine mezbûr ‘Abdurrahman’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 Safer 1075 / 27 Ağustos 1664). 

Budak bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

213-2 Kaymakahmed Mahallesi Mescidi Evkâfı’na Mütevelli Ta‘yîni 

Tevliyet-i Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Kaymakahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi ‘avârız ve mescidi evkâfı mütevellisi 

olmayup bir mütevelli lâbid olmağın râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mustafâ nâm 

kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den hasbî mütevelli nasb ve ta‘yîn 

olundukda ol dahî tevliyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya te‘ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (3 Safer 1075 / 26 Ağustos 1664). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

213-3 Haneye Tecâvüz Da‘vâsı 

Fahrî bint-i el-Hâc İbrahîm / Mustafâ bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Muhtâr Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Fahrî bint-i el-Hâc 

İbrahîm nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûmede sâkin Mustafâ 

bin ‘Abdullah mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb günü kable’l-mağrib mezbûr 

Mustafâ ara divarından evime dâhil olup pençeremi yıkup te‘addî eyledi su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Şa‘bân bin Hüseyin ve 

Mustafâ bin Halîl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü kable’l-mağrib merkûme Fahrî feryâd eylemeğin biz varup mezbûr 

Mustafâ merkûmenin evinden ara divarından çıkdı biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 
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mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (29 Muharrem 1075 / 22 Ağustos 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebin bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

213-4 Hırsızlık Da‘vâsı 

es-Seyyid Receb Çelebi ibn İbrahîm / ‘Osmân bin el-Hâc ‘İvaz. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Pîrhasanlu nâm mahalle sâkinlerinden es-Seyyid Receb ibn 

İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin el-Hâc ‘İvaz 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem gece ile 

mezbûr ‘Osmân sâkine olduğum menzilime dâhil olup bir zıbun ve bir sâdemı almış su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin 

târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem gice ile mezbûr es-Seyyid Receb’in menziline girüp bir 

zıbun ve bir sâdesini almadığına mezbûr ‘Osmân’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (3 Safer 1075 / 26 Ağustos 1664). 

Mehmed bin Mahmûd, Mustafâ bin Ahmed, İbrahîm bin ‘Ömer ve gayruhum. 

 

213-5 Vakf Mezra‘a ‘Öşrü Da‘vâsı 

Mîr-i âb Durak Ağa / Bâli Çelebi Vakfı mütevellisi Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da mîr-i âb emîni olan Durak Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i merkûm hâricinde merhûm Bâli Çelebi nâm vakf mezra‘anın mütevellisi 

olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Alî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezra‘a-

yı merkûm mahsûlünün ‘öşrünü mütevelli-i mezbûr Mustafâ aldıkdan sonra bir ‘öşr ben dahî 

almak murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mütevelli-i mezbûr Mustafâ cevâbında 

mezra‘a-i merkûm Konya sınûruna dâhil olmayup kadîmü’l-eyyâmdan bu ana gelince mârü’z-

zikr mezra‘anın ‘öşrünü mütevelli olanlar kabz eyledikden sonra mîr-i âb emîni olanlar bir ‘öşr 

dahî taleb eylemesi şer‘an câ’iz olmadığına şeyhü’l-İslâm ve müftiyyü’l-enâm hazretlerinden 

fetvâ-yı münîfe ve emr-i şerîf olmağla mukaddemâ mîr-i âb emîni olanlar ile mürâfa‘a-i şer‘ 

olundukda men‘ ve def‘ olunduğuna üç kıt‘a hüccec-i şer‘iye olmuşiken geçen sene dahî mîr-i 

âb emîni olan ‘Alî Ağa tekrâr meclis-i şer‘a ihzâr ve vech-i meşrûh üzere Konya kâdısı olan 

fazîletlü ‘Ömer Efendi huzûrunda mürâfa‘a olup emîn-i mezbûr men‘ ve yedime hüccet-i 

şer‘iye virilmişdir deyu dört kıt‘a hüccec-i şer‘iye ve fetvâ-yı münîfe ve emr-i şerîf ve sûret-i 

defter-i hâkânî ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda sûret-i defterde nâhiye-i 

Sahrâ der-Livâ-i Konya Vakf-ı Bâlî Çelebi der-civâr-ı şehr deyu mestûr olmağın Konya 

şehrinden hâric olup Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ olmağın fermân-ı pâdişâhî üzere ber-mûcib-i 

fetvâ-yı şerîf ve hüccec-i şer‘iye emîn-i mezbûr Durak Ağa hilâf-ı şer‘ ve kânûn mezbûr 

mezra‘adan ‘öşr talebinden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 Safer 1075 / 27 Ağustos 1664).  

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz 

Hoca, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca ve gayruhum. 

 

214-1 ‘Abd-ı Âbıka Nafaka Takdîri 

Mîr-i âb Durak Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan Durak Ağa meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i 

kelâm idüp hâlâ zabtımda olan Dilâver nâm kulu ‘abd-ı âbık zannı ile ahz eyledim deyucek 

mevlâsı zuhûr idüp yâhud müddet-i ‘örfiyyesi temâm olunca gulâm-ı mezbûra târîh-i kitâbdan 

yevmî sekizer akçe nafaka takdîriyle ‘alâ tarîki’l-emâne mezbûr Durak Ağa’ya teslîm olundu 
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mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în 

ve elf (1-10 Muharrem 1075 / 25 Temmuz- 3 Ağustos 1664). 

Ken‘ân Beg bin ‘Abdullah, ‘Alî bin Murâd, Ahmed bin Cihângir ve gayruhum. 

 

214-2 Talâkdan Sonra Nikâh Talebi 

Seyyid Şa‘bân / ma‘a zevcesi Şemsî. 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Şa‘bân 

Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi Şemsî bint-i 

Seyyid Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ zevcem merkûmeye iki 

akçelikden ziyâde harc görürsem üç talâk benden boş ol demişidim iki akçelikden ziyâde harc 

görmek lâzım gelmemekle fetvâ-yı şerîfeye mürâca‘at eylediğimde iki akçelikden ziyâde harc 

görmezden mukaddem bir talâk boşayup ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra iki akçelikden 

ziyâde harc görüp ba‘dehu tecdîd-i nikâh olsa talâk vukû‘undan sonra fetvâ-yı şerîf alup târîh-

i kitâbdan yetmiş gün mukaddem merkûme Şemsî’yi bir talâk boşayup hâlâ yetmiş gün 

temâmına değin merkûme üç def‘a hâyıza olup yine tâhire olmağla tecdîd-i nikâh taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Şemsî cevâbında husûs-ı mezbûr minvâl-i 

mübeyyen üzere olup yetmiş günde üç def‘a hâyıza olup yine tâhire olduğuna merkûme Şemsî 

Hatun’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin ber-

mûcib-i fetvâ-yı şerîfe iki akçelik ziyâde harc görüp ba‘dehu tecdîd-i nikâha izn bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(3 Safer 1075 / 26 Ağustos 1664).  

Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd, el-Hâc Sefer bin Mehmed, 

‘Alî Çelebi bin Murâd.  

 

214-3 Konya Nâibinin Göreve Başlama Kaydı 

Mâfî hâze’s-sahifeti mine’l-vekâyi‘i’ş-şer‘iye ve’s-sukûki’l-mer‘iye fî zimen-i a‘lemü’l-

‘lemâ’i’l-izâm ekmelü’l-fuzalâ’i’l-kirâm Beyâzî Hazret-i Mustafâ Efendi el-kâdı ve ‘âsimü’l-

‘askerîbe-medîne-i Konya humiyet ‘ani’l-âfe ve’l-beliyye ve kâne fî nevbeti bi-niyâbeti 

‘Abdî’l-fakîr ile’l-hükkâmi’l-kadîm fî’d-def‘ati’z-zâmme ‘Ömer el-mevlâ hilâfeti bi’l-

medîneti’l-mezbûre vaka‘a et-tahrîr fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Saferi’l-muzaffer li-sene hamse ve 

seb‘în ve ba‘de’l-elf (7 Safer 1075 /30 Ağustos 1664). 

 

214-4 Vasî Üzerine Nâzır Ta‘yîni 

Sagîr Hasan ibn ‘Osmân Beşe / vasî ‘Abdurrahman / nâzır Ahmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya mahallâtından Karaarslan Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

vefât iden ‘Osmân Beşe ibn Halîl nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Hasan’ın tesviye-i umûru 

içün kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan ‘ammi ‘Abdurrahman Çelebi bin Ahmed sagîr-i 

mezbûrun cemî‘ umûrunda müstakilen tasarruf itmeyüp ânın re’y ve ma‘rifetiyle tasarruf itmek 

içün üzerine nâzır nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın savb-ı şer‘den işbu hâzır-ı 

bi’l-meclis sagîr-i mezbûrun dayısı Ahmed Çelebi ibn Mustafâ hasbî nâzır nasb ve ta‘yîn 

olundukda merkûm dahî nezâret-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâhüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Muharrem 1075 / 20 Ağustos 1664). 

‘Umdetü’l-‘ulemâ’i’l-kirâm zübdetü’l-fuzalâ’i’l-fihâm Mustafâ Efendi el-müftü hâlâ, 

Ahmed Çelebi tâbi‘ müşârün-ileyh, Halîl Çelebi el-imâm, Mehmed Muhzır, Fahrü’l-e’imme 

Melek Ahmed Efendi. 
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214-5 Kocasından Kaçtığı İddi‘âsının Soruşturulması 

‘Osmân bin Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Kûtiyân tâyifesinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin Yûsuf nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Osmân’ın zevcesi hâzır-ı bi’l-meclis olan Râzıye bint-i Mehmed 

nâm hatun taht-ı nikâhında iken târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem firâr eylemiş deyu istimâ‘ 

eyledim hakîkat-ı hâl su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân ‘Osmân ve Râzıye husûs-ı 

mezbûrun aslı ve hakîkati yokdur ashâb-ı ağrâz cevâbıdır biri birimizden râzı ve şâkiriz deyücek 

bî-vech mu‘ârazadan subaşı-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Safer 1075 / 31 Ağustos 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Mustafâ bin ‘Alî, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

214-6 Hırsızlık Olayında Şüphelinin Temize Çıkarılması 

İbrahîm / ma‘a Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Efe nâm karye sâkinlerinden 

İbrahîm bin Bayram nâm kimesne meclis-i şer‘de râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Durak mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karındaşım Mustafâ Beg ile müşâ‘ ve müşterek olan kanglımızın 

demürü târîh-i kitâbdan on gün mukaddem zâyi‘ olmağla mezbûr Sefer’i mazınna ittihâz 

eylemişidim mârü’z-zikr demür karındaşım mezbûr Mustafâ Beg ile müşâ‘ olmağla kölesi 

Yûsuf alup zabt eylediği ma‘lûmum olmağın husûs-ı mezbûra müte‘allık merkûm Sefer’de 

da‘vâm yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Safer 1075 / 31 Ağustos 1664). 

Mûsâ bin Durmuş, ‘Abdulcelîl bin Ahmed, Mahmûd bin ‘Abdulkerîm, Mustafâ Halîfe el-

imâm ve gayruhum. 

 

215-1 Korkutularak Çocuk Düşürme Da‘vâsı 

İnsuyu Kazâsı’ndan hüsn-i hâl-i Fâtıma. 

Bi’l-fi‘l Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham vezîr-i 

rûşen-i zamîr ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafâ Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan el-Hâc Mehmed Ağa 

müzâheretiyle İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Sadr ve 

zevcesi Fâtıma bint-i ‘Alî nâm kimesneler karye-i merkûme sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb 

Fâtıma bint-i Ahmed Beg nâm hatunı meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem merkûme Fâtıma’nın oğlu gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan 

Zülfikâr nâm kimesne kılıç ve hançer çıkarup zevcem merkûme Fâtıma’nın üzerine gelüp 

zevcem havf itmeğle ol mahalde sakt vâki‘ olmuşidi ol mahalde merkûme Fâtıma oğlu mezbûr 

Zülfikâr ile bile geldi su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz 

‘ani’l-beyyine bi’t-taleb merkûme Fâtıma’nın keyfiyet-i hâli ve husûs-ı mezbûr ahâli-i 

karyeden su’âl olundukda zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn husûs-ı mezbûrun aslı 

ve hakîkati yokdur iftirâdır merkûme Fâtıma sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâlini haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (9 Safer 1075 / 1 Eylül 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi, İbrahîm bin Mehmed, Şa‘bân bin Sinân, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 
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215-2 Korkudan Çocuk Düşürme Da‘vâsı 

Ahâli-i Karye-i Suarık. 

Bi’l-fi‘l Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham vezîr-i 

rûşen-i zamîr ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafâ Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan el-Hâc Mehmed Ağa 

müzâheretiyle İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Sadr ve 

zevcesi Fâtıma bint-i ‘Alî nâm kimesneler karye-i mezbûre ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb 

‘Osmân Halîfe el-hâtib ve İsma‘îl bin Bâyezîd ve Satılmış bin Dede ve Habîb bin İbrahîm ve 

Mehmed bin Muharrem ve Pîr Ahmed bin Şükrullah ve Sefer bin Mîrzâ nâm kimesneler ve 

sâ’irîni meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarlarında her biri takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç sene 

mukaddem hâzıre-i bi’l-meclis olan Fâtıma bint-i Ahmed Beg nâm hatunun karındaşı gâ’ib-i 

‘ani’l-meclis olan Zülfikâr nâm kimesne kılıç ve hançer çıkarup zevcem merkûme Fâtıma’nın 

üzerine gelüp havf itmekle ol mahalde sakt vâki‘ olmuşidi mezbûrûn bu husûsa şehâdet 

iderlerse febihâ ve illâ vâki‘ olan saktı elimizden alup yabana atdılar deyu da‘vâ ideriz 

didiklerinde bu vech üzere olan da‘vânın istimâ‘ı câ’iz olmamağla da‘vâ-yı merkûmeden 

mezbûrân Mehmed ve Fâtıma men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (9 Safer 1075 / 1 Eylül 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi, İbrahîm bin Mehmed, Şa‘bân bin Sinân, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

215-3 Hüsn-i Hâl Soruşturması 

Mehmed ve zevcesi Fâtıma’nın hüsn-i hâli. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karye sükkânından Mehmed bin Sadr ve zevcesi 

Fâtıma bint-i ‘Alî nâm kimesneler meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp ba‘zı kimesneler 

bizim içün sû-i hâl üzeredir dimişler keyfiyet-i hâlimiz karye-i merkûme ahâlisinden su’âl 

olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumuzdur didiklerinde karye-i merkûme ahâlisinden 

‘Osmân Halîfe el-hatîb ve İsma‘îl bin Bâyezîd ve Satılmış bin Dede ve Habîb bin İbrahîm ve 

Mehmed bin Muharrem ve Sevindik bin İskender ve Sefer bin Mîrzâ nâm kimesneler li-ecli’l-

ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında merkûmân Mehmed ve Fâtıma 

müstakîmedir deyu her biri hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (9 Safer 1075 / 1 Eylül 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Ahmed Efendi, İbrahîm bin Mehmed, Şa‘bân bin Sinân, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

215-4 Alacak Da‘vâsı 

Hasan ibn İsma‘îl / Halîl bin el-Hâc Mûsâ. 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin 

İsma‘îl nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Halîl bin el-Hâc Mûsâ 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Halîl’in izni ile kendi evine ve merkeb 

bahâsına ve İmâm ‘Osmân Halîfe’ye ve karındaşının techîz ve tekfînine cem‘an yedibinikiyüz 

onbeş akçe harc ve sarf eyledim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Halîl cevâbında vech-i mübeyyen üzere merkûm Hasan’a yedibinbinikiyüzonbeş akçe deynim 

vardır deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince meblağ-ı mezbûru mezbûr 

Hasan’a edâ ve teslîme mezkûr Halîl’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Nûrullah 

bin Receb, Hasan bin Hüseyin ve gayruhum. 
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215-5 Borcu Olduğunu Tescîl 

Çukadâr. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Kürkçü Bâli ve babası Aslan nâm zimmîler meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Çukadâr el-Hâc ‘Alî Beşe mahzarında her biri ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Mihâyil veled-i Bostân nâm zimmî yediyle 

mezbûr el-Hâc ‘Alî Beşe’den üçbinyediyüz akçe istikrâz ve kabz eyledik meblağ-ı mezbûru 

merkûm el-Hâc ‘Alî Beşe’ye vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynimizdir didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (10 Muharrem 1075 / 3 Ağustos 1664). 

Mehmed Çelebi emîn, Ken‘ân Beg bin ‘Abdullah, Hüseyin Beşe er-râcil, Mûsâ Beşe er-

râcil, Kadrî Çelebi ve gayruhum. 

 

216-1 Muhâla‘a 

Asiye bint-i Mehmed Efendi / zevci ‘Abdurrahman bin el-Hâc Nûrullah. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinelerinden Asiye bint-i Mehmed Efendi 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman ibn el-Hâc 

Nûrullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr ‘Abdurrahman ile ben nâşize 

olmağla kendi mülküm olan bir mâ’i velence ve bir Selanik mak‘adı ve bir kilimimi alup kabz 

idüp zimmetinde mütekarrer ve makûd-ı ‘aleyh olan onbin akçe mehr-i mü’eccelimden geçüp 

nafaka-i ‘iddet ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime almak üzere zevcim mezbûr 

‘Abdurrahman ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile muhâla‘a idüp ol dahî vech-i muharrer üzere 

hul‘-ı mezbûru kabûl eyledikden sonra zevciyete ve sâ’ir husûsa biri birimizin zimmetini ibrâ 

ve iskât eyledik min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Safer 1075 

/ 31 Ağustos 1664). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Ezelî-zâde Mahmûd Efendi, İbrahîm bin ‘Abdulhalîm, el-Hâc 

Üveys bin el-Hâc Mahmûd, İlyâs Çelebi bin ‘Abdî, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

216-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Subaşı / sirka-i Hânî bint-i Beşe Beg. 

Mahmiye-i Konya’da Sakâhâne Mahallesi sâkinelerinden Havvâ bint-i İbrahîm nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Hüseyin bin Mehmed ve Mustafâ bin Sefer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Âyşe bint-

i Yahyâ nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Turşucu Mahallesi sâkinelerinden 

Hânî bint-i Beşe Beg nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâb günü ba‘de’z-zuhûr müvekkilem merkûmenin sokak kapusu ve oda kapusu 

kilidlerin açup içerü girüp sandukundan bir top penbe bezi ve dört buçuk arşun ketan bezi ve 

bir gömlek ve bir kalıp sabununu sirka eylemekle merkûmeyi ahz ve ihzâr eyledim su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Hânî cevâbında bugün ba‘de’z-zuhur merkûme Havvâ 

Hatun’un sokak kapusu ve iç odası kapularının kilidlerini açup sanduğu içinden işbu bir top 

penbe bezi ve dört buçuk arşun ketan bezi ve bir gömlek ve bir kalıp sabununu sirka eyledim 

deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (9 Safer 1075 / 1 Eylül 1664). 

es-Seyyid Mahmûd bin es-Seyyid Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc 

Mahmûd, es-Seyyid Mustafâ bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 
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216-3 Alacağının Bir Kısmını Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi’nden Halîl bin el-Hâc Mûsâ nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin İsma‘îl mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan zimmetinde olan kırkbirbin akçemin otuzdörtbin akçemi alup 

kabz eyledim bâkî yedibin akçem kaldı su’âl olsun (didikde) gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin meblağ-ı mezbûr yedibin akçesi zimmetinde 

kalmadığına mezbûr Hasan’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

Kâsım Beşe, el-Hâc Nûrullah bin Receb, Hasan bin Hüseyin, Mahmûd bin Hızır, el-Hâc 

İsma‘îl bin el-Hâc Bâyezîd, el-Hâc Halîl bin Receb, el-Hâc Ahmed, Mahmûd bin Mehmed 

Dede, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed. 

 

216-4 Mülk Satışı (Kireçlik Hissesi Satışı) 

Hâcı Ebûbekir’in kızları / mübâya‘a / Mehmed bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden el-Hâc Ebûbekir’in verâseti zevce-i metrûkesi ‘Âlime ile sulbiye kebîre kızları Sâ’ime ve 

Fâtıma ve Râzıye ve Kerîme ve Hadîce’ye münhasıra olduğu şer‘an mütehakkık oldukdan sonra 

merkûmât ‘Âlime ve Sâ’ime ve Fâtıma taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmâtı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Dâvud Çelebi ibn Emrullah ve el-

Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Durmuş Çelebi ibn 

‘Abdurrahman ve merkûmât Râzıye ve Kerîme ve Hadîce taraflarından kezâlik şâhidân-ı 

mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin bin el-Hâc Mehmed nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin ‘Alî mahzarında 

her biri bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Debbâğhâne’de vâki‘ şimâlen el-Hâc İsma‘îl 

mülkü ve şarken tekye havlusu ve kıbleten İlyâs Beşe mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

müvekkilelerimiz merkûmâtın müşâ‘ ve müşterek olan bir bâb oda ve beş vakıyye kireçlik 

hisselerini mezbûr Mehmed’e altmış esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eylediler ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 

Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

el-Hâc İdrîs bin el-Hâc İsma‘îl, Receb bin Mustafâ, Ahmed bin ‘Alî, Mehmed bin Receb, 

Mahmûd bin el-Hâc Mehmed, İsma‘îl bin el-Hâc Mehmed.  

 

217-1 Mülk Satışı (Ev Hissesi Satışı) 

Muharrem bin Mahmûd / karındaşı Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden Muharrem bin Mahmûd meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mîrzâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Muharrem mülkü ve bir tarafı Receb mülkü ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir samanlık 

ve iki kıt‘a havluyu müştemil karındaşım mezbûr Mehmed ile ber-vech-i münâsafa mülklerimiz 

olan menzilin nısf hissemi mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l- 

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (10 Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Mehmed bin Satı, ‘Alî bin Mahmûd, ‘Âbid bin Ma‘den, Sevindik 

bin Karakâş, İshak bin el-Hâc Nasûh, Ahmed bin el-Hâc İsrâil. 

 

217-2 Talâk İçin Şart ve Sebeb Olanın Hâlinin Soruşturulması 

Subaşı Kâmil Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin ‘Abdullah meclis-i 

şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mahalle-i merkûmede sâkine 

gâyibe-i ‘ani’l-meclis olan Çini nâm hatun evime girerse zevcem Şemhân nâm hatun talâk-ı 

selâse ile benden boş olsun demişidim ben âhar diyârda iken merkûme Çini Hatun damdan aşup 

evime dâhil olmağla zevcem mutallaka oldu merkûme Çini fâhişe olup levendât ile mu‘âmele 

üzere olmağla nice müslümânlara zarar eylemişdir keyfiyet-i hâli mahalle-i merkûme 

ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde mahalle-i merkûme 

ahâlisinden Velî Halîfe el-imâm ve ‘Alî bin ‘Ömer ve ‘Abdî bin Mustafâ nâm kimesneler li-

ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup merkûme Çini Hatun fâhişedir levendât ile mu‘âmele 

üzere olup nâ-mahremden ictinâbı yokdur deyu sû-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Safer 1075 / 

2 Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Şahin bin ‘Abdullah, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

217-3 Hırsızlık Da‘vâsı ve Sû-i Hâl Soruşturması 

Subaşı Kâmil. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin Nebî meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûr sâkinelerinden Fâtıma bint-i Hâcı nâm hatun 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem mahalle-i 

merkûmede vâki‘ menzilimi merkûme Fâtıma Hatun açup içinden bir kaftan ve bir ön kuşak ve 

üç kuşak takyesi ve iki esedî guruş ve yüz akçe ve bir gümüşlü bıçak ve iki çalık ve iki tasımı 

sirka eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr müdde‘î-i mezbûr İbrahîm 

merkûme Fâtıma’nın keyfiyet-i hâli ahâli-i mahalleden su’âl olunmasını taleb itmekle mahalle-

i merkûm ahâlisinden İbrahîm Halîfe el-imâm ve Mustafâ bin Sefer ve ‘Alî Beşe ibn Halîl ve 

Sevindik bin Karakaş ve el-Hâc Memi bin ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a 

hâzırûn olup merkûme Fâtıma fâhişe ve hırsuzdur ve nâ-mahremden ictinâbı olmayup şâribü’l- 

hamrdır deyu sû-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa mahzarında 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(11 Safer 1075 / 3 Eylül 1664). 

Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, ‘Alî bin Mahmûd, Şa‘bân bin Mehmed, Mevlûd bin 

Süleymân, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin es-Seyyid Hasan. 

 

217-4 Mülk Satışı (Dükkân Hissesi Satışı) 

Mübâya‘a Ahmed bin Mehmed Beg / Ahmed bin Mustafâ’ya. 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Mehmed Beg nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mustafâ mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki‘ İbrahîm Beg Vakfı’na ‘arsanının mâh 

be-mâh beş akçe mukâta‘ası olup binâsının sülüsânı benim ve sülüsü kız karındaşım ‘Âlime’nin 

mülkü olup Kapan Hanı dimekle ma‘rûf hanın iki kapusu arasında vâki‘ bir tarafı arz-ı hâliye 

ve bir tarafı İstefan zimmî dükkânı ve bir tarafı Mehmed Çelebi dükkânı ve bir tarafı han-ı 
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mezbûr tarîki ile mahdûd bir bâb dükkânın mülk binâsının sülüsânı olan hissemi mezbûr 

Ahmed’e sekizbinbeşyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ ‘İbâdullah Efendi, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, el-Hâc 

Mustafâ bin Mahmûd, Hasan Efendi el-imâm, Mustafâ Halîfe hatîb-i Eğin, Ahmed bin el-Hâc 

Mehmed, el-Hâc Memiş bin (boş), Mustafâ bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum. 

 

218-1 Vakıf Mâllarının Çalındığı İddi‘âsı 

Şeyh ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya’da âsûde olan merhûm ve mağfûrlehü Hoca Fakîh Sultân nûrullahu 

merkaduhu evkâfı mütevellisi olan Mehmed bin ‘Osmân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde ‘azîz-i müşârün-ileyhin sâbıkan mütevellisi ve zâviyesinin Şeyhi olan 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer Halîfe mahzarında bi’t-tevliye üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp ‘azîz-i 

müşârün-ileyh merkaduhu üzerine olan sarığını ve iki sırmalu makramesini ve ahuru ağaçlarını 

ve kapusunun bir tahta kurşununu alup kabz idüp Değirmenderesi’nde vâki‘ vakf ceviz 

ağaçlarını kat‘ idüp odunlarını zabt eylemişidir hâlâ tevliyetim hasebiyle taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Ömer Halîfe cevâbında zikr olunan bir tahta kurşunu ve 

cevizin bir dalını rüzgâr kırup yere düşmekle kurşunu ben yine yerine mıhladım ve bir ceviz 

dalını iki yük odun eyleyüp zabt eyledim ve sâ’ir ceviz dallarını kat‘ eylemedim ve sarık ve 

makrame ve ahuru ağaçların almadım deyu inkâr itmeğin mezbûr Mehmed’den takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin mârü’z-

zikr sarık ve makrameleri ve ahur ağaçlarını almayup ve bir daldan ziyâde ceviz ağaçlarını kat‘ 

eylemediğine mezbûr ‘Ömer Halîfe’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (6 Safer 1075 / 29 Ağustos 1664). 

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Seyyid Mahmûd bin Seyyid Mehmed, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd, Hâcı Ebûbekir bin (boş), Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

218-2 Sâlyâne Talebi Da‘vâsı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Sakyatan nâm karye ahâlisinden el-Hâc Mehmed bin Ahmed ve 

‘Alî ve ‘İvaz bin Hüseyin nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde fî’l-asl 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Kayan nâm karyeden olup hâlâ mahmiye-i Konya’da (boş) nâm 

mahallede sâkin râfi‘ü’l-kitâb ‘Îsâ bin ‘Abdulganî ve diğer ‘Îsâ bin Mahmûd mahzarlarında 

üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrân ‘Îsâ ve diğer ‘Îsâ bizim karyemiz olan 

Sakyatan nâm karyede sâkin olmağla bahâr faslında çıkup hâlâ sâkin olmalarıyla mîr-mîrân 

tarafından karye-i merkûm üzerine tekâlîf olan arpa husûsu içün sâlyâne taleb ideriz su’âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân cevâblarında fî’l-asl Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ 

Kayan nâm karyeden olup hâlâ Konya’da vâki‘ mahalle-i mezbûrede sâkin olup bahâr faslında 

Sultân Selîm mütevellisi izniyle vakf arz-ı hâliye üzerine çıkup ra‘y-ı ganem idüp 

koyunlarımızın otlak resmini mütevelli-i mezbûr alup biz karyelerinde sâkin olmayup ve 

‘alâkamız yokdur vâki‘ olan tekâlîf-i ‘örfiyye ve şâkkayı sâkin olduğumuz mahallemiz ve 

karyemiz ahâlisiyle ma‘a edâ ideriz deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûrun el-Hâc 

Mehmed ve Şa‘bân ve ‘İvaz mezbûrânın karyelerinde sâkin olmadıklarını ve mahalle ve 

karyeleri ahâlisiyle teklîf-i mezbûru edâ eylediklerini i‘tirâf itmeğin mâdâm ki sâkin oldukları 

mahalle ahâlisiyle tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkkayı edâ idüp karyelerinde sâkin olmadığına husûs-ı 
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mezbûr içün tekâlîf talebinden mezbûrun men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 Safer 1075 / 4 Eylül 

1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin el-

Hâc Mehmed ve gayruhum. 

 

218-3 Vakıf Sınır Da‘vâsı 

Pîr Esed Sultân Vakfı. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın bu fakîr mahmiye-i 

Konya’da vâki‘ merhûm Pîr Esed Sultân nûrullahu merkaduhu vakfı olup vakfiye-i ma‘mûl 

bahâsından sonra olan iki kıt‘a hüccet-i şer‘iyede şark tarafında münâzi‘ fîhâ olan ‘Alî Ağa 

Dolabı ve Kirişhâne Çukuru nâm mevzi‘in zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

üzerine varılup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda merhûm-i müşârün-ileyhin evlâdiyet üzere 

evkâfına bi’l-fi‘l mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb ‘İvaz Çelebi ibn Mûsâ meclis-i ma‘kûd-ı 

mezbûrda mahmiye-i merkûmede vâki‘ Kubbeli Mescid Evkâfı mütevellisi olan el-Hâc Receb 

bin İlyâs mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merhûm-ı müşârün-ileyhin vakfiye-i 

ma‘mûl bahâsında şark tarafına ‘Alî Ağa Dolabı ve Kirişhâne Çukuru olup lâkin mürûr-ı 

eyyâmla dolab-ı mezbûr münhedim olup yeri ma‘lûm ve meşhûr iken merhûm-ı mezbûrun vakfı 

dâhilinde iki çukurun birini ‘Alî Ağa Dolabı yeri ve birini Kirişhâne Çukuru’dur deyu merhûm-

ı mezbûrun vakfının on iki dönüm yerini Kubbeli Mescid vakfıdır deyu müdâhale ider su’âl 

olunup yedimde olan vakfiye-i ma‘mûl bahâ ve andan sonra olan iki kıt‘a hüccet-i şer‘iyeye 

nazar olunup dahl eylememek üzere tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr el-Hâc Receb cevâbında dahl eylediğim on iki dönüm tarlanın ‘Alî Ağa Dolabı yeri ve 

Kirişhâne Çukuru şark tarafında olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr ‘İvaz 

Çelebi’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda Resûl bin Ahmed ve Halîl bin 

Mehmed ve Ebûbekir bin Hasan ve Mustafâ bin ‘Abdî Hoca el-imâm nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merhûm-ı mûmâ-ileyhin vakfiye-i 

ma‘mûl bahâsı ve andan sonra olan iki kıt‘a hüccet-i şer‘iyye-i mezbûresi mûcibince şark 

tarafında olan ‘Alî Ağa dolabı yeri ve Kirişhâne Çukuru işbu çukurlardır ve münâzi‘ fîhâ olan 

iki dönüm tarla merhûm-ı mûmâ-ileyhin vakfı dâhilinde olup a‘şârın dahî kadîmden bu âna 

gelince Pîr Esed Sultân Vakfı içün mütevelli olanlar alıgelmişlerdir bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i şerâyitü’l-kabûl 

şehâdetleri makbûle oldukdan sonra mârü’z-zikr on iki dönüm tarlaya dahl ve tasarruf 

eylememek üzere mezbûr el-Hâc Receb ba‘de’t-tenbîh mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

Mevlânâ ‘Abdu’l-kerîm Çelebi bin ‘Abdulkerîm Efendi, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc 

‘Ömer, Hüsâm bin Receb, Mehmed bin ‘Abdullatîf, ‘Alî Çelebi bin Mustafâ, Mustafâ bin 

Hüseyin ve gayruhum. 

 

219-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Bağ Satışı) 

Himmet bin Hüdâverdi. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem vefât iden 

Şemsî bint-i Mehmed nâm hatunun sadrî sagîr oğulları Mustafâ ve ‘Alî ve ‘Abdurrahman ve 

sagîre kızı Müslime’nin babaları ve kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan Mustafâ nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Himmet bin Hüdâverdi nâm kimesne 

mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı merkûmenin Sudirhemi 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gödene nâm karyede Çayırbeğı dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

Mehmed mülkü ve bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 
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ile mahdûd bir örtme ve bir oda ve eşcârı müştemil altı tahta ve yedi puşta bağını zarûret-i deyn 

içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i 

fî’l-vakt altıbinaltıyüzelli akçeye mezbûr Himmet’e bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Himmet yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 Safer 1075 

/ 5 Eylül 1664). 

Mehmed Halîfe bin Mehmed Efendi, Mehmed Beg bin Hızır, İbrahîm bin Velî, Mustafâ 

Beşe bin Mehmed, Mustafâ bin el-Hâc ‘Alî, Mehmed bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

219-2 Küfür ve Yaka Yırtma Da‘vâsı 

Mehmed bin Mustafâ / şetm / el-Hâc Kalender. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Karaarslan nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Mustafâ 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden el-Hâc 

Kalender bin Hızır mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb günü mezbûr 

el-Hâc Kalender bana hırsuz diyüp bî-vech yakamı yırtdı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr el-Hâc Kalender cevâbında târîh-i kitâb günü mezbûr Mehmed’e hırsuz didim deyu 

ikrâr idüp yakasını yırtdığını inkâr itmeğin mezbûr Mehmed’den yakasını yırtdığına mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Süleymân bin el-Hâc ‘Alî ve ‘Alî bin el-Hâc ‘Alî 

ve Şa‘bân bin Habîb ve Mahmûd bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırûn olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü mezbûr el-Hâc Kalender bizim 

huzûrumuzda mezbûr Mehmed’in bî-vech yakasını yırtdı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de ri‘âyet-i şerâyitü’l-kabûl 

şehâdetleri makbûle oldukdan sonra şâhidûn-ı mezbûrûn müdde‘î-i mezbûr dâ’imâ namâzını 

edâ idüp sâlih ve müstâkimdir deyu hüsn-i hâlini dahî haber virdiklerinde mûcibiyle mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(14 Safer 1075 / 6 Eylül 1664). 

Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

219-3 Umumî Yol Üzerine Dükkân Binâ Etmek İsteyen Kimsenin Men‘i Da‘vâsı 

‘Ömer ve Mehmed / demürcü dükkânı / Ahmed Efendi. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîr-i iltimâs olunmağın bu ‘abd-i fakîr zeyl ve zeyl-

i vesîkada mestûrü’l-esâmî olan müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Atbazarı Kapusu taşrasında 

çölmekçiler dükkânı kurbunda vâki‘ iki bâb demürcü dükkânının kapıları önünde münâzi‘ fîhâ 

olan arz-ı hâliyenin üzerine varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda zikr olunan iki bâb demürcü 

dükkânına mutasarrıf olan râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer bin Receb ve Mehmed bin Ebûbekir nâm 

kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda işbu fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn 

‘Abdurrahman Efendi mahzarında her biri üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ mutasarrıf 

olduğum demürcü dükkânlarının kapuları önünde vâki‘ ‘âmmenin tarîki olan bir mikdâr arz-ı 

hâliyeyi mezbûr Ahmed Efendi ben Diğîn Câmi‘i mütevellisinden îcâr idüp tezkere aldım deyu 

bizim dükkânlarımızın kapularını yapdırup tarîk-i ‘âmm üzerine dükkân binâ ve ihdâs murâd 

ider su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ahmed Efendi cevâblarında fî’l-vâki‘ zikr 

olunan arz-ı hâliyeyi değin câmi‘ mütevellisinden îcâr idüp izn-i mütevelli ile dükkân binâ ve 

ihdâs murâd eyledim lâkin zikr olunan arz-ı hâliye tarîk-i ‘âmm olduğu ma‘lûmum değildir 

deyu inkâr itmeğin mezbûrân ‘Ömer ve Mehmed’den müdde‘âlarını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc Ahmed ve es-Seyyid Mehmed Çelebi 



- 430 - 

 

ibn Yûsuf ve Mustafâ Beşe ibn ‘Abdullah ve Satı bin ‘Abdî ve el-Hâc Ahmed bin ‘Îsâ ve Seyyid 

Mûslî bin Seyyid ‘Abdî ve Hasan bin ‘Îsâ ve ‘Alî bin Karaman ve Süleymân bin Receb nâm 

kimesneler ve sâ’ir cemm-i gafîr ve cemâ‘at-ı kesîr meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-istişhâd 

fî’l-vâki‘ münâzi‘ fîhâ olan ‘arz-ı hâliye-i mezbûre ‘âmmenin tarîkidir ricâl ve nisâ mürûr ve 

‘ubûr idegeldikleri tarîk-i ‘âmmdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle olduğundan mâ‘adâ 

binâ ve ihdâs olduğu takdîrce mezbûrânın dükkânları kapuları kapanup mu‘attal olması emr-i 

mukarrer olmağın mârü’z-zikr ‘arz-ı hâliye üzerine dükkân binâ ve ihdasından mezbûr Ahmed 

Efendi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferi’l-hayr li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (11 Safer 1075 / 3 Eylül 1664). 

Mehmed bin Mehmed, Mahmûd bin Receb, Ahmed bin Receb, Mehmed bin Hüseyin ve 

gayruhum. 

 

220-1 Azâdlı Olduğunu İsbât Da‘vâsı 

‘İtâknâme-i Yûsuf bin ‘Abdullah. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Mehmed bin ‘Abdullah nâm kimesnenin mukaddemâ ‘abd-ı memlûku olan orta boylu sarışın 

Rûsiyyü’l-asl râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i metrûkesi ‘Âyşe bint-i el-Hâc Satı ve sulbî kebîr oğulları ‘Alî 

ve Velî ve sulbiye kebîre kızları Marzıye ve Râbi‘a mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mevlâm müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde iken beni hasbeten lillahi’l-‘azîm ve 

taleben li-merzâten rabbihi’l-kerîm ve ‘amelen bimâ kâle’n-nebiyyi sallallahu te‘âlâ ‘aleyhi ve 

sellem men a‘taka rakabeten mü’mineten a‘takullahu te‘âlâ bi-külli erebin minhâ ereben 

minnehu mine’n-nâr hâlis mâlından i‘tâk ve mülkünden ihrâc eyleyüp sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn gibi 

hür olmuşidim hâlâ mezbûrûn bî-vech rıkk olmak za‘mı ile istihdâm murâd iderler su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden İmâm 

İbrahîm Halîfe ibn Mustafâ ve Mustafâ bin Nebî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatinde iken 

mezbûr Yûsuf’u bizim huzûrumuzda cümle mâlından azâd ve mülkünden ihrâc eyledi hâlâ 

mu‘takıdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri makbûle olmağın mezbûr Yusu’un ‘ıtkına hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Ramazân 

1074 / 29 Mart 1664). 

el-Hâc Halîl bin Mûsâ, Halîl bin Pîrî, Mûsâ bin ‘Abdullah, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

220-2 Alacak Da‘vâsı 

Ahmed bin el-Hâc Kâsım / Hasan bin Mehmed. 

Mahrûse-i Halebü’ş-şehbâ sâkinlerinden Ahmed bin el-Hâc Kâsım meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da sâkin Hasan bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan zimmetinde ‘adedi ve kıymeti beynimizde ma‘lûm erkeç 

bahâsından ba‘de küll-i hesâb dokuzbinyediyüzon akçem alup taleb eylediğimde ikrâhen 

sekizbinüçyüz akçe ile bir kılıca sulh idüp meblağ-ı mezbûr sekizbinüçyüz akçe ile kılıcı alup 

zabt eyledim hâlâ bâkî kalan dörtyüzon akçemi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Hasan cevâbında sulh-ı mezbûr ikrâhen olduğunu inkâr itmeğin müdde‘î-i mezbûr 

Ahmed’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb oldukda ityân-ı beyyineden ihzâr-ı ‘acz idüp 

istihlâf itmeğin sulh-ı mezbûr mükrehen olmadığına mezbûr Hasan’a yemîn teklîf olundukda 

ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin bî-vech mu‘ârazadan merkûm 
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Ahmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Saferi’l-hayr 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (17 Safer 1075 / 9 Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin 

Hâcı Mahmûd ve gayruhum. 

 

220-3 Darb Da‘vâsı 

Hüseyin bin ‘Abdullah / Receb bin Mahmûd / darb. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Bostâncıoğlu Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin 

bin ‘Abdullah nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

sâkinlerinden Receb bin Mahmûd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan iki gün mukaddem mahalle-i merkûme kurbunda koyun ra‘y iderken mezbûr Receb 

bu koyunlarını benim koyunum üzerine niçün getürdün deyu beni değnek ile darb idüp ağzımı 

ve burnumu kanatdı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden Receb bin ‘Osmân ve Yûsuf bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr 

Receb merkûm Hüseyin’i bizim huzûrumuzda değnek ile darb eyledi bu husûsa bu vech üzere 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer 

min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (18 Safer 1075 / 10 Eylül 1664). 

Receb Halîfe el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Karaman, Mustafâ Beg bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

220-4 Mîrâs Taksîmi 

Taksîm / Mûsâ bin Nûrullah / ma‘a karındaşı Nûrullah ve Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Mehmed bin Nûrullah’ın kebîr oğlu Mûsâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Nûrullah asâleten ve diğer karındaşı Süleymân tarafından tasdîka vekîl olup bimâ 

hüve nehcü’s-sübût şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Nûrullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtını beynimizde tevzî‘ ve 

taksîm eylediğimizde benim hisseme mahalle-i mezbûrda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd menzilinden nısf hisse ve bir mikdâr havlu ve bir su kuyusu ve yine mahalle-

i merkûmede vâki‘ bağını üçe bölüp garb tarafında vâki‘ sülüs bağ ve yine mahalle-i merkûme 

kurbunda vâki‘ Türbe-i Celâliye vakfı olan tarladan beş dönüm tarla ve Sinânperâkendesi 

Mahallesi kurbunda vâki‘ mülk tarladan iki dönüm tarla ve on iki keyl buğday ve bir inek isâbet 

itmekle kabûl ve kabz eyledim babam müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtına 

müte‘allık bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm muhallefât-ı merkûmeye 

müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Safer 1075 / 12 Eylül 1664). 

Ebûbekir Halîfe el-imâm, Velî bin Nûrullah, Receb bin Hasan, Mehmed bin Ramazân, 

es-Seyyid Sefer Çelebi ibn ‘Abdî, Süleymân bin Hâcı, Koca bin İlyâs, Süleymân bin Mûsâ ve 

gayruhum. 

 

221-1 Darb Da‘vâsı 

Mustafâ bin ‘Abdî / Mehmed bin Hasan. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ bin ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i merkûmeden Mehmed bin Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâb günü mezbûr Mehmed beni yumruk ile bî-vech darb eyledi su’âl 
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olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin 

târîh-i kitâb günü mezbûr Mustafâ’yı yumruk ile darb eyleyüp ol vecihle üzerinde hakk-ı ta‘zîr 

olmadığına mezbûr Mehmed’e yemîn teklîf olundukda yemînden nükûl itmeğin mûcibiyle mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(20 Safer 1075 / 12 Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

221-2 Şurb-ı Hamr ve Darb İddi‘âsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu camî‘-

i şerîfi evkâfı mütevellisi olan es-Seyyid İbrahîm Çelebi meclis-i şer‘-i şerîfe evkâfı mezbûre 

re‘âyâsından Hüdâverdi veled-i Çini ve Dursun veled-i Bedros ve Kara veled-i Durmuş nâm 

zimmîleri ihzâr ve muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn zimmîler şurb-ı hamr idüp 

döğüşüp biri birini darb eylemişler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn zimmîler 

cevâblarında biz cem‘ olup şurb-ı hamr eyledik lâkin döğüşüp biri birimizi darb eylemedik ve 

da‘vâmız dahî yokdur didiklerinde bî-vech mu‘ârazadan mezbûr es-Seyyid İbrahîm Çelebi 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse 

ve seb‘în ve elf (20 Safer 1075 / 12 Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum.  

 

221-3 Talâk İçin Şart Etme Da‘vâsı 

Süleymân bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Süleymân bin ‘Alî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme ahâlisinden ‘Abdurrahman bin 

Murâd ve Hızır bin el-Hâc Mevlûd ve Şa‘bân bin Mehmed ve ‘Alî bin Mahmûd ve İbrahîm bin 

Sefer nâm kimesneler mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on beş ay mukaddem 

bir husûs içün gazaba gelüp eğer mahalle-i mezbûrede vâki‘ evime dâhil olursam zevcem 

Mü‘mine nâm hatun talâk-ı selâse ile benden boş olsun deyu şart idüp ba‘dehu kızım (boş) vefât 

eyledikde mahalle-i mezbûreye varup menzil-i mezbûra girmeyüp ancak taşradan meyyit-i 

mezbûru kaldırup beş altı ay mahmiye-i mezbûrede gezüp ba‘dehu Mısır Kâhire’ye gidüp hâlâ 

gelüp mahalle-i mezbûreye varup menzil-i mezbûrdan eşyâmı taşra çıkarup almağla mezbûrûn 

sen târîh-i mezbûrda mahalle-i mezbûreye varmayup ve dönüp bakmamasına dokuz talâka şart 

eyledin deyu şehâdet murâd eylemeleriyle fetvâ-yı şerîfeye mürâca‘at eylediğimde hasbî 

şehâdetde tekâdüm ile şehâdet sâkıta olduğuna fetvâ-yı şerîfe aldım su’âl olunup takrîrleri tahrîr 

ve yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince hüccet i‘tâ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûrûn cevâblarında fî’l-vâki‘ mezbûr Süleymân târîh-i kitâbdan on beş ay mukaddem 

mahalle-i mezbûreye gelmeyüp ve dönüp bakmamasına dokuz talâka şart eyleyüp ol mahalde 

mahalle-i mezbûreye varup ba‘dehu Mısır Kâhire’ye gidüp hâlâ Mısır’dan gelüp yine mahalle-

i mezbûreye varmağla mâni‘ olduk biz bu husûsa bu vech üzere hasbî şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz didiklerinde mezbûr Süleymân’ın ibrâz eylediği fetvâ-yı şerîfeye nazar olundukda 

mazmûnda hasbî şehâdetde tekâdüm ile şehâdet sâkıta olur mu el-cevâb olur deyu 

buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mezbûrûnun şehâdetleri tekâdüm ile sâkıta oldukdan 

sonra fî’l-vâki‘ târîh-i mezbûrda vech-i muharrer üzere mahalle-i mezbûreye varmayup ve 

dönüp bakmamasını şart eylemediğine mezbûr Süleymân’a istihsânen yemîn teklîf olundukda 

ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâdâm ki evine dâhil olmadıkça 

talâk vâki‘ olmamağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Saferi’l-

hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (18 Safer 1075 / 10 Eylül 1664). 

‘Alî Halîfe el-imâm, ‘Alî bin ‘Ömer, Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, Ahmed Efendi bin 

‘İvaz Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 
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221-4 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ havâss-ı hümâyun hâslarından 

Suğla hâssı kurâlarından Karkın nâm karye sâkinelerden râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Mustafâ 

nâm hatunun zevci Hasan bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

mezbûreden Velî bin Satılmış nâm kimesnenin ‘abd-ı memlûku Süleymân nâm ‘Arab 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Süleymân karye-i 

merkûmede vâki‘ menzilime gice ile hıyânet kasdıyla dâhil olup zevcem merkûme ‘Âbbide 

âgâh olmağlafirâr idüp müslümânlar ziyâde geldiklerinde mezbûr ‘Arab Süleymân 

menzilimden firâr itmeğin nâhiye-i merkûme nâ’ibi Mevlânâ Bayram Efendi huzûrunda 

merkûm ‘Arab Süleymân menzilime dâhil olduğunu isbât idüp hüccet-i şer‘iye dahî almışımdır 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Velî ve kulu ‘Arab Süleymân mazmûn-ı hücceti 

münkir olmağın mezkûr Hasan’dan mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Süleymân Beşe ibn Mehmed ve Mustafâ Beşe ibn Süleymân nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ işbu meclis-i şer‘de feth ve 

kırâ’at olunan hüccet mezbûrân Velî ve ‘Arab Süleymân muvâcehelerinde nâhiye-i merkûme 

nâ’ibi Mevlânâ Bayram Efendi tahrîr idüp imzâlayup mühürledi mazmûn-ı hüccete biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

olmağla mûcibiyle mâ-vâka hass-ı mezbûr zâbiti tarafından Dilâver Beg mahzarında bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (21 

Safer 1075 / 13 Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed bin Cihângîr, Ken‘ân bin ‘Abdullah, Hüseyin bin Durmuş 

ve gayruhum. 

 

222-1 Tekâlîf-i Şâkka Da‘vâsı 

Lâdik ahâlisi ile Konya ahâlisinindir. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kıtbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazreti Şeyh Sadreddîn 

nûrullahu merkaduhu zâviyesi evkâfı mütevellisi mahmiye-i merkûm kazâsına tâbi‘ Lâdik nâm 

karye ahâlisinden İsma‘îl bin İslâm ve Şa‘bân bin Mûsâ ve Arslan bin ‘Abdullah ve Mustafâ 

bin Hasan ve ‘Ömer bin Himmet ve Yitilmiş bin Satılmış ve Velî bin Sevindik nâm kimesneler 

ve sâ’iri bâ-sırrıhüm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme menzilcisi 

Mustafâ Çelebi ve ahâlisinden el-Hâc Ahmed bin Mustafâ ve Molla Ahmed bin Halîl ve Tekeli 

İbrahîm Çelebi ve Kuyumcu el-Hâc Mehmed ve Bezzâz Ahmed bin Nasrullah ve sarâclar 

yiğidbaşısı Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

sâkin olduğumuz karye-i merkûme ‘azîz-i müşârün-ileyhin vakfı olduğundan mâ‘adâ Mekke-i 

Mükerreme ve Medîne-i Münevvere ve sâ’ir ve vilâyetin yolu üzerinde olup mürür ve ‘ubûr 

iden vüzerâ ve mîr-mîrân ve sâ’ir ebnâ-i sebîlin zahîrelerin yolu virüp ve Âsitâne-i Sa‘âdet 

tarafından mürûr ve ‘ubûr iden ulâklara yem ve yemek ve sâ’ir levâzım-ı mühimmelerin görüp 

ve hazîne-i pâdişâhî nüzûl eyledikde bekleyüp kılavuz virdiğimizden mâ‘adâ emr-i şerîf ile 

vâki‘ olan ‘avârız ve nuzüllerimizi dahî edâ iderken ahâli-i Konya ve menzilci-i mezbûr menzil-

i imdâdî deyu tekâlîf-i şâkka talebiyle rencîde eylemeleriyle Âsitâne-i Sa‘âdet’e ‘arz-ı hâl 

eylediğimizde karye-i merkûme bu makûl tekâlîf-i şâkka taleb olunmayup men‘ ve def‘ oluna 

deyu emr-i şerîf sâdır olmuşdur deyu emr-i şerîf ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûn-ı dürer bârında ‘azîz-i müşârün-ileyhin vakfı olan Lâdik nâm karye 

ahâlisinden tekâlîf-i şâkka taleb olunmayup men‘ ve def‘ oluna deyu buyurulmağın ber-mûcib-

i emr-i şerîf bu makûle tekâlîf-i şâkka talebinden ahâli-i Konya ve menzilci-i mezbûr men‘ bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse 

ve seb‘în ve elf (21 Safer 1075 / 13 Eylül 1664). 
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Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, ‘Osmân Beg bin Mustafâ, Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve 

gayruhum. 

 

222-2 Mîrâs 

Mîr-i âb-ı sâbıkan ‘Alî Ağa. 

Fî’l-asl Bolu Sancağı’nda vâki‘ Devrek Kazâsı’na tâbi‘ Çatak nâm karyeden olup bundan 

akdem mahmiye-i Konya’da vefât iden Solak Muslî nâm kimesnenin li-ebeveyn karındaşı ve 

hasren vârisi olan Süleymân nâm kimesne tarafından Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve Ecma‘în 

bin ‘Abdunnebî nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc ‘Alî Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede sâbıkan mîr-i âb emîni olan 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr 

Solak Muslî’nin kassâm defteri mûcibince eşyâsını vekâletim hasebiyle mezbûr ‘Alî’nin 

yedinden alup kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Safer 1075 / 16 

Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hamza bin el-Hâc Mehmed, Hüseyin 

bin Durmuş ve gayruhum. 

 

222-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Mefkûd Mustafâ’nın Oğulları Seyyid Hasan ve Seyyid Hasan’ın vâlideleri Rukıye ma‘a 

Mehrî. 

Mahmiye-i Konya’da Bityemez nâm mahalle sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Hüseyin bin Mustafâ’nın sulbî oğlu olup âhar diyârda olan Mustafâ’nın sulbî kebîr oğulları 

es-Seyyid Hasan asâleten ve sagîr oğlu es-Seyyid Hasan’ın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup 

vâlidesi olan Râzıye nâm hatun vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı 

mezbûrun sulbiye kebîre kızı Mehrî nâm hatun mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye üzerlerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mefkûd-ı mezbûr Mustafâ’nın mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olup merkûme Mehrî Hatun ile müşâ‘ ve müşterek olan 

menzil ve bağdan hissesini biz zabt murâd eylediğimizde merkûme Mehrî mâni‘ olur su’âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl merkûme Mehrî cevâbında karındaşım gâyib-i mezbûr 

Mustafâ babamızdan intikâl etme kırkbin akçelik eşyâyı kabz ve itlâf itmekle menzil ve bağdan 

hissesini bana emânet vaz‘ ve teslîm eylemekle zabt iderin deyücek gıbbe’l-istintâk mezbûr es-

Seyyid Hasan ve vasî-i merkûm gâyib-i mezbûr Mustafâ bundan akdem menzil ve bağ hissesini 

emânet vaz‘ ve teslîm eylediğini inkâr itmeğin merkûme Mehrî Hatun’dan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Mahmûd ve İsma‘îl bin el-Hâc 

Nûrullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î 

fî’l-vâki‘ bundan akdem gâyib-i mezbûr Mustafâ babası muhallefâtından kırkbin akçelik 

eşyâsını kabz ve itlâf idüp merkûme Mehrî Hatun’un hissesi mukâbelesinde mahalle-i 

merkûmede vâki‘ menzil ve bağ hissesini merkûme Mehrî Hatun’a bizim huzûrumuzda emânet 

vaz‘ ve teslîm eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûrân es-

Seyyid Hasan ve vasî-i merkûm men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn 

min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Safer 1075 / 12 Eylül 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hamza bin el-Hâc Mahmûd 

ve gayruhum. 
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223-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

es-Seyyid Ahmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinelerinden Fâtî bint-i ‘Abdulcelîl nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ es-

Seyyid Ahmed Efendi ibn es-Seyyid Müşerref Çelebi mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûme zeylinde Beşkavak nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı mûmâ-ileyh es-Seyyid 

Ahmed Efendi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı el-Hâc Süleymân mülkü ve bir 

tarafı Ahmed mülkü ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi 

müştemil bir kıt‘a bağımı mûmâ-ileyh es-Seyyid Ahmed Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt beşbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr es-Seyyid Ahmed Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasrruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Safer 1075 / 16 Eylül 1664). 

Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi, Mustafâ bin el-Hâc Şa‘bân, el-Hâc Mahmûd bin Mehmed, 

Mustafâ bin Handân, Mehmed bin Hasan ve gayruhum. 

 

223-2 İzinsiz Harman Kaldırma ve Küfür Da‘vâsı 

Mustafâ bin ‘Alî / Mehmed bin Sefer. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Bâli Çelebi Evkâfı mütevellisi olan râfi‘ü’l-kitâb 

Mustafâ bin ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin Sefer mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed evkâf-ı mezbûr arâzisini zirâ‘at ve hırâset 

idüp harman eyledikde benim izn ve icâzetim yoğiken fuzûlî kable’t-ta‘şîr harman kaldurup 

niçün kaldurursun didiğimde bana itâle-i lisân eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-hakîka fuzûlî kable’t-ta‘şîr harman kaldırdım mütevelli-i 

mezbûr taleb eyledikde bildiğinden kalma deyu itâle-i lisân eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve 

i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Safer 1075 / 16 Eylül 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin el-

Hâc Mahmûd. 

 

223-3 Gammazlık ve Alacak Da‘vâsı 

Hüdâverdi ve Oruç zimmîler / Kademli zimmî. 

Mahiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu câmi‘-i şerîfi evkâfı 

re‘âyâlarından râfi‘ü’l-kitâb Hüdâverdi veled-i Emirza ve Oruç veled-i Kaplan nâm zimmîler 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Kademli veled-i Satı nâm zimmî muvâcehesinde 

üzerlerine her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Kademli hilâf-ı şer‘ bizi 

mütesellim ağaya gamz ve habs itdirüp ba‘dehu mütesellim ağaya sizin içün üçbin akçe virdim 

deyu bizi rencîde ider su’âl olunup men‘ ve def‘ olması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Kademli cevâbında mukaddemâ mezbûrânın evlerine Metrepolid tarafından 

Kuranil nâm zimmî müsâfir olup benim hakkımda efrûz kâğıdı yazup mezbûrâna virüp 

mezbûrân ol kâğıdı ihfâ idüp mezbûr Kuranil zimmî gitdikden sonra on sekiz gün meks idüp 

(bozuk) ricâlarıyla mütesellim-i mûmâ-ileyh mezbûrânı ahz ve habs itmekle ben mezbûrân içün 

mütesellim-i mûmâ-ileyhe onbin akçe virüp ihrâc eyledim hâlâ taleb iderin deyücek minvâl-i 

mübeyyen üzere mezbûrânı hilâf-i şer‘ mütesellim-i mûmâ-ileyhe gamz ve habs itdirüp ba‘dehu 

bilâ izn kendi üçbin akçe virmekle meblağ-ı mezbûrun bi-hasebi’ş-şer‘ edâsı mezbûrâna lâzım 

gelmemekle meblağ-ı mezbûr talebinden mezbûr Kademli men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 
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olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 Safer 

1075 / 18 Eylül 1664). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Mehmed Ağa el-mütevelli, Hasan Efendi 

el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

223-4 Mîrâs 

Çukadâr el-Hâc ‘Alî / Mîr-i âb-ı sâbıkan ‘Alî Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da sâbıkan beytü’l-mâl emîni olan ‘Alî Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde fî’l-asl Bolu Sancağı’nda vâki‘ Devrek Kazâsı’na tâbi‘ Çatak nâm karyeden 

olup mahmiye-i merkûmede vefât iden Solak Muslî nâm kimesnenin ber-mûcib-i nakl-i şer‘î 

li-ebeveyn karındaşı ve hasren vârisi olan Süleymân nâm kimesne tarafından husûs-ı âtiyyü’z-

zikre vekîl olup Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve Ecma‘în bin ‘Abdunnebî nâm kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî Beşe mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Solak Muslî’nin mukaddemâ techîz ve tekfînine ve 

kassâma ve iki re’s bargirinin ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye nafakalarına harc ve sarf eylediğim 

ikibinüçyüzoniki akçemi vekîl-i mezbûr el-Hâc ‘Alî yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Safer 1075 / 17 Eylül 1664). 

Mehmed Çelebi bin el-emîn, Ken‘ân Beg bin ‘Abdullah, Hüseyin Beşe bin er-râcil, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

224-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Çukadâr el-Hâc ‘Alî / Mîr-i âb sâbıkan ‘Alî Beg. 

Fî’l-asl Bolu Sancağı’nda vâki‘ Devrek Kazâsı’na tâbi‘ Çatak nâm karyeden olup 

medîne-i Konya’da fevt olan Solak Muslî nâm kimesnenin li-ebeveyn karındaşı ve hasren vârisi 

olan Süleymân tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve 

Ecma‘în bin ‘Abdunnebî nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan râfi‘ü’l-

kitâb el-Hâc ‘Alî Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûrede sâbıkan 

beytü’l-mâl emîni olan ‘Alî Beg mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-

yı mezbûr Solak Muslî’nin li-ebeveyn karındaşı ve hasren vârisi olduğunu nâtık mezkûr 

Süleymân nakl-i şer‘î ihrâc idüp medîne-i merkûmeye geldikde mezbûr ‘Alî Beg yedinde 

olmamağla mezbûr Solak Muslî’nin kassâm defteri mûcibince kabz eylediği eşyâsını ahz ve 

kabz ve ba‘dehu kendüye îsâle tarafından şâhidân-ı mezbûrân huzûrunda beni vekîl eylemekle 

hâlâ vekâletim hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî Beg 

cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Solak Muslî’nin mukaddemâ kassâm defteri mûcibince 

eşyâsını zabt eylediği ve nakl-i mezbûrun sıhhatin mu‘terif olmağın ikrârı mûcibince mezbûr 

Solak Muslî’nin kassâm defteri mûcibince zabt eylediği eşyâsını vekîl-i mezbûr el-Hâc ‘Alî’ye 

teslîme merkûm ‘Alî Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn 

min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Safer 1075 / 12 Eylül 1664). 

Mehmed Çelebi el-emîn, Ken‘ân Beg bin ‘Abdullah, Hüseyin Beşe er-râcil, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

224-2 Alacak Da‘vâsı 

Mehmed Beg / ‘Osmân Beşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Beşe nâm râcil mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan dört sene mukaddem Hatunsarâyı Nâhiyesi’nde ve Bozkır Kazâsı’nda zimem-i nâsda 
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olan onyedibin akçemin cem‘ ve tahsîli içün mezbûr ‘Osmân Beşe’yi vekîl idüp ol dahî cem‘ 

ve tahsîl idüp meblağ-ı mezbûrun onaltıbinyüz akçesini bana teslîm idüp bâkî dokuzyüz akçemi 

hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Osmân Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ 

târîh-i mezbûrda meblağ-ı mezbûru cem‘ ve tahsîl içün beni vekîl idüp ben dahî meblağ-ı 

mezbûru cem‘ ve tahsîl idüp meblağ-ı bâkî dokuzyüz akçeyi ücretim içün alıkodum deyücek 

mukaddemâ ücret kavl olunmamağla ecr-i misl lâzım gelmeğin zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn meblağ-ı mezbûrun cem‘ ve tahsîlinin ecr-i misli dokuzyüz akçeden ziyâde ider 

deyu ihbâr eylemeleriyle meblağ-ı bâkî dokuzyüz akçe talebinden mezbûr Mehmed men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse 

ve seb‘în ve elf (26 Safer 1075 / 18 Eylül 1664). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr, Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, İsma‘îl Beşe er-râcil ve gayruhum. 

 

224-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Neslî bint-i Mustafâ / Süleymân bin ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Neslî bint-i Mustafâ 

nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mahmûd bin Mustafâ ve ‘Alî bin Halîl nâm kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Receb bin Himmet nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân bin ‘Alî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp müvekkilem merkûme Neslî mahmiye-i merkûm zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafı mezbûr Süleymân mülkü ve bir tarafı Hasan Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve bir tarafı yine kendi mülkü ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta bağını 

mezbûr Süleymân’a râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Süleymân 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (26 Safer 1075 / 18 Eylül 1664). 

‘Abdusselâm Efendi el-imâm, Mehmed bin Halîl, Ahmed bin Mustafâ, Mevlûd bin 

Mehmed, Ramazân bin Mahmûd, ‘Alî bin Ahmed. 

 

224-4 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Râbi‘a. 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden İbrahîm bin el-Hâc Receb’in sulbî sagîr oğlu Receb’e babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-

i şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan ‘umûr-ı şer‘iyelerini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ceddesi râfi‘atü’l-kitâb Râzıye bint-i Ahmed 

nâm hatun mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol 

dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini edâya müte‘ahhide olmağın mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (28 Safer 1075 / 20 Eylül 1664). 

Hasan Çelebi bin Hüseyin Hoca, Mehmed Beşe bin Muslî, Hüseyin bin el-Hâc Ahmed, 

el-Hâc Süleymân bin Mustafâ ve gayruhum.  

 

225-1 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

‘Alî bin Mustafâ / ‘Osmân bin Bayburd. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Osmân bin Bayburd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm zeylinde Künbed dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mûsâ mülkü ve 

bir tarafı ‘Abdurrahman mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı harman yeri ile mahdûd 

babamdan irsen bana intikâl iden altı dönüm mülk tarlamın nısfını mezbûr ‘Osmân zirâ‘at 

eylemiş su’âl olunup men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

‘Osmân cevâbında hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan on altı dönüm tarla mezbûr ‘Alî’nin 

babasından intikâl itme mülk tarlası olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr 

‘Alî’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Derviş bin 

Mûsâ ve Receb bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan on altı dönüm tarla mezbûr 

‘Alî’nin mülküdür babasından intikâl eyledi tarlası olduğuna biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mârü’z-

zikr tarladan kasr-ı yede mezbûr ‘Osmân’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (21 Safer 1075 / 13 

Eylül 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Dilâver Beg bin 

Ca‘fer, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Ahmed. 

 

225-2 Ölümünde Mahallelinin Dahli Olmadığının Tescîli 

Mahalle-i İbn Tûtî / keşfe müte‘allık.  

Mahmiye-i Konya zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘ sâkinlerinden iken hâlik olan Elmalı 

veled-i Koca nâm zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi Nâzlı bint-i Yavaş ile sulbî sagîr oğlu 

Koca ve kebîre kızları Sofya ve Desbine ve sagîre kızları Döndü ve Asîl’e münhasıra olduğu 

şer‘an zâhir oldukdan sonra merkûmetân Sofya ve Desbine asâleten ve kendi tarafından asîl ve 

sagîrûn-ı mezbûrûn Koca ve Asîl ve Döndü’nün tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîleri olup vâlideleri olan merkûme Nâzlı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde İbn Tûtî 

Mahallesi ahâlisinden İmâm es-Seyyid Mehmed Çelebi ve el-Hâc Sâlih ibn İbrahîm ve Mustafâ 

ve ‘Abdulkerîm ibn Mehmed Çelebi ve el-Hâc Mehmed bin Hüseyin ve el-Hâc Nasûh nâm 

kimesneler ve sâ’irleri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz helâk-ı mezbûr 

Elmâlı Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden Şa‘bân bin Hüseyin ve Mustafâ bin İbrahîm nâm 

kimesneler harmanların sürüp ve kaldırmağa nefsini icâr idüp mezbûrânın kanglısı ile zikr 

olunan İbn Tûtî Mahallesi’ne bir gün mukaddem buğday götürürken kanglı zobusu göbeği 

üzerine rast gelüp bi-emrillahi te‘âlâ helâk olmağın husûs-ı mezbûrda mahalle-i mezbûr 

ahâlisinin sun‘ ve te‘addîsi olmayup da‘vâmız mezbûrân Şa‘bân ve Mustafâ’ya münhasıradır 

husûs-ı mezbûra müte‘allık mahalle-i merkûm ahâlisi içün bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Safer 

1075 / 19 Eylül 1664). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh ‘Abdullah Efendi, Hamza bin el-Hâc Mahmûd, el-Hâc 

Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Hasan Çelebi el-imâm. 

 

225-3 Yaralı Keşfi (Çalışırken Yaralanan Kimsenin Keşfi) 

Keşf-i Haffâflar / Îsâ Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ haffâflar hırfesinden Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ ve Hamza bin ‘Alî 

nâm kimesneler meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede merhûm 

Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden tüccâr ‘Îsâ Beşe ibn Fethullah nâm kimesneyi 

dükkânlarımızın önünde vâki‘ eski kirişi kaldırup cedîd kiriş komağa ücretini elli akçeye kavl 
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idüp meblağ-ı mezbûru yedine teslîm idüp ol dahî kabz eyledikden sonra mârü’z-zikr cedîd 

kirişi yerine korken mezbûr ‘Îsâ bi-emrillahi te‘âlâ düşüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

menzilinde yatur cânib-i şer‘den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur 

didiklerinde savb-ı şer‘den Mevlânâ Ahmed Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile mahalle-i merkûmede vâki‘ mezbûr ‘Îsâ Beşe’nin menziline varup 

husûs-ı mezbûru mezkûr ‘Îsâ Beşe’den su’âl eyledikde cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûrân Derviş 

‘Alî ve Hamza’nın dükkânları önünde vâki‘ eski kirişi kaldırup cedîd kiriş komasını mezbûrân 

ile elli akçeye kavl idüp meblağ-ı mezbûru alup kabz idüp mübâşeret eyledikde kiriş üzerinden 

düşüp sağ bileğimin kemiği ve sağ inciğimin kemiği çatladı bir ferdin sun‘ ve te‘addîsi yokdur 

husûs-ı mezbûrdan bana ecel târî olup vefât idersem mezbûrân Derviş ‘Alî ve Hamza ve sâ’ir 

bir ferdden da‘vâm yokdur didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde vukû‘u üzere tahrîr idüp 

ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (23 Safer 1075 / 15 

Eylül 1664). 

‘Abdurrahman bin Ebûbekir, Hızır bin Şenlik, Abdulkâdir bin Hüdâverdi, Ahmed bin 

Satılmış, Begli bin Molla. 

 

226-1 Alacak Da‘vâsı 

İbrahîm Çelebi ibn ‘Abdulhalîm’in isbât-ı deyndir. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Han-ı Cedîd tüccârından işbu râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

‘Abdulhalîm nâm kimesne mahfel-i kazâda yine hâlâ mezbûr tüccârından olup bundan akdem 

vefât iden Eyûb Halîfe’nin verâseti zevce-i metrûkesi Emîne bint-i Mehmed ile sulbiye sagîre 

kızları Rahîme ve ‘Âyşe’ye ve li-ebeveyn kız karındaşları diğer Rahîme ve Asiye’ye münhasıra 

olduğu şer‘an zâhir oldukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olup 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan Seyyid ‘Alî bin Velî ve Hâcı Hasan bin 

Hâcı ‘İmrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hasan Çelebi ibn Bayram mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp ben müteveffâ-yı mezbûr ile sat‘at(?) ticâretde şerîk olup hâl-i 

hayâtında mevcûd ve zimemde olan eşyâ ve emvâlimizi huzûr-ı müslimînde hesâb 

eylediğimizde ba‘de küll-i hesâb asl-ı mâldan yüzon esedî ve fâyideden ikibin akçe hakkım 

zuhûr idüp dörtbin akçesinin zimem defterin rızâm ile müteveffâ-yı mezbûrdan alup bâkî kalan 

onikibinsekizyüzelli akçemi kable’l-ahz vefât etmekle zimmetinde kalmışidi hâlâ 

muhallefâtından taleb iderin vekîl-i mezbûrdan su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr müdde‘î-i mezbûrdan evvelâ asl-ı mâlından yüzon esedî guruş iddi‘âsını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ahmed Efendi ibn Halîl ve Hâcı Hasan bin Hâcı 

‘İmrân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde müdde‘î-i mezbûra mâl-ı şirketden zimmetinde yüzon 

esedî guruş deynim vardır deyu bizim huzûrumuzda ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eyleyüp sâniyen fâyideden ikibin akçe 

dahî olduğunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ricâlden Hâcı ‘Abdusselâm ibn ‘İvaz 

Hoca ve el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc ‘İmrân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında vech-i 

meşrûh üzere olan mâl-ı mezbûr fâyidesinden ikibin akçe zimmetimde deynimdir deyu bizim 

huzûrumuzda ikrâr ve i‘tirâf eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i şerâyitü’l-kabûl şehâdetleri makbûle oldukdan 

sonra müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında meblağ-ı bâkîden küllen ve ba‘zen ahz ve istîfâ veya 

hibe eylemeyüp ve vücûh-ı şer‘den bir vecihle zimmetini ibrâ eylemediğine mezbûr İbrahîm’e 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mûcibiyle 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından mablağ-ı bâkî onikibinsekizyüzelli akçeyi müdde‘î-i 

mezbûr İbrahîm’e edâ ve teslîm eylemek üzere vekîl-i merkûma ba‘de’t-tenbîh mâ-vaka‘a bi’t-
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taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(11 Muharrem 1075 / 4 Ağustos 1664). 

‘Abdî bin ‘Abdurrahman, Mustafâ Çelebi bin Mehmed Beg, ‘İvaz Halîfe bin İsma‘îl, 

Receb bin el-Hâc Ahmed, Halîl bin Seydî, Mehmed bin el-Hâc Mustafâ. 

 

226-2 Ölümünde Kimsenin Dahli Olmadığının Tescîli 

Şa‘bân ve Mustafâ’yı ibrâ  

Mahmiye-i Konya zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘ sâkinlerinden iken hâlik olan Elmalu 

veled-i Koca nâm zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi Nâzlı bint-i Yavâş ile sulbî sagîr oğlu 

Koca ve kebîre kızları Sofya ve Desbine ve Asîl’e münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan 

sonra merkûmetân Sofya ve Desbine ve Döndü ve Asîl asâleten ve kendi tarafından asîl ve 

sagîr-i mezbûr Koca’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup vâlidesi olan 

merkûme Nâzlı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin Hüseyin ve Mustafâ bin İbrahîm nâm kimesneler mahzarlarında bi’l-

asâle ve bi’l-vesâye her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz hâlik-i mezbûr Elmalı 

mezbûrân Şa‘bân ve Mustafâ’nın harmanların sürüp ve kaldırmağa nefsini îcâr idüp 

mezbûrânın kanglısı ile İbn Tutî Mahallesi’nde târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem buğday 

getürürken kanglı zobusu göbeği üzerine rast gelüp bi-emrillahi te‘âlâ hâlik oldu husûs-ı 

mezbûrda mezkûrân Şa‘bân ve Mustafâ’nın sun‘ ve te‘addîleri olmayup da‘vâ ve nizâ‘ımız dahî 

yokdur ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (23 

Safer 1075 / 15 Eylül 1664).  

el-Hâc Sâlih bin İbrahîm, Mehmed Çelebi bin Halîl, İbrahîm bin Süleymân, Halîl bin 

Mehmed, Mehmed bin Dilâver, el-Hâc Nasûh bin Sinân. 

 

226-3 Ölümünde Mahalle Ahâlisinin Dahli Olmadığının Tescîli 

Ahâli-i Selîfâr. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘ sâkinlerinden iken hâlik olan Elmalu 

veled-i Koca nâm zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi Nâzlı bint-i Yavâş ile sulbî sagîr oğlu 

Koca ve kebîre kızı Sofya ve Desbine ve Döndü ve Asîl’e münhasıra olduğu şer‘an zâhir 

oldukdan sonra merkûmân Sofya ve Desbine ve Döndü ve Asîl asâleten ve kendi tarafından asîl 

ve sagîr-i mezbûr Koca’nın tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup vâlidesi olan 

mezbûre Nâzlı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zikr olunan Selîfâr sükkânından ashâb-ı 

hâze’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî ve Yûsuf bin Mustafâ ve Mehmed bin ‘Abdî ve 

Mûsâ bin Mustafâ ve Mustafâ bin Mehmed ve Hasan Çelebi ibn (boş) nâm kimesneler ve sâ’iri 

mahzarlarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz hâlik-i 

mezbûr Elmalı Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden Şa‘bân bin Hüseyin ve Mustafâ bin 

İbrahîm nâm kimesnelerin harmanlarını sürüp ve kaldırmağla nefsini îcâr idüp mezbûrânın 

kanglısı ile İbn Tûtî Mahallesi’ne târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem buğday getürürken kanglı 

zobusu göbeği üzerine rast gelüp bi-emrillahi te‘âlâ hâlik oldu husûs-ı mezbûrda Selîfâr nâm 

mevzi‘ ahâlisinin sun‘ ve te‘addîsi olmayup da‘vâ ve nizâ‘ımız dahî yokdur ba‘de’l-yevm bu 

husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle 

olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-

‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (23 Safer 1075 / 15 Eylül 1664). 

el-Hâc Sâlih bin İbrahîm, Mehmed Çelebi bin Halîl, ‘Osmân bin Hüseyin, Mehmed bin 

Dilâver, el-Hâc Nasûh bin Sinân, Halîl bin ‘Ömer, İbrahîm bin Süleymân ve gayruhum. 
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227-1 Kadını Ta‘cîz ve Saldırı Da‘vâsı 

Subaşı. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Hüseyin nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Zeyneddîn bin Koca mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr Zeyneddîn kable’l-

mağrib bana yapışup ve kucaklayup te‘addî eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Alî bin Hızır ve ‘Abdurrahman bin 

Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

mezbûr Zeyneddîn târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem kable’l-mağrib merkûme Fâtıma’ya 

yapışup ve kucaklayup te‘addî eyledim deyu bizim huzûrumuzda ikrâr eyledi ikrârına şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘ hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (22 Safer 

1075 / 14 Eylül 1664). 

Mustafâ bin Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

227-2 Alacak Da‘vâsı 

Hasan bin Habîb. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin iken bundan akdem vefât iden Süleymân Beg’in sulbiye 

kebîre kızı Havvâ tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmenin zâtına ma‘rifet-i 

şer‘î ile ‘ârifân olan Mustafâ bin Hüseyin ve ‘Osmân bin el-Hâc Bâyezîd nâm kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘ammisi ‘Alî bin Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Habîb mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Süleymân Beg hâl-i sıhhatinde iken gâyib-i ‘ani’l-

meclis olup çavuşlar kethüdâsı olan ‘Alî Çavuş’da olan üçbin akçesini taleb eyledikde mezbûr 

‘Alî Çavuş’un merkûm Hasan’da üçbin akçesi olmağla üçü bir meclisde iken mezbûr ‘Alî 

Çavuş merkûm Hasan’da olan üçbin akçesini mezkûr Süleymân Beg’e havâle-i şer‘iye ile 

havâle idüp ve üzerine devr-i şer‘î olmuşidi mezkûr Süleymân Beg fevt olmağla meblağ-ı 

mezbûr kızı müvekkileme isâbet eylemeğin tarafından vekâletim hasebiyle taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan deynim ikibinyediyüz akçedir vech-i mübeyyen 

üzere oldu deyu ikrâr idüp lâkin merkûme Havvâ mukaddemâ sagîre iken ceddesi olup kıbel-i 

şer‘den mansûbe vasîsi olan Eşe nâm hatuna meblağ-ı mezbûrun ikibindörtyüz akçesini teslîm 

eyledim deyücek gıbbe’l-istintâk vekîl-i mezbûr inkâr itmeğin Hasan’dan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mûsâ bin Mustafâ ve Pîr ‘Alî bin İbrahîm ve 

Mehmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-

istişhâd fî’l-vâki‘ mukaddemâ merkûme Havvâ sagîre iken vasîsi merkûme Eşe Hatun’a 

mezkûr Hasan meblağ-ı mezbûr ikibindörtyüz akçeyi bizim huzûrumuzda teslîm eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

ba‘de’t-te‘dîl ve’t-tezkiye makbûle olmağın mûcibince bâkî kalan üçyüz akçeyi vekîl-i mezbûr 

‘Alî’ye teslîme merkûm Hasan’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Safer 1075 / 17 Eylül 

1664). 

‘Alî bin Mahmûd, ‘Abdî bin Mustafâ, ‘Alî bin Topçu, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

227-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Şehûbân bint-i Muslî Beg / İsma‘îl bin Sinân. 
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Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinelerinden Şehûbân bint-i Muslî Beg nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semenı ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-

i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc İbrahîm bin Mustafâ ve Şa‘bân bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Kadrî Çelebi ibn Mahmûd Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl bin Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-

i merkûm zeylinde Değirmenderesi’nde vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı mezbûr 

İsma‘îl mülkü ve tarafeyni ‘Osmân mülkü ile mahdûd nısf oda ve arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil dört puşta ve bir erkek bağını mezbûr İsma‘îl’e ikibinbeşyüz nakd râyic-i fî’l-vakt 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İsma‘îl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-

i mebî‘ eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (29 Safer 1075 / 21 Eylül 1664). 

‘Osmân bin Ca‘fer, Hüseyin bin Gürcü, İbrahîm bin Hüseyin, Fethullah bin Ahmed, 

Hayreddîn aşçı ve gayruhum.  

 

227-4 Küçük Çocuğun Velâyeti Da‘vâsı 

‘Abdurrahman Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman Çelebi ibn el-Hâc Nûrullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevcesi olan Asiye bint-i Mehmed Efendi nâm 

hatun mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Asiye Hatun’u bundan akdem 

muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eylemişidim lâkin sulbî oğlum merkûmeden tevellüd iden ‘Alî hâlâ 

on bir yaşına dâhil olup bi-hasebi’ş-şer‘ merkûme Asiye’den hakk-ı hızâne sâkıt olmağın benim 

hücr ve terbiyemde olmak murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Asiye 

oğlu mezbûr ‘Alî hâlâ on bir yaşına dâhil olduğunu mukırre ve mu‘terife olmağın mezbûr 

‘Alî’yi babası mezkûr ‘Abdurrahman’a teslîme merkûme Asiye Hatun’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(14 Safer 1075 / 6 Eylül 1664). 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nûrullah, İbrahîm Efendi el-imâm, İlyâs bin ‘Abdî ve 

gayruhum. 

 

228-1 Bıçakla Saldırma Da‘vâsı 

Subaşı. 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Hasan nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Osmân bin Hasan mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem kable’l-mağrib mezbûr ‘Osmân bıçak 

çıkarup üzerime gelüp te‘addî eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Osmân 

cevâbında merkûme ‘Âyşe’yi kakıvirdim bıçak çıkarup te‘addî eylemedim deyücek merkûme 

‘Âyşe’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mûsâ bin Hasan ve 

‘Alî bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-

istişhâdü’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr ‘Osmân merkûme 

‘Âyşe’ye bıçak çıkarup te‘addî eyledi biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(29 Safer 1075 / 21 Eylül 1664). 

Subaşı Kâmil Ağa, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Mehmed, Hamza bin el-Hâc 

Mehmed ve gayruhum. 
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228-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Mahmûd / ma‘a Kerîme. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem vefât iden 

Satı nâm hatunun verâseti sadrî kebîr oğlu Mahmûd ile zevc-i âhardan hâsıl sadrî oğlu Ahmed’e 

ve sadriye kebîre kızı Kerîme’ye münhasıra olup kable’t-taksîm mezbûr Ahmed dahî vefât idüp 

onun dahî verâseti ancak li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Kerîme’ye münhasıra olduğu şer‘an 

zâhir oldukdan sonra mezbûr Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu râfi‘atü’l-

kitâb li-ümm karındaşı mezbûre Kerîme mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûm mahallâtından Bityemez Mahallesi’nde vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmü’l-hudûd yirmibeşbin akçe kıymetlü bir kıt‘a bağı vâlidem müteveffât-ı mezbûrenin 

mülkü olup ba‘dehu vefâtıyla bana ve müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’e ve mezbûre Kerîme’ye 

intikâl eylemişiken karındaşım müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde mârü’z-zikr bağı mikdâr-

ı mezbûr semene âhara bey‘ ve semenini ahz ve kabz eyledikden sonra semen-i merkûmdan 

benim hisseme isâbet iden onbin akçe hakkımı kable’l-edâ vefât itmeğle hâlâ muhallefâtından 

taleb iderin mezbûre Kerîme’den su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Kerîme 

cevâbında fî’l-vâki‘ vech-i meşrûh üzere mezbûr Mahmûd karındaşı merkûm Ahmed’in 

hayâtında te’ehhül murâd eyledikde kendi izni ile merkûm Ahmed mezbûr Mahmûd’un 

te’ehhülü mesârifine onbin akçe harc ve sarf idüp ba‘dehu müslimîn huzûrunda bağ-ı mezbûr 

semeninden hissesi olan meblağ-ı mezbûr onbin akçeyi te’ehhül mesârifine harc olunan onbin 

akçe deynine mezbûr Mahmûd takâs idüp ol dahî vech-i meşrûh üzere kabûl eyledikden sonra 

bundan akdem bin yetmiş üç Zî’l-ka‘desinin üçüncü günü mahmiye-i merkûmede nâ’ibü’ş-şer‘ 

olan ‘Osmân Efendi huzûrunda da‘vâ eyledikde husûs-ı mezbûru ben isbât eylemekle yedime 

hüccet-i şer‘iye virilmişdir deyu nâ’ib-i mûmâ-ileyhin imzâsıya mümzât ve hatmı ile mahtûm 

ve târîh-i mezbûr ile müverrah hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûn-ı hüccet-i merkûmeyi mezbûr Mahmûd tav‘an ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı 

mûcibince da‘vâ-yı merkûmeden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Saferi’l-

hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (29 Safer 1075 / 21 Eylül 1664). 

Ahmed Beg bin İbrahîm, Hasan Efendi ibn Mevlûd, Kâsım bin Mehmed, Hasan Efendi 

el-imâm, Mustafâ bin Hasan, Hâcı bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

228-3 Muhâla‘a 

Cennet bint-i Ahmed / Yûsuf bin Satılmış. 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi sâkinelerinden Cennet bint-i Ahmed nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Satılmış nâm kimesne 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Yûsuf ile ben nâşize olmağla 

zimmetinde mütekarrer ve makûd-ı ‘aleyh olan bin akçe mehr-i mü’eccelimden geçüp nafaka 

ve ‘iddet ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Yûsuf ile 

muhâla‘a-i sahîhâ-i şer‘iye ile muhâla‘a olup ol dahî vech-i muharrer üzere hul‘-ı mezbûru 

kabûl eyledikden sonra zevciyete ve sâ’ir husûsa müte‘allık her birimiz âharın zimmetini ibrâ 

eyledik min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-gurre min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (1 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 22 Eylül 1664). 

İmâm Hasan Efendi, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum.  

 

228-4 Âile İçi Şiddet Da‘vâsı 

Cennet bint-i Ahmed / Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi sâkinelerinden Cennet bint-i Ahmed nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Satılmış nâm kimesne 
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mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem zevcim mezbûr Yûsuf meclis-

i şer‘de hilâf-ı şer‘ beni darb eylememeğe şart eylemişidi târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem 

sen beni kâdı huzûruna ihzâr idüp şikâyet eyledin deyu hilâf-ı şer‘ darb eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf cevâbında merkûmeyi döşeğime da‘vet idüp gelmemeğle 

darb eyledim vech-i meşrûh üzere hilâf-ı şer‘ eylemedim deyu inkâr itmeğin merkûme Cennet 

Hatun’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ihzâr-ı ‘acz idüp 

istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem kâdı huzûruna ihzâr idüp şikâyet eyledin 

deyu hilâf-ı şer‘ merkûmeyi darb eylemediğine mezbûr Yûsuf’a yemîn teklîf olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i 

Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (29 Safer 1075 / 21 Eylül 1664). 

Hüseyin Halîfe el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

229-1 ‘Alâ’eddîn Câmi‘i Vakfı Mütevellileri Arasında Alacak Da‘vâsı 

Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘i mütevellisi Mehmed Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu câmi‘-

i şerîfi evkâfına hâlâ mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde evkâf-ı mezbûreye sâbıkan mütevelli olan Ahmed Beşe ibn el-Hâc Mehmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp evkâf-ı mezbûre tevliyeti bin yetmiş dört Martı 

ibtidâsından mezbûr Ahmed Beşe’ye tevcîh olunup yedine berât-ı şerîf virilmişiken ben huzûr-

ı humâyûnda şeref-i İslâm ile müşerref olmam ile tevliyet-i mezbûre yine bin yetmiş dört Martı 

ibtidâsından berât-ı ‘âlişân ile bana tevcîh olunup hâlâ Konya’ya geldiğimde yedimde olan 

berât-ı ‘âlişân mûcibince tevliyet-i mezbûreyi zabt idüp lâkin ben Konya’ya gelince mezbûr 

Ahmed Beşe evkâf-ı mezbûre re‘âyâsından aldığı akçeyi müslümânlar huzûrunda hesâb olunup 

ba‘de küll-i hesâb vakf-ı mezbûrun beşbin akçesini yedinden alup bâkî sekizbinseksenbeş akçe 

kalmışidi hâlâ yedimde olan emr-i şerîf mûcibince taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Ahmed Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ vakfın kâtibi defteri mûcibince zimmetimde 

onüçbinseksenbeş akçe zuhûr idüp meblağ-ı mezkûrun beşbin akçesini teslîm eyleyüp bâkî 

sekizbinseksenbeş akçesi kaldı deynimdir deyu tav‘an ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince 

meblağ-ı bâkî sekizbinseksenbeş akçeyi mezbûr Mehmed Ağâ’ya teslîme merkûm Ahmed 

Beşe’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Saferi’l-hayr li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (29 Safer 1075 / 21 Eylül 1664). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Hasan Efendi bin Mevlûd, el-Hâc Sefer bin 

Sinân Beşe ve gayruhum. 

 

229-2 ‘Alâ’eddîn Câmi‘i Vakfı Mütevellisi Alacağını Aldığının Tescîli 

Mütevelli Mehmed Ağa / Mütevelli Ahmed Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu câmi‘-

i şerîfi evkâfına hâlâ mütevelli olan Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde evkâf-

ı mezbûreye sâbıkan mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Beşe mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp evkâf-ı mezbûre tevliyeti bin yetmiş dört Martı ibtidâsından mezbûr Ahmed 

Beşe’ye tevcîh olunup yedine berât-ı şerîf virüp ba‘dehu ben huzûr-ı hümâyûnda şeref-i İslâm 

ile müşerref olmam ile tevliyet-i mezbûre bin yetmiş dört Martı ibtidâsından berât-ı hümâyun 

ile bana tevcîh olunup Konya’ya gelince mezbûr Ahmed Beşe evkâf-ı mezbûre re‘âyâsından 

aldığı akçe hesâb olup ba‘de küll-i hesâb vakf-ı mezbûr kâtibi defteri mûcibince mezbûr Ahmed 

Beşe zimmetinde onüçbinseksenbeş akçe zuhûr itmeğin meblağ-ı mezbûru yedimde olan emr-

i şerîf mûcibince vakf içün tevliyetim hasebiyle mezbûr Ahmed Beşe yedinden bi’t-temâm alup 

kabz eyledim min ba‘d evkâf-ı mezbûre mâlından ve Dârü’ş-şifâsı evkâfından mezbûr Ahmed 
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Beşe zimmetinde bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî gurre-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (1 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 22 Eylül 

1664).  

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Hasan Efendi bin Mevlûd, el-Hâc Sefer bin 

Sinân Beşe, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe ve gayruhum.  

 

229-3 Muhâla‘a Tescîli 

Ümmügülsüm bint-i Ahmed / ihbâr. 

Mahmiye-i Konya’da Tarhana Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Ümmügülsüm 

bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp zevcim olup bundan akdem medîne-i Ankara’ya 

giden (boş) nâm kimesne târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem benim içün eğer zimmetimde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan bin akçe mehr-i mü’eccelinden geçüp nafaka-i ‘iddet ve 

me’ûnet-i süknâ kendi üzerine olmak üzere muhâla‘a olursa benden boş olsun deyu Mûsâ 

Efendi ve Ermenekli Mustafâ Beşe nâm kimesneleri işhâd idüp anlar dahî medîne-i mezbûreden 

mahmiye-i merkûmeye gelüp bana i‘lâm eylediklerinde ben dahî ol an kabûl eylediğimden 

sonra mezbûrân vilâyetlerine gitmek lâzım gelmeğle mahalle-i mezbûreden ‘Alî bin Karaman 

ve İmâm ‘Alî Hoca ibn Mehmed ve ‘Alî bin Arslan ve Kemâl bin Yahyâ nâm kimesneler 

huzûrlarında vech-i meşrûh üzere ba‘de’ş-şehâde şehâdetlerin tahmîl idüp anlar dahî ba‘de’l-

kabûl edâ-i şehâdete te‘ahhüd eylemişlerdir hâlâ mezbûrûnun şehâdetleri tahrîr olunup yedime 

hüccet i‘tâ olunması matlûbumdur didikde mezbûrûn li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem mezbûrân Mûsâ 

Efendi ve Mustafâ Beşe bizim huzûrumuzda medîne-i mezbûreden mahmiye-i merkûmeye 

gelüp vech-i meşrûh üzere muhâla‘a olursa benden zevcem Ümmügülsüm boş olsun didi i‘lâm 

eylediklerinde mezbûre dahî ol an kabûl eyledikden sonra mezbûrân vilâyetlerine gitmek lâzım 

gelmeğle vech-i meşrûh üzere şehâdet idüp şehâdetlerini bize tahmîl idüp biz dahî ba‘de’l-kabûl 

edâ-i şehâdete te‘ahhüd itmekle biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyet-i şerâyiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve 

elf (22 Safer 1075 / 14 Eylül 1664). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Mehmed bin Halîl, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin 

Cihângîr ve gayruhum. 

 

230-1 Nafaka Da‘vâsı 

Râbi‘a bint-i ‘Ömer / Mehrî bint-i Hüseyin / nafakadan men‘ Seyyid Hasan ve Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinelerinden Râbi‘a bint-i ‘Ömer nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olup zevci olan İbrahîm bin 

‘Abdulhalîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müvekkilem merkûmenin sâbıkan zevci 

olup hayâtı ve memâtı nâ-ma‘lûm Mustafâ nâm mefkûdun kız karındaşı râfi‘atü’l-kitâb Mehrî 

bint-i Hüseyin nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûmenin hasbî zevc-i sâbıkı olan mezbûr Mustafâ’nın sulbî oğulları Seyyid 

Hüseyin ve Seyyid Hasan’a târîh-i kitâbdan on sene mukaddem nâ’ibü’ş-şer‘ olan ‘Osmân 

Efendi huzûrunda her birine dörder akçe nafaka takdîr olunup hüccet virmekle mefkûd-ı 

mezbûrun kız karındaşı merkûme Mehrî’ye emânet vaz‘ eylediği bağ ve menzilden nafakalarını 

taleb iderin su’âl olunsun didikde hüccet-i mezbûru ibrâz eyledikde mezbûre Mehrî 

muvâcehesinde feth ve kırâ’at olunup mazmûnunda babaları üzerine takdîr olunup emânet vaz‘ 

eylediği mâldan takdîr olunmamağla merkûme Mehrî’ye su’âl dahî tevcîh olunmamağın vekîl-

i mezbûr bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 23 Eylül 1664).  
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Fahrü’l-müderrisîn Çavuş Hoca Mehmed Efendi, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn 

‘Abdurrahman Efendi, Molla Memiş el-mü‘ezzin ve gayruhum. 

 

230-2 Vakf Mâlı Da‘vâsı 

Akıncı Mescidi mütevellisi Mehmed / Seyyid Nasrûllah Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Akıncı Sultân Mescidi Evkâfı mütevellisi olan 

râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

merkûmede âsûde olan Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhü’l-‘azîzin evkâfı kurâsının mahsûlünü 

iltizâm iden Seyyid Nasrullah Çelebi ibn es-Seyyid ‘Abdî mahzarında üzerine bi’t-tevliye da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mütevellisi olduğum mescid-i mezbûrun Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Arpalar 

nâm karye kurbunda vâki‘ ‘Abdulmü’min Mezrâ‘ası’nın hudûd-ı erba‘ası yedimde olan 

vakfiye-i ma‘mûl bahâ ve sûret-i defter-i hâkânî mûcibince mukaddemâ Konya kâdısı olan 

a‘lemü’l-‘ulemâ fazîletlü Mehmed Fahreddîn Efendi üzerine varup Hazret-i Mevlânâ Evkâfı 

mütevellisi Sâlih Çelebi muvâcehesinde müslümânlar şehâdet idüp hüccet-i şer‘iye olmuşiken 

mezbûr Seyyid Nasrullah Çelebi isbât olan hudûdu dâhlinde hâsıl olan mahsûle müdâhale ider 

su’âl olunup men‘ ve def‘ olunması matlûbumdur didikde mütevelli-i mezbûrun yedinde olan 

vakfiye-i ma‘mûl bahâ ve hüccet-i şer‘iyelerine nazar olunup lâkin mezbûr Seyyid Nasrullah 

Çelebi mültezim olup müdde‘î olmağa sâlih olmamağla mezra‘a-i mezbûrenin vakfiye ve 

hücceti mûcibince hudûdu dâhlinde olan mahsûle müdâhaleden mezbûr Seyyid Nasrûllah 

Çelebi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (5 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 26 Eylül 1664).  

Hasan Beşe er-râcil, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin 

Durmuş ve gayruhum. 

 

230-3 Vakf Mâlı Da‘vâsı 

Âsitâne mü‘ezzinine vakf olan tarla hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya’da âsûde olan kütbü’l-‘ârifîn Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

kuddise sırrıhü’l-‘azîzin mescidinde mü’ezzin olan râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl Halîfe meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ mîr-i âb emîni olan Durak Ağa 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Ördek Gölü dimekle 

ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ kıbleten ve şimâlen ve garben tarîk-i ‘âmm ve şimâlen Ekizler mülkü ile 

mahdûd bir kıt‘a tarla kadîmden İhlâs-ı Şerîf vakf olup bu âna gelince ‘öşrünü mü’ezzin olanlar 

alıgelmiş iken mezbûr Durak Ağa mîr-i âb yeridir deyu müdâhale murâd ider su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘İvaz bin Hasan 

ve Ahmed bin Velî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-

istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan bir kıt‘a tarla kadîmden İhlâs-ı Şerîf 

vakfı olup bu âna gelince mescid-i mezbûr mü’ezzinleri alıgelmişdir bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın bî-

vech mu‘ârazadan mezbûr Durak Ağa men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (5 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 26 Eylül 

1664).  

Hasan Beşe er-râcil, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

230-4 Hırsızlık ve Kefîl Olma Da‘vâsı 

Ereğli’den mütesellim ağa. 

Bi’l-fi‘l Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham vezîr 

‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed Ağa 
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tarafından kethüdâsı ‘Abdulbâkî Ağa meclis-i şer‘a Kasaba-i Ereğli sükkânından el-Hâc ‘İvaz 

bin Mustafâ ve Mehmed bin Ahmed ve ‘Abdurrahman bin el-Hâc ‘İvaz ve Süleymân bin 

‘Abdulkerîm ve Süleymân bin el-Hâc Mürsel nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i 

kelâm idüp müşârün-ileyh kasaba-i merkûmeye nüzûl eyledikde şâtırbaşısı (boş) nâm 

kimesnenin çadırında bir sini içinde nukûd ve emti‘ası sirka olunmağla mezbûrûn kimesneler 

ile müşârün-ileyhin buyuruldusu mûcibince Konya Kal‘ası’nda hâlâ mahbûs olan Mustafâ ve 

Behlül ibney Mehmed ve ‘İvaz bin Mehmed ve Halîl bin Haydar ve ‘Acem ‘İvaz nâm 

kimesneler ve hâzır-ı bi’l-meclis olan mezbûr Süleymân husûs-ı mezbûr içün altıyüz esedî 

guruş virecek olup mahbûs olanlara dahî kefîl olmuşlardır su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrûn el-Hâc ‘İvaz ve Mehmed ve ‘Abdurrahman ve Süleymân cevâblarında husûs-ı 

mezbûr minvâl-i meşrûh üzere olup altıyüz guruş virecek olup mahbûs olanlara dahî kefîl olduk 

deyu her biri bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 29 Eylül 

1664).  

Süleymân Beşe bin Mahmûd, ‘Ömer Ağa bin Mehmed, Mehmed Çelebi el-emîn, ‘Alî 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

231-1 Câriye Azâdı 

‘Alî bin Hamza / ‘itâknâme-i Belkıs. 

Medîne-i Karahisâr sâkinlerinden ‘Alî bin Hamza meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

işbu uzun boylu kara gözlü Macariyyü’l-asl râfi‘atü’l-kitâb Belkıs bint-i ‘Abdullah mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp câriye-i memlûkem olan merkûme Belkıs’ı hasbeten lillahi’l-‘azîm 

ve taleben li-merzâti’r-rabbihi’l-kerîm ve ‘amelen bimâ kâle’n-nebiyyi sallallahu te‘âlâ ‘aleyhi 

ve sellem men a‘taka rakabeten mü’mineten a‘takullahu te‘âlâ bi-külli erebin minhâ ereben 

minnehu mine’n-nâr hâlis mâlımdan i‘tâk ve mülkümden ihrâc eyledim min ba‘d sâ’ir ahrâr-ı 

asliyyîn gibi hür olup kendi nefsine mâlik ve mâlının tasarrufuna kâdire olsun mevâli üzerine 

sâbit olan hakk-ı velâdan gayrı üzerinde hakkım kalmadı didikde mâ-vaka‘a merkûme Belkıs’ın 

‘ıtkına hükm bir le bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (6 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 27 Eylül 1664).  

Mehmed Beşe bin Ken‘ân Beg, Hasan Çelebi bin ‘Osmân, Ramazân Ağa bin Ferhâd, 

Yazıcı Mustafâ Beg ve gayruhum. 

 

231-2 Mülkiyet Da‘vâsı 

‘Abdî bin Bayram / Hamza Beg ibn ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî bin Bayram nâm şâb meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hamza Beg ibn ‘Alî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Karaüyük nâm mevzi‘de vâki‘bir tarafı Hasan Ağa bağı ve 

bir tarafı Ahmed Beşe mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir oda ve bir örtme ve havlu ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil bir kıt‘a bağ 

mukaddemâ babam mezbûr Bayram’ın mülkü olup vefât eyledikde irsen bana intikâl idüp lâkin 

ben sagîr iken mezbûr Hamza Beg zabt eylemiş su’âl olunup takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hamza Beg cevâbında mârü’z-zikr bağı bin altmış 

yedi Recebinin dördüncü günü mezbûr ‘Abdî’nin vâlidesi Selîmeşâh bint-i ‘Alî nâm hatun 

mülkümdür deyu altıbinyediyüz akçeye bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp yedime 

hüccet virdi lâkin mezbûr Bayram’ın mülkü olup vefâtından sonra oğlu merkûm ‘Abdî’ye 

intikâl eylediği ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin merkûm ‘Abdî’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ramazân bin Muharrem ve Mehmed bin Hasan 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-vâki‘mârü’z-
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zikr bağ müteveffâ-yı mezbûr Bayram’ın mülküdür vefâtından sonra oğlu mezbûr ‘Abdî’ye 

intikâl eyledi mülk-i mevrûsu olduğuna şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın bağ-ı mezbûrdan kasr-ı yede mezbûr 

Hamza Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (3 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 24 Eylül 1664).  

‘Osmân Beg bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve 

gayruhum. 

 

231-3 Ticârî Ortaklıkdan Alacağını Aldığını Tescîl 

İbrahîm bin ‘Abdulhalîm / müteveffâ Eyûb’un vârisleri. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Abdulhalîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden olup vefât iden Eyûb bin (boş) nâm kimesnenin 

verâseti sulbiye sagîre kızları ‘Âyşe ve Rahîme ile zevce-i metrûkesi Emîne bint-i el-Hâc 

Mehmed’e ve hemşîreleri diğer Rahîme ve Emîne’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan 

sonra sagîretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûbe vasîleri olup 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan vâlideleri merkûme Emîne tarafından 

tasdîka vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi Hasan Çelebi ibn el-Hâc Bayram mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp ben müteveffâ-yı mezbûr ile sat‘at(?) ticâretinde şerîk olup hâl-i hayâtında mevcûd 

ve zimem-i nâsda olan eşyâ ve emvâlimizi huzûr-ı müslimînde hesâb eylediğimizde ba‘de küll-

i hesâb müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde asl-ı mâlından yüzon esedî guruş ve fâ’idesinden 

ikibin akçe hakkım zuhûr idüp bin akçesinin zimem defterin rızâm ile müteveffâ-yı mezbûrdan 

ahz idüp bâkî kalan onikibinsekizyüzelli akçe ile yine şirket üzere iken mezbûr Eyûb vefât 

etmekle yine huzûr-ı müslimînde vekîl-i mezbûr ile hesâb eylediğimizde ikibinaltıyüzaltı akçe 

dahî zuhûr itmeğin hâlâ müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde müctemi‘ olan onbeşbindörtyüzaltı 

akçe hakkımı bi’t-temâm ve’l-kemâl vekîl-i mezbûr yedinden ahz ve kabz eyledim min ba‘d 

müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde asl-ı mâldan ve fâ’idesinden bir akçe ve bir habbe hakkım 

bâkî kalmadı verese-i mezbûreyi ibrâ ve iskât eyledim didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(2 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 23 Eylül 1664).  

Mustafâ Çelebi bin Mehmed Beg, ‘Abdurrahman bin el-Hâc ‘Abdullah, Ahmed Çelebi 

bin Nasrullah, Muslî bin el-Hâc Mevlûd, Ahmed Çelebi bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

232-1 Alacağı Tahsîl İçin Vekîl Ta‘yîni 

Mehmed bin ‘Abdullah / vekîli Oruç veled-i Nikola zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Mehmed bin ‘Abdullah nâm şâb meclis-i şer‘de mahmiye-i 

merkûmede Vâdi-i Merâm Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc ‘Alî bin Mehmed bin nâm 

kimesnede olan eşyâsını ber-mûcib-i defter da‘vâ ve taleb ve ahz ve kabza ve kendüye îsâle 

tarafından râfi‘ü’l-kitâb Oruç veled-i Nikola nâm zimmîyi vekîl nasb ve ta‘yîn eyledim didikde 

ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 23 Eylül 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

232-2 Mîrâs (Tehârüc) 

Marzıye bint-i Velî / oğulları ‘Alî ve Süleymân ve Velî. 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

‘Abdî bin Mehmed nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Marzıye bint-i Velî nâm hatun 
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ile sulbî kebîr oğulları ‘Alî ve Süleymân ve Velî’ye münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan 

sonra merkûme Marzıye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb mezbûrûn 

‘Alî ve Süleymân ve Velî mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı 

mezbûr zimmetinde mütekarrer olan altıbin akçe mehr-i mü’eccelim ve muhallefât ve 

‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden sümün hisse-i şâyi‘am mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i 

sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafı 

Ahmed mülkü ve bir tarafı Hatar mülkü ve tarafeyni mezbûrûn ‘Alî ve Velî ve Süleymân 

mülkleri ile mahdûd bir tâbhâne ve bir mikdâr havlu ve bir tencere ve bir yorgan alup kabûl ve 

kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve 

‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (9 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 30 Eylül 1664).  

Mustafâ Halîfe el-hatîb, Mahmûd bin Ahmed, Süleymân bin Mehmed, ‘Alî bin Mehmed, 

Receb bin Şa‘bân ve gayruhum. 

 

232-3 Gütmek İçin Verilen İnek Da‘vâsı 

Rahîme bint-i ‘Abdulganî / Ramazân bin Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Rahîme 

bint-i ‘Abdulganî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Ramazân bin Mustafâ 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Ramazân’a ra‘y içün 

gonur boynuzu kırık bir re’s ineğimi teslîm eyledim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mevlûd bin el-Hâc 

Receb ve diğer Mevlûd bin Bâli nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mukaddemâ merkûme Rahîme bizim huzûrumuzda konur 

boynuzu kırık bir re’s ineğini ra‘y içün mezbûr Ramazân’a teslîm eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın 

mârü’z-zikr ineği mezbûre Rahîme’ye teslîme merkûm Ramazân’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664).  

‘Alî bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Sinân Beşe, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi 

bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

232-4 Hırsızlık Da‘vâsı 

Subaşı / Hüsnî bint-i Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Türbe Hamamı’nın ‘avratlar hamamında nâtır olan Kadrî 

bint-i ‘Osmân nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hüsnî bint-i Ahmed nâm 

hatun mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûre Hüsnî Hatun târîh-i kitâb günü 

hamama gelüp hamam-ı mezbûra giren hatunların bir siyâh yektâ ve bir yemeni çenber ve bir 

peçe ve iki beyaz çalıkların merkûme Hüsnî Hatun sirka idüp ben hamam-ı mezkûrun nâtırı ve 

hatunların esvâb ve eşyâlarının nâzırı olmam ile merkûme Hüsnî Hatun’u hamam-ı mezbûr 

havlusunda ahz idüp müslümânlar huzûrunda sirka eylediği eşyâyı koynundan ve koltuğundan 

çıkardım su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Ahmed bin Satılmış ve Şa‘bân bin Ramazân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâb günü hamam-ı mezbûr 

havlusunda işbu eşyâ-i merkûmeyi mezbûre Hüsnî Hatun’un koynu ve koltuğundan nâtır-ı 

merkûme Kadrî çıkardı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mûcibiyle mâ-vâka‘ hâlâ şehr 
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subaşısı olan Kâmil Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 29 Eylül 1664).  

‘Osmân Ağa muhtesib, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Muslî bin Ahmed, Hüseyin bin 

Ca‘fer ve gayruhum. 

 

232-5 Talâk Tescîli 

Hüsniye bint-i Ahmed / Mahmûd bin Sebec. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Vâdi-i Merâm Mahallesi sâkinlerinden Hüsnî bint-i Ahmed 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd 

bin Sebec nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mahmûd beni tatlîk 

itmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan ikiyüz akçe mehr-i mü’eccelimi 

mezbûr Mahmûd yedinden ahz ve kabz idüp nafaka-i ‘iddetim ve me’ûnet-i süknâmdan fâriga 

olup zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (9 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 30 Eylül 1664).  

Ahmed bin Ramazân, Ahmed bin Mehmed, Ahmed bin Çekirge, Mustafâ bin Ahmed, 

‘Alî bin Murâd ve gayruhum. 

 

233-1 Sû-i Hâli Olan Kadının Mahalleden İhrâcı 

Sû-i hâl-i Kapucu kızı / Subaşı Kâmil. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Tavuk Mahallesi ahâlisinden Mustafâ bin Hüseyin ve Ahmed bin ‘Abdî ve Hoşhân Mahallesi 

ahâlisinden el-Hâc ‘Abdî Beşe ibn ‘Abdulcelîl ve Hüseyin bin Mehmed ve Yûsuf bin ‘Abdullah 

nâm kimesneler mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp zikr olunan Tavuk Mahallesi’nde sâkin Dayı 

Hasan oğlu Mustafâ’nın zevcesi Fâtıma bint-i Ahmed nâm hatun kendi hâlinde olmayup 

levendât ile mu‘âmele üzere olduğunu istimâ‘ eyledim merkûmenin keyfiyet-i hâli mezbûrûn 

kimesnelerden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrûn cevâblarında fî’l-vâki‘ merkûme Fâtıma be-her bârı levandât ile mu‘âmele üzere olup 

nâ-mahremden ictinâbı yokdur fâhişedir merkûme Fâtıma ve zevci mezbûr Mustafâ dahî 

mahalleden ihrâc eyleyün deyu sû’-i hâlini haber virmeğin mahalleden ihrâcı içün subaşı 

mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664).  

Süleymân Beşe bin Mahmûd, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Osmân, ‘Alî bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

233-2 Şurb-ı Hamr Edenlerin Baskınla Yakalanması 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan râfi‘ü’l-kitâb Kâmil Ağa târîh-i kitâb gecesi 

meclis-i şer‘-i şerîfe işbu Arnavud Süleymân bin ‘Alî ve Mustafâ bin Ya‘kûb ve Mehmed bin 

Muslî nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ ben âdemlerim 

ile kal‘a taşrasında kol idüp gezerken Cüllâhistân Mahallesi’ne vardığımda mezbûrûn ve gâyib-

i ‘ani’l-meclis Muharrem ve Tatar ve Mustafâ nâm kimesneler ile sekrân üzerime gelüp bana 

hücûm idüp âdemlerim kaçup ben ‘izzetlü mütesellim ağaya varup ahvâli i‘lâm idüp birkaç 

âdem alup mezbûr Süleymân’ın evine varup mezbûrûn hamr içerken basup ihzâr eyledim her 

birinin ağzı şemm olup mûcibi icrâ olunması matlûbumdur didikde mezbûrûn Süleymân ve 

Mustafâ ve Mehmed’in ağızları şemm olundukda hamr râyihası olduğu mukarrer olmağla bi-

hasebi’ş-şer‘ (silik) lâzım gelmeğle ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-
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yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (11 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 2 Ekim 1664).  

Habîb Ağa bin Şa‘bân, el-Hâc ‘Alî bin Çukadâr, Mehmed Çelebi bin Emîn ve gayruhum. 

 

233-3 Darb ve Katil Da‘vâsı 

Hüccet-i ‘Osmân / kâtil İmîrza zimmî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mecrûhen vefât 

iden ‘Osmân bin Ahmed’in verâseti vâlidesi Marzıye bint-i ‘Osmân ile li-ebeveyn kebîre kız 

karındaşı Fâtıma’ya ve li-ebeveyn er karındaşları ‘Alî ve ‘Abdî ve Ahmed nâm sagîrlere 

münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan sonra merkûme Fâtıma asâleten ve kendi tarafından 

asîl ve sığâr-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûbe vasîleri olan vâlideleri 

merkûme Marzıye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i mezbûre zeylinde Sahrâ 

Irmağı dimekle ma‘rûf mevzi‘ zimmîlerinden İmîrza veled-i Hatır nâm zimmî muvâcehesinde 

üzerine bi’l-asâle ve bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem 

mûrisimiz mezbûr ‘Osmân mevzi‘-i mezbûrda sâkin ‘İvaz nâm kimesnenin bağına üzüm yimek 

içün gidüp mezbûr İmîrza âgâh olmağla merkûm ‘Osmân kaçarken mezbûr İmîrza zimmî toyka 

ta‘bîr olunur ağaç ile darb idüp mecrûh itmeğin ol gece andan nâşi vefât idüp hattâ kazıyye 

vech-i muharrer üzere olduğunu huzûr-ı müslimînde dahî ikrâr eylemişidir su’âl olunup icrâ-yı 

şer‘ olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden Mehmed bin Ahmed ve el-Hâc İshak bin İbrahîm ve Mahmûd bin el-Hâc 

Ahmed ve Ahmed bin Mevlûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr İmîrza zimmî merkûm 

‘Osmân gice ile nısfü’l-leylde bağıma girüp ben âgâh olmam ile kaçup ardından yetişüp toyka 

ile darb eyledim deyu bizim huzûrumuzda mezbûr İmîrza zimmî ikrâr eyledi ikrârına biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 3 Ekim 1664).  

Mahmiye-i merkûmede hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed 

Ağa’nın kethüdâsı ‘Abdulbâkî Ağamahzarında, Sâlih Çelebi bin Ahmed, Seyyid Mehmed 

Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, Mustafâ Beşe bin Ahmed, Molla ‘İvaz bin Hüseyin Hoca, Hâcı 

Ahmed bin Mehmed ve gayruhum. 

 

233-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Osmân ve İsmîhân / Kerîme. 

Mahmiye-i Konya’da Nişantaş Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin ‘Abdunnebî ve 

hemşîresi İsmîhân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Kerîme bint-i 

Mahmûd nâm hatun mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme 

zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Râzıye Hatun mülkü ve bir tarafı Receb mülkü 

ve bir tarafı nehr ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir dönüm tarla ve eşcâr bağçesi ve divarı 

müştemil iki tahta bağımızı merkûme Kerîme Hatun’a dokuzbin nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru merkûme Kerîme yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 4 Ekim 1664).  

Molla Mûsâ bin Halîl Hoca, Mustafâ bin Ahmed, Mehmed bin Velî, Mehmed bin Sıyâmî, 

Ahmed bin Hasan, İsma‘îl bin el-Hâc ‘Alî ve gayruhum. 
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234-1 Yaralı Keşfi (Darb Edilerek Yaralanan Kimsenin Keşfi) 

Hüccet-i keşf-i ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Sahrâ Irmağı dimekle ma‘rûf mevzi‘ sâkinlerinden ‘İvaz bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp ‘ammim ‘Osmân bin Ahmed 

nâm şâb benim bağıma gelüp müsâfir olup târîh-i kitâb gicesi nısfü’l-leylde mezbûr Ahmed 

nehr kenârında gezerken Tanabaş dimekle ma‘rûf İmîrza veled-i Hatîr nâm zimmînin üzüm 

yimek içün bağına girüp mezbûr İmîrza zimmî âgâh olmağla mezbûr ‘Osmân kaçarken mezbûr 

İmîrza zimmî ardından yetişüp merkûm ‘Osmân’ın başına toyka ta‘bîr olunur ağac ile darb ve 

mecrûh idüp ‘ağzından ve burnundan kan cârî olmağın hâlâ evimde yatur cânib-i şer‘den 

üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den Mukayyid Ahmed 

Efendi ta‘yîn ve irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile bi’l-fi‘l 

Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed Ağa tarafından husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan Mehmed Ağa ile mevzi‘-i mezbûrda mezkûr ‘İvaz’ın bağına 

varup mezbûr ‘Osmân’ın a‘zâsına nazar eylediklerinde mezbûr ‘Osmân’ın başında toyka yeri 

mecrûh olup ağzından ve burnundan kan cârî olup lâ-ye‘akl yatduğu müşâhede ve tahrîr 

eylediklerinden sonra mezbûr ‘Osmân’ın vâlidesi Marzıye bint-i ‘Osmân ve kız karındaşı 

Fâtıma nâm hatunlar meclis-i mezbûrda takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Osmân bu cerâhatinden 

vefât iderse da‘vâmız mezbûr İmîrza zimmîye münhasıradır mevzi‘-i mezbûr ahâlisinde bir 

ferdden da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersek mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didiklerinde mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664).  

el-Hâc İshak bin İbrahîm, Mahmûd bin Mellaş, Usta Mehmed bin Mahmûd, Mehmed 

Çelebi bin Ahmed, Ahmed Beşe bin Mevlûd, Nûrullah Çelebi bin Mehmed Ağa, Ahmed bin 

Mehmed Çelebi, Mehmed bin Süleymân. 

 

234-2 Tarla Mülkiyeti Da‘vâsı 

‘Alî bin Mustafâ / ‘Alî bin İslâm / tarla Da‘vâsı. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Mustafâ nâm kimesnenin 

sulbî sagîr oğlu ‘Alî’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Mustafâ bin İbrahîm meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin İslâm mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp sagîr-i mezbûrun Sâhibyakası’nda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd 

olan bir kıt‘a tarlasını mezbûr ‘Alî zabt ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî 

cevâbında mârü’z-zikr tarla mukaddemâ sagîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ’nın mülkü olup fevt oldukda zevce-i metrûkesi Emîne nâm hatunun hissesine isâbet 

idüp merkûme Emîne dahî fevt olmağla vâlidesi Ümmü nâm hatunun hissesine isâbet idüp 

merkûme Ümmü dahî fevt olmağla oğlu Mustafâ nâm kimesneye intikâl itmekle mezbûr 

Mustafâ mârü’z-zikr tarlayı gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Receb nâm kimesneye semen-i ma‘lûma bey‘ 

idüp mezbûr Receb dahî mârü’z-zikr tarlayı bana üçbin akçeye bey‘ ve teslîm idüp mülküm 

olmak üzere zabt iderin deyu cevâb virücek gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr ‘Alî’den takrîr-

i meşrûhuna müte‘allık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm Hasan Halîfe ibn 

Hüseyin ve Mehmed bin İsma‘îl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr tarla mukaddemâ sagîr-i mezbûrun babası 

Mustafâ’nın mülkü olup fevt oldukda zevce-i metrûkesi Emîne’nin hissesine isâbet idüp 

mezbûre Emîne dahî fevt oldukda vâlidesi Ümmü Hatun’un hissesine isâbet idüp merkûme 

Ümmü dahî fevt oldukda oğlu Mustafâ’ya intikâl idüp mezbûr Mustafâ mârü’z-zikr tarlayı 

gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Receb nâm kimesneye bey‘ idüp mezbûr Receb dahî mezkûr ‘Alî’ye üçbin 

akçeye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi mülk-i müşterâsıdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet 
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dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın da‘vâ-yı 

mezbûrdan vasî-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664).  

Hüseyin bin Kâsım, Süleymân bin ‘Îsâ, es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi bin Mustafâ, ‘Alî 

Beşe bin ‘Abdurrahman ve gayruhum. 

 

234-3 Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden Tekâlîf Talebinin Men‘i 

Mahallât-ı Türbe ‘an men‘-i tekâlîf-i şâkka. 

Mahmiye-i Konya’da hâne kayd olunan mahallât sükkânından Bazarbaşı Mustafâ Çelebi 

ibn el-Hâc Mehmed ve Karamanoğlu ‘Alî ve yiğidbaşı es-Seyyid Mehmed Çelebi ve haffâflar 

yiğidbaşısı Mehmed ve el-Hâc Sâlih ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-

i merkûmede âsûde olan kıtbü’l-‘ârifîn ve zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhü’l-

‘azîz mahallâtı ahâlisi tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri olan 

fahrü’l-e’imme İsma‘îl Efendi ibn Mehmed Hoca mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüp hâlâ 

Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham vezîr ‘izzetlü İbrahîm 

Pâşâ hazretleri Mısır Kâhire’den gelüp Konya Musallası’na nüzûl idüp üç gün yem ve yemek 

ve sâ’ir mesârif bahâsına harc ve sarf olunan meblağdan bir mikdârını Türbe Mahallesi 

ahâlisine tahmîl ve teklîf olunması matlûbumuzdur su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr İsma‘îl Efendi cevâbında Türbe Mahallesi ahâlisine cemî‘ tekâlîf-i ‘örfiyye ve 

şâkkadan mu‘âf ve müsellem olduğuna yedimizde emr-i şerîf ve sûret-i defter-i hâkânî vardır 

deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında Hazret-i 

Mevlânâ mahallâtında sâkin olan re‘âyâsı serbest olup beglerbegi ve subaşıları ve sâ’iri ehl-i 

‘örf tâyifesi müft ve meccânen yem ve yemek ve sâ’ir me’kûlât taleb etmeyüp men‘ ve def‘ 

itdirüp rencîde olunmaya deyu buyurulmağın mûcib-i emr-i şerîf ve sûret-i defter-i hâkânî 

beglerbegi zâhiresi nâmıyla tekâlîf talebinden mezbûrûn men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 4 Ekim 1664).  

el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, Mevlânâ Ahmed Efendi el-müderris, Hüseyin Halîfe bin ‘Alî, 

Molla Mehmed bin el-Hâc Himmet ve gayruhum. 

 

235-1 Talâk-ı Bâyinden Sonra Tecdîd-i Nikâh Talebi 

Mü‘mine bint-i Sevindik / İbrahîm bin ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Karaüyük nâm mahalle sâkinelerinden Mü‘mine bint-i 

Sevindik nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb 

İbrahîm bin ‘Ömer mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç buçuk ay 

mukaddem mezbûr İbrahîm talâk-ı bâyin ile beni tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelimi alup kabz eylemişidim hâlâ tecdîd-i nikâh murâd 

ideriz su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İbrahîm cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan 

üç buçuk ay mukaddem merkûme Mü‘mine’yi talâk-ı bâyin ile tatlîk eyledim deyücek ol 

mahalde talâk-ı selâse zikr eylemediğine mezbûr İbrahîm’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 4 Ekim 1664).  

Hüseyin bin Mehmed, İbrahîm bin Halîl, ‘Alî bin Murâd, Hüseyin bin Ahmed.  
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235-2 Borca Kefâlet Tescîli 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mevlânâ 

Mukayyid Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

mahmiye-i Konya taşrasında vâki‘ çadıra varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediğinde Mısır Kâhire 

kurâsınde Varâk nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Ahmed bin Soydân nâm kimesne meclis-i 

ma‘kûd-ı mezbûrda işbu râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin Ramazân mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mezbûr el-Hâc Ahmed’e cihet-i karzdan zimmetimde altıyüzelli esedî guruş 

vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynim vardır deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf eyledikden sonra 

mezbûr el-Hâc Ahmed’in karındaşı oğlu Mergîb ibn Bîres nâm kimesne meblağ-ı mezbûra emr 

ve kabûlü hâviye kefâlet-i sahîha-i şer‘iye ile kefîl-i bi’l-mâl oldum didiği gıbbe’t-tasdîk 

merkûm el-Hâc Ahmed mablağ-ı mezbûr altıyüzelli guruşu Mısır’da sâkin el-Hâc Yâkût’a 

mahallinde teslîme taslît eyledim didikden sonra husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve 

elf (14 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 5 Ekim 1664).  

el-Hâc Ramazân bin Mehmed, el-Hâc Hüseyin bin Şahin, el-Hâc Süleymân bin Mahmûd, 

el-Hâc Mehmed bin Medenî, Humâd bin ‘Alî, Sefer Ağa serdâr-ı barut, ‘Ömer Ağa müteferrika. 

 

235-3 Borcu Olduğunu Tescîl 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mukayyid 

Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî mahmiye-i Konya taşrasında barut hazînesi ağasının 

çadırına varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde mahrûse-i Halebü’ş-şehbâ sâkinlerinden el-

Hâc Yûsuf bin el-Hâc Mergîb nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda işbu râfi‘ü’l-kitâb el-

Hâc Mehmed bin el-Hâc Şehâde mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc 

Mehmed yedinden yirmi re’s katırımın kirâsını bi’t-temâm alup kabz eylediğimden sonra 

mezbûr el-Hâc Mehmed’de doksan ‘aded esedî guruş istikrâz ve kabz eyledim meblağ-ı mezbûr 

doksan esedî guruş vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î 

husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı mezkûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 5 Ekim 1664).  

el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Şehâde, Ahmed bin Mansûr, el-Hâc 

Hüseyin bin ‘Alî, Fahrü’l-akrân Sefer Ağa. 

 

235-4 Borcu Olduğunu Tescîl 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mukayyid 

Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî mahmiye-i Konya taşrasında barut-ı siyâh ağası çadırına 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde ‘Acem Mehmed bin Ebûbekir nâm kimesne meclis-i 

ma‘kûd-ı mezbûrda işbu mükârî tâyifesinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Osmân nâm kimesne 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc Mehmed ile müslümânlar huzûrunda 

hesâb görüp üzerimde yüz ‘aded esedî guruş hakkı çıkup meblağ-ı mezbûr merkûm el-Hâc 

Mehmed’e vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynimdir didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i husûs-ı 

mezbûru mevlânâ-yı merkûm mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 5 Ekim 1664).  

Fahrü’l-akrân Sefer Ağa, el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî, el-Hâc Mahmûd bin el-Hâc Şehâb, el-

Hâc Hüseyin bin ‘Alî, Ahmed bin Mansûr. 

 



- 455 - 

 

235-5 Mülk Hibesi ve Tarla Tefvîzi 

Süleymân / karındaşı Nûrullah. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Süleymân ibn Mehmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Nûrullah mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-

hudûd olan bir samanlık ve yine mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Âlime Hatun mülkü ve 

bir tarafı Velî mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

kıt‘a bağımı ve bir kaliçe ve bir velence ve bir yorgan ve bir kanglı ve Kinid nâm mevzi‘de 

vâki‘ iki dönüm mülk tarlamı mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye karındaşım 

mezbûr Nûrullah’a hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî meclis-i hibede ithâb 

ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikden sonra Türbe-i Celâliye vakfı olan beş buçuk dönüm tarlamın hakk-ı 

tasarrufunu mütevelli-i vakf ma‘rifetiyle mezbûr Nûrullah’a tefvîz eyledim mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (15 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 6 Ekim 1664).  

Ebûbekir Halîfe el-imâm, Receb bin Nûrullah, Sâdık bin el-Hâc Sıddîk, Receb bin 

Hüseyin ve gayruhum. 

 

236-1 Konya’dan İstanbul’a Kirâlanan Develerin Kirâlarının Ödendiğinin Tescîli 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mevlânâ 

Mukayyid Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

mahmiye-i Konya taşrasında vâki‘ barut ağası çadırına varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde 

Eskiil Kazâsı’na tâbi‘ Küllî nâm karyeden olup otuz yedi develeri olan ‘Abdulah bin Hasan ve 

Hüseyin bin Süleymân ve İsma‘îl bin Cebeci ve Mevlûd bin ‘Îsâ Bâli nâm kimesneler 

taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan Seyyid Mûsâ Çelebi bin 

Mehmed ve İsmîl nâm karyeden olup altmış dört devesi olan İsma‘îl bin Kara Mustafâ ve Eğin 

nâm karyeden olup otuz beş devesi olan ‘Alî bin Şâh‘unsûr ve Gencek nâm karyeden yirmi 

devesi olan Sefer bin Hâcı ve Karabınâr’dan yetmiş üç devesi olan Mehmed bin Mûsâ ve 

Akbayındır nâm karyeden on devesi olan Mevlûd bin ‘Alî nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı 

mezbûrda mükârî tâyifesinden râfi‘ü’l-kitâb deveci el-Hâc Ahmed bin Soydân nâm kimesne 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mısır’dan zikr olunan barutu mezbûr el-Hâc 

Ahmed davarlarına tahmîl idüp Üsküdar’a dâhil eylemek üzere kirâsını barut ağasından bi’t-

temâm alup lâkin davârları za‘îf olup yük tahmîline iktidârları olmamağla bizim cem‘an ikiyüz 

on dokuz develerimizi Konya’dan İstanbul’a barut tahmîli içün be-her develerimizi üçer esedî 

guruş ile kirâya virüp hâlâ zikr olunan iki yüz on dokuz develerimizin kirâsını vech-i meşrûh 

üzere mezbûr el-Hâc Ahmed yedinden bi’t-temâm ve’l-kemâl alup kabz eyledik zimmetinde 

bâkî bir akçemiz kalmadı didiklerinden sonra Konya’dan yirmi yedi devesi olan Mehmed bin 

el-Hâc Üveys işbu katırcı el-Hâc Hüseyin ve el-Hâc Ahmed mahzarlarında ikrâr idüp ben dahî 

vech-i meşrûh üzere yirmi devemin on yedisinin kirâsını mezbûr el-Hâc Hüseyin yedinden ve 

on devemin kirâsını merkûm el-Hâc Ahmed yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim didikde 

gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı merkûm mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu 

meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 5 

Ekim 1664).  

el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî, Şehbâz Ağa Çivrilli, ‘Ömer Çavuş, Ahmed Çelebi Karamanî ve 

gayruhum. 
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236-2 Hürriyeti İsbât Da‘vâsı 

Ahmed bin Mehmed nâm şâb isbât-ı hürrü’l-asl / istirdâd-ı Seyyid Mûsâ bin Hasan   

İşbu râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

medîne-i Adana sâkinlerinden es-Seyyid Mûsâ Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Vilâyet-i Mısır’da Kana nâm kasaba sâkinlerinden olup 

babam ismi mezbûr Mehmed ve vâlidem ismi Hamîde olmağın ben hürrü’l-asl iken Yörük 

tâyifesinden Mustafâ Beg nâm kimesne beni ayardup Aksarâylı Hüseyin nâm kimesneye cebren 

bey‘ idüp mezbûr Hüseyin beni Hasan nâm kimesneye bey‘ idüp mezbûr Hasan dahî mezbûr 

es-Seyyid Mûsâ Çelebi’ye bey‘ idüp mezbûr es-Seyyid Mûsâ beni rıkk olmak üzere istihdâm 

murâd ider hâlâ kasabamız ahâlisinden benim hürrü’l-asl olduğumu bilür kimesneler vardır 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr es-Seyyid Mûsâ Çelebi cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr 

Ahmed’i işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan mezbûr Hasan kölemdir deyu yetmiş altı vakıyye duhân 

ve bir kara kılıç ve bir sîm hançer ve bir bargir ve bir ‘abâ ve onüç esedî guruşa bana bey‘ eyledi 

lâkin hürrü’l-asl olduğu ma‘lûmum değildir deyücek mezbûr Ahmed’den müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Ahmed bin es-Seyyid 

‘Atiye ve el-Hâc ‘Îsâ bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mezbûr Ahmed kasaba-i merkûmda sâkin Mehmed nâm 

kimesnenin sulbî oğludur babası ismi Mehmed ve vâlidesi ismi Hamîde Hatun’dur mezbûr 

Ahmed’in hürrü’l-asl olduğuna biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mezbûr es-Seyyid Mûsâ Çelebi’ye kasr-ı yedine 

tenbîh olundukdan sonra mezbûr es-Seyyid Mûsâ Çelebi meclis-i mezbûrda merkûm Hasan 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Ahmed’in bahâsı içün teslîm eylediğim meblağ-ı 

mezbûr onüç guruşu ve ‘abâ ve bargir ve hançer ve kılıcı ve duhânı bana red ve teslîm 

eylemesini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında merkûm 

Ahmed’in bahâsı içün meblağ-ı mezbûru ve eşyâ-i merkûmeyi alup kabz eylediğini ikrâr 

itmeğin ikrârı mûcibince red ve teslîmi mezbûr Hasan’a ba‘de’t-tenbîh mezbûr es-Seyyid Mûsâ 

meclis-i mezbûrda mezbûr Hasan’a red ve teslîme tenbîh olan meblağ-ı mezbûru ve eşyâ-i 

merkûmu mezkûr Hasan yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse 

ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 7 Ekim 1664).  

el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc ‘Abdulkâdir, ‘Osmân bin ‘Abdullah, Seyyid ‘Ömer bin 

Mehmed, Seyyid Süleymân bin Mehmed ve gayruhum. 

 

236-3 Vekîl Ta‘yîni 

Mustafâ’nın vekili Mavri zimmî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ bin Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde Sille nâm karye sâkinlerinden Mavri veled-i Oruç nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ben bezîrci olmam ile taşrada vâki‘ kurâdan zeğrek 

iştirâ idivermek içün mezbûr Mavri zimmîyi tarafımdan vekîl nasb ve ta‘yîn idüp ‘adedi 

beynimizde ma‘lûm akçe teslîm eyledim didikde ol dahî vech-i meşrûh üzere vekâlet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid olunmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 11 Ekim 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

237-1 Mısır’dan İstanbul’a Kirâlanan Deve Ücretlerinin Ödendiğinin Tescîli 

Mısır Kâhire barutu serdârı Sefer Ağa’nındır. 
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Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mukayyid 

Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mahmiye-

i Konya taşrasında vâki‘ çadıra varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eyledikde Mısır Kâhire barutu 

mükârîsi olan katırcı el-Hâc Mehmed bin Şehâde ve diğer el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Osmân 

ve deveci el-Hâc Ahmed bin Soydân ve el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc (bozuk) ve Zimmî Zeker 

veled-i Harsîb nâm kimesneler meclis-i mezbûrda işbu barut-ı siyah üzerine serdâr ta‘yîn 

olunan fahrü’l-akrân Sefer Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mısır 

Kâhire’den Âsitâne-i Sa‘âdet’e varıncaya dek üç yüz otuz üç yük bir denk barutu davarlarımıza 

tahmîl idüp be-her davârın yükünü sekizeryüz Mısır parası olmak üzere kavl idüp hâlâ 

Konya’ya gelince zikr olunan davarlarımızın kirâsının beynimizde ta‘yîn olunan lisân üzere iki 

tülütünü alup zabt eylemişidik hâlâ bâkî kalan bir tülüt kirâmızı dahî mûmâ-ileyh Sefer Ağa 

yedinden bi’t-temâm ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledik Mısır’dan Âsitâne-i Sa‘âdet’e varınca 

davarlarımızın kirâsından mûmâ-ileyh Sefer Ağa zimmetinde bir akçemiz bâkî kalmadı 

didiklerinden sonra ‘akkâmbaşı el-Hâc Yûsuf bin ‘Alî mûmâ-ileyh Sefer Ağa mahzarında ikrâr 

idüp hâlâ Konya’da yirmi beş ‘akkâmın ücretleri vech-i meşrûh üzere mûmâ-ileyh yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyledim bâkî bir akçemiz kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î husûs-

ı mezbûru mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp vukû‘u üzere 

haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 5 Ekim 1664).  

Şahbâz Ağa çorbacı, ‘Ömer Çavuş, Ahmed Çelebi Karamanî, Ahmed Çelebi bin Cihângîr 

ve gayruhum. 

 

237-2 ‘Abâcı Mescidi’ne Mütevelli Ta‘yîni 

Tevliyet-i Mescid-i ‘Abâcı / Mehmed bin Ramazân. 

Mahmiye-i Konya zeylinde vâki‘ ‘Abâcı Mescidi imâmı Receb Halîfe ve cemâ‘atından 

Hamza bin Hasan ve ‘Osmân bin Sefer ve Hüseyin bin ‘Alî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Ramazân nâm kimesne mahzarında her biri 

takrîr-i kelâm idüp mescid-i mezbûrun yevmî bir akçe vazîfe ile mütevellisi olan gâyib-i ‘ani’l-

meclis olan Ahmed bin Mehmed nâm kimesne mescid-i mezbûrun çerâğını yakmayup akçesini 

ekl ve bel‘ eyledi mezbûr ref‘ olunup yerine merkûm Mehmed mütevelli olmağa her vecihle 

evlâ ve enfa‘dır deyu ihbâr eylemeğin kıbel-i şer‘den vazîfe-i mezbûr ile merkûm Mehmed 

mescid-i mezbûr evkâfına mütevelli nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî tevliyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (17 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 8 Ekim 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş. 

 

237-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin Bayram meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn ‘İbâdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde ‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de Künbed kurbunda vâki‘ 

garben Receb mülkü ve etrâf-ı selâsesi arz-ı hâliye ile mahdûd eşcârıyla bir tahta bağımı mezbûr 

Mehmed Çelebi’ye yirmi yedi keyl buğday ile sekizyüz nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-

ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mehmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-

i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 7 Ekim 1664).  
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‘Alî Halîfe el-imâm, el-Hâc Ramazân bin ‘İvaz Dede, ‘Alî Çelebi bin İbrahîm, ‘Abdî bin 

el-Hâc Ramazân, ‘Alî Çelebi bin Murâd, ‘Îsâ bin ‘Osmân. 

 

237-4 Mülk Satışı (Mirâs Hisse Satışı) 

Halîmeşâh / karındaşı ‘Abdullah Beg. 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Halîl’in verâseti sulbî oğlu ‘Abdullah Beg ile sulbiye kebîre kızı Halîmeşâh’a münhasıra 

olduğu şer‘an zâhir oldukdan sonra merkûme Halîmeşâh meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mezbûr ‘Abdullah Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Abdullah mülkü ile 

mahdûd babamız müteveffâ-yı mezbûrdan bana ve karındaşım mezbûra intikâl iden menzil ve 

bağ ve tarladan bana isâbet iden hisse-i şâyi‘amı karındaşım mezbûr ‘Abdullah’a râyic-i fî’l-

vakt üçbinyediyüz akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdullah yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 7 Ekim 1664).  

İsma‘îl Beg bin Sinân Çelebi, Sinân Çelebi bin İsma‘îl Beg, Mustafâ bin Hasan, Molla 

Yûsuf bin Mehmed, Ahmed bin ‘Alî, Hüseyin bin Kâsım, Halîl bin Demürcü Hasan, Mustafâ 

Halîfe bin el-hatîb ve gayruhum.  

 

238-1 Emânet Konan Para ve Mâl Da‘vâsı 

Mehmed bin ‘Abdullah / vekîl Oruç zimmî / el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed bin ‘Abdullah nâm şâb tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan râfi‘ü’l-kitâb (bozuk) veled-i Nikola nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vâdi-i Merâm sâkinlerinden el-Hâc ‘Alî bin Mehmed 

Beg mahzarında bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr 

Mehmed’in mezkûr ‘Alî’de bir şam‘dân ve iki sahan ve iki sinisi ve bir sîm bıçak ve iki kasâb 

satırı ve bir bıçak ve bir dârâyî zıbun ve bir mukaddem kuşak ve bir alaca döşek ve bir kalpak 

ve bir kilim ve iki münkaş makrame ve bir sebet ve bir merkeb ve otuz yaftalı sîm kuşak ve 

yediyüzelli akçesi var imiş hâlâ vekâletim hasebiyle taleb iderin su’âl olunup alıverilmesi 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc ‘Alî cevâbında eşyâ-i merkûme bi-tarîki’l-

emâne benim sandığımdadır deyu ikrâr idüp meblağ-ı mezbûru inkâr eylemeğin ikrârı 

mûcibince eşyâ-i merkûmeyi vekîl-i mezbûra teslîme merkûm el-Hâc ‘Alî’ye tenbîh olunup ve 

meblağ-ı mezbûrun içün şâhide imhâl olunmağın mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (17 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 8 Ekim 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, el-Hâc ‘Alî Beşe bin Çukadâr. 

 

238-2 Muhâla‘a 

‘Aynî bint-i Muharrem / zevci Mustafâ bin Seydî Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Pîresedsultân Mahallesi sâkinelerinden ‘Aynî bint-i Muharrem nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Seydî Ahmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ ile ben nâşize olmağla zimmetinde 

mütekarrer ma‘kûd-ı ‘aleyh olan sekizbin akçe mehr-i mü’eccelimden geçüp nafaka ve ‘iddet 

ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Mustafâ ile muhâla‘a-i 
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sahîha-i şer‘iye ile muhâla‘a idüp ol dahî hul‘-ı mezbûru kabûl eyledikden sonra zevciyete ve 

sâ’ir üzerinde olan hukûkdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik min ba‘d da‘vâ 

ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 Safer 1075 / 18 

Eylül 1664).  

Mehmed bin İbrahîm, el-Hâc Ahmed bin İbrahîm, Mustafâ bin ‘Îsâ, Hamza bin el-Hâc 

Mahmûd ve gayruhum. 

 

238-3 Azâdlı Olduğunu İsbât Da‘vâsı 

İsbât-ı ‘ıtk-ı ‘Alî bin ‘Abdullah / be-muvâcehe-i el-Hâc İlyâs. 

Mahrûse-i Konya sâkinlerinden ‘Alî bin ‘Abdullah nâm emred meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu el-Hâc İlyâs bin ‘Abdî mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ mezbûr el-Hâc İlyâs’ın ben ‘abd-ı memlûku idüm târîh-i kitâbdan bir sene 

mukaddem cümle mâlından beni azâd ve mülkünden ihrâc eyleyüp sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn gibi 

hür olmuş iken hâlâ rıkk olmak üzere âhara bey‘ eylemek murâd ider su’âl olunup icrâ-yı şer‘ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr va ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden ‘İvaz bin Hasan ve el-Hâc Nasûh bin Sinân ve İsma‘îl Çelebi ibn el-Hâc 

‘Abdulkâdir nâm kimesne li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem mezbûr el-Hâc İlyâs ‘abd-ı memlûkü olan 

merkûm ‘Alî’yi bizim huzûrumuzda cümle mâlından azâd ve mülkünden ihrâc eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkîye makbûle olmağın mezbûr ‘Alî’nin ‘ıtkına hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-kaleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 11 Ekim 1664).  

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin 

‘Abdullah, Ahmed bin Mehmed, Ebûbekir bin Himmet, Mustafâ bin Hızır ve gayruhum. 

 

238-4 Eyâlet Vâlisi Zimmetinde Olan Alacaklar İçin Esnâfın Vekîl Ta‘yîni 

Ehl-i hırfet vekîlleri / Ahmed bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ sarâclar yiğidbaşısı Mehmed bin Mahmûd ve mûtâblar 

yiğidbaşısı İsma‘îl bin Velî ve na‘lbandlar yiğidbaşısı Seyyid ‘Abdî Çelebi bin Seyyid Ca‘fer 

ve semerciler yiğidbaşısı Mustafâ bin İbrahîm ve demürcüler yiğidbaşısı Seyyid ‘Alî Çelebi ibn 

Velî ve debbâğlar yiğidbaşısı Dâvud bin Emrullah ve keçeciler yiğidbaşısı Mustafâ nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan 

düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham vezîr ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretleri Mısır Kâhire’den 

gelüp mahmiye-i merkûme taşrasına nüzûl buyurduklarında zikr olunan esnâfdan 

yirmidokuzbinotuz akçelik eşyâyı yedimizden iştirâ idüp bahâları olan mablağ-ı mezbûru 

Konya’da mütesellimimiz olan Mehmed Ağa size edâ ve teslîm eylesün deyu yedimize mümzâ 

ve mahtûm defter virmişidi kable’l-edâ eyâlet-i mezbûr âhara tevcîh olunmağla meblağ-ı 

mezbûru pâşâ-yı mûmâ-ileyhden da‘vâ ve taleb ve ahz ve kabza ve bize îsâle ve kabz ve îsâl 

mütevakkıf olduğu umûrun cümlesine tarafımızdan mezbûr Ahmed’i vekîl nasb ve ta‘yîn 

eyledik didiklerinde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya 

müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 11 Ekim 1664).  

‘Osmân Ağa bin Mehmed, Mehmed Ağa bin ‘Alî, ‘Osmân Ağa bin İbrahîm, ‘Alî bin 

Mustafâ ve gayruhum. 

 



- 460 - 

 

239-1 Eyâlet Vâlisi Zimmetinde Olan Alacaklar İçin Esnâfın Vekîl Ta‘yîni 

Ehl-i hırf vekîli Seyyid Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ bakkâllar yiğidbaşısı el-Hâc Nasûh bin Sinân ve kasâblar 

yiğidbaşısı İbrahîm bin Mehmed ve haffâflar yiğidbaşısı Süleymân nâm kimesneler meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid 

Yûsuf Çelebi mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem Eyâlet-i Karaman 

muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham vezîr ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretleri Mısır 

Kâhire’den gelüp mahmiye-i Konya taşrasında nüzûl buyurduklarında zikr olunan esnâfdan 

kırkikibinsekizyüzellibir akçelik zâhire ve sâ’ir eşyâyı yedimizden iştirâ idüp bahâları olan 

meblağ-ı mezbûru Konya’da mütesellimimiz olan Mehmed Ağa size eylesün deyu yedimize 

mümzâ ve mahtûm defter virmişidi kable’l-edâ eyâlet-i mezbûr âhara tevcîh olunmağla meblağ-

ı mezbûru pâşâ-yı mûmâ-ileyhden da‘vâ ve taleb ve ahz ve kabza ve bize îsâle tarafımızdan 

mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi’yi vekîl nasb ve ta‘yîn eyledik didiklerinde ol dahî vekâlet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 11 Ekim 1664).  

‘Osmân Ağa bin Mehmed, Mehmed Ağa bin ‘Alî, ‘Osmân Ağa bin İbrahîm, ‘Alî bin 

Mustafâ ve gayruhum. 

 

239-2 Zâviyedârlık Da‘vâsından Ferâgat 

Sefer bin Yûsuf / tekyenişîn Mustafâ bin İlyâs. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karyede vâki‘ merhûm Hocenti evlâdından Sefer 

bin Yûsuf meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merhûm-ı mezbûrun evlâdından olup 

zâviyesine berât-ı şerîfle mütevelli ve zâviyedâr olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin İlyâs 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ben merhûm-ı mezbûrun evlâdından olup derecede 

müsâvîyim deyu da‘vâ sadedinde olmuşidim hâlâ da‘vâ-yı merkûmeden fâriga oldum zâviye-i 

merkûmeyi berâtı mûcibince zabt eylesün min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm 

da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (10 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 1 Ekim 1664).  

Hüseyin Efendi el-imâm, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mes‘ûd Ağa mübâşir, el-Hâc 

‘Alî çukadâr. 

 

239-3 Vârisi Olduğunun Tescîli 

İkrâr-ı katırcı Hüseyin bin Pîr Velî / karındaşı Mehmed. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mukayyid 

Ahmed Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda mestûrü’l-esâmî olan müslimîn ile medîne-i 

Konya’da vâki‘ Helvâcı Mehmed Ağa Sarâyı dimekle ma‘rûf sarâyda müsâferet üzere sâkin 

olup sâbıkan ‘Ayntâb nâ’ibi olan fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm es-Seyyid Mehmed Efendi’nin 

odasına varup ‘akd-ı meclis-i şer‘-i hatîr eyledikde mûmâ-ileyhin ecîrlerinden olup sarılık 

marazına mübtelâ ve hasta ve sâhib-i firâş olan Hüseyin bin Pîrli nâm katırcı meclis-i ma‘kûd-

ı mezbûrda râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ağa kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Mehmed benim li-ebeveyn er karındaşım olup ve benim içün mezbûr Mehmed’e münhasıradır 

zikr olunan hastalıktan ifâkat bulmayup bi-emrillahi te‘âlâ vefât idersem muhallefâtım mezbûra 

intikâl ider benim vârisim olduğuna savb-ı şer‘den hüccet i‘tâ olunsun didikde gıbbe’t-tasdîk 

husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı merkûm mahallinde ketb ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn 
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min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (21 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 12 Ekim 

1664).  

Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm es-Seyyid Mehmed Efendi, Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi 

ibn İbrahîm, Lutfullah Halîfe el-imâm, Ramazân bin İbrahîm, diğer Ramazân bin Hızır İlyâs, 

Hüseyin Beg bin Velî. 

 

239-4 ‘Ayntâb’dan Üsküdar’a Kirâlanan Davarların Ücretinin Ödendiğinin Tescîli 

İkrâr-ı katırcı Hüseyin / be-muvâcehe-i Seyyid Mehmed Efendi. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mukayyid 

Ahmed Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda mestûrü’l-esâmi olan müslimîn ile medîne-i 

Konya’da vâki‘ Helvacı Mehmed Ağa Sarâyı dimekle ma‘rûf sarâyda müsâferet üzere sâkin 

olup sâbıkan ‘Ayntâb nâ’ibi olan fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm es-Seyyid Mehmed Efendi’nin 

odasına varup ‘akd-ı meclis-i şer‘-i hatîr eyledikde mükârî tâyifesinden Hüseyin bin Pîrli nâm 

kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda râfi‘ü’l-kitâb mûmâ-ileyh es-Seyyid Mehmed Efendi 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûmâ-ileyhin medîne-i ‘Ayntâb’dan Üsküdar’a varınca 

dört re’s davarlarımızı kirâya virüp her davarın kirâsını onaltışarbuçuk esedî guruşa kavl idüp 

hâlâ Konya’ya gelince nısf kirânın otuzikibuçuk esedî guruş ider bi’t-temâm ve’l-kemâl mûmâ-

ileyh Seyyid Mehmed Efendi yedinden ahz ve kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î 

husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı merkûm mahallinde ketb ve tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-

i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 11 Ekim 1664).  

Fahrü’l-kuzâti’l-kirâm Mehmed Efendi ibn İbrahîm, Lutfullah Halîfe el-imâm, Ramazân 

bin İbrahîm, diğer Ramazân bin İlyâs, Hüseyin bin Velî. 

 

240-1 Zorla Alınan Para Da‘vâsı 

Serdâr Ahmed Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ dergâh-ı ‘âlî yeniçerilerinin serdârı olan râfi‘ü’l-kitâb Ahmed 

Beşe ibn Sinân Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan mahmiye-i merkûmede 

mütesellim olan Mustafâ Ağa’nın kethüdâsı Ramazân Ağa mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Ramazân Ağa hilâf-ı şer‘ cebren altıbin akçemi alup kabz 

eyledi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘Ömer Beşe ibn ‘Osmân ve İbrahîm Beşe ibn Sinân nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdü’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ bundan akdem 

mezbûr Ramazân Ağa mezkûr Ahmed Beşe’nin hilâf-ı şer‘ cebren bizim huzûrumuzda altıbin 

akçesini ahz ve kabz eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Ahmed Beşe’ye edâ ve teslîme mezbûr Ramazân Ağa’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (18 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 9 Ekim 1664).  

Kadrî Çelebi bin Mehmed Efendi, Ahmed Efendi el-müderris, Halîl Beşe bin Mehmed, 

‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

240-2 Sultân ‘Alâ’eddin Dârü’ş-şifâ Vakfı Mahsûlü Da‘vâsı 

Sultân ‘Alâ’eddîn mütevellisi Mehmed Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu Dârü’ş-

şifâsı Evkâfı mütevellisi olan râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu es-Seyyid Yûsuf bin es-Seyyid Pîrli ve evkâf-ı mezbûre kâtibi Molla Yûsuf ibn 
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‘Abdullah nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mütevellisi olduğum evkâf-ı mezbûre kurâsından Resûl nâm karyenin işbu sene-i mübârekede 

hâsıl olup cânib-i vakfa ‘âyid ve râci‘ olan mahsûlü benim iznim yoğiken fuzûlî mezbûrân 

Seyyid Hâcı Yûsuf ve Molla Yûsuf ta‘şîr etmişler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân 

Seyyid el-Hâc Yûsuf Çelebi ve Molla Yûsuf cevâblarında karye-i merkûmenin harmanları hâzır 

olup mütevelli-i mezbûrun izni ve icâzeti yoğiken bilâ izn biz ta‘şîr ve yüz elli beş keyl galleyi 

der-anbar eyledik deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (23 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 14 Ekim 1664).  

es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Durak Ağa mîr-i âb, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

240-3 Muhâla‘a 

Cennet bint-i Bâlî / hüccet-i ihbâr zevc. 

Mahrûse-i Konya’da Kerimdede Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Cennet bint-i 

Bâlî nâm hatun meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp zevcim olup bundan akdem gidüp varup 

Bosna Sarâyı’nda sâkin olan Ahmed bin ‘Osmân nâm kimesne târîh-i kitâbdan dört ay 

mukaddem benim içün eğer zimmetimde mütekarrer olan (boş) akçe mehr-i mü’eccelinden 

geçüp nafaka-i ‘iddet ve me’ûnet-i süknâsı kendi üzerine olmak üzere muhâla‘a olursa benden 

boş olsun deyu âhar diyârdan Ahmed ve Mahmûd nâm kimesneleri işhâd idüp anlar dahî 

medîne-i Konya’ya gelüp bana i‘lâm eylediklerinde ben dahî ol ân kabûl eylediğimden sonra 

mezbûrân vilâyetlerine gitmek lâzım gelmekle mezbûrân mahalle-i merkûmede sâkin Mahmûd 

bin Velî ve Oruç bin Ahmed nâm kimesneler huzûrlarında vech-i meşrûh üzere ba‘de’ş-şehâde 

şehâdetlerin mezbûrân tahmîl idüp anlar dahî ba‘de’l-kabûl edâ-i şehâdete te‘ahhüd 

eylemişlerdir hâlâ mezbûrânın şehâdetleri tahrîr olunup yedime hüccet-i şer‘iye i‘tâ olunması 

matlûbumdur didikde mezbûrân Mahmûd ve Oruç li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem mezbûrân Ahmed ve 

Mahmûd bizim huzûrumuzda Bosna Sarâyı’ndan mahrûse-i merkûmeye gelüp vech-i meşrûh 

üzere muhâla‘a olursa benden zevcem Cennet Hatun boş olsun didi deyu merkûmeyi muhâla‘a 

eyledikde merkûme dahî ol ân kabûl eyledikden sonra mezbûrân vilâyetlerine gitmek lâzım 

gelmekle vech-i meşrûh üzere şehâdetlerin bize tahmîl idüp biz dahî ba‘de’l-kabûl edâ-i 

şehâdete te‘ahhüd eylemekle biz bu husûsa mezbûrânın lisanlarından şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mâ-vaka‘a bi’t-

kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în 

ve elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 13 Ekim 1664).  

Emrullah bin Budak, ‘Alî bin Seydî, Dâvud bin Bostân, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

240-4 Talâk Tescîli 

‘Âyşe bint-i Hasan / zevci Bektaş bin ‘Ömer. 

Fi’l-asl Karahisâr’dan olup hâlâ medîne-i Konya’da sâkine ‘Âyşe bint-i Hasan nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Bektaş bin ‘Ömer nâm 

kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Bektaş beni tatlîk eylemekle 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan ikibin akçe mehr-i mü’eccelimi ve altıyüz akçe 

dahî ‘iddet-i nafakam ve me’ûnet-i süknâm mukâbelesinde ve kuşak bahâsından seksen akçemi 

ve beynimizde ma‘lûm eşyâm bahâsından olan üçbin akçemi mezbûr Bektaş yedinden ahz ve 

kabz eyleyüp zimmetini ibrâ eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı didikde mukırre-i 

merkûmenin vech-i muharrer üzere cârî olan ikrârını mezbûr Bektaş kabûl ve tasdîk itmeğin 
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mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 11 Ekim 1664).  

es-Seyyid Ahmed Çelebi bin Hüseyin, Mehmed bin İbrahîm, Hüseyin bin Durmuş, 

Mehmed bin Mustafâ ve gayruhum.  

 

241-1 Kısrağı İstanbul’a Götürmek İçin Aldığını Tescîl 

Hamamcı-zâde Mustafâ Beşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup (okunmuyor) emr ibrâz iden Mehmed nâm 

kimesneyi ve emvâl ve eşyâsını Âsitâne-i Sa‘âdet’e ihzârı içün bâ-fermân-ı ‘âlî me’mûr olan 

fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûm 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Beşe ibn Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Mehmed’in mezkûr Mustafâ Beşe’de olan bir re’s al tay kısrağını bâ-fermân-ı ‘âlî 

Âsitâne-i Sa‘âdet’e götürmek içün yedinden alup kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘iye 

mâ-vaka‘a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (7 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 28 Eylül 1664). 

‘Osmân Beg muhtesib, Serdâr-ı yeniçeriyân Ahmed Beşe, ‘Osmân Beşe bin Yûsuf ve 

gayruhum.  

 

241-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mustafâ bin İsrâyil / el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin İsrâyil 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafı mezbûr el-Hâc 

Mehmed mülkü ve tarafeyni Mustafâ ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir 

oda ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr el-Hâc Mehmed’e beşbinaltıyüz nakd 

râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 16 Ekim 1664). 

el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, el-Hâc Yûsuf bin Mehmed, Ahmed bin Bâyburd, Molla Velî 

bin el-Hâc ‘Ömer, ‘Abdî bin Mîrzâ. 

 

241-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kadrî Beşe ibn Seydî / Hüseyin bin Hanefî. 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden Kadrî Beşe ibn Seydî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Hanefî nâm kimesne mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûm zeylinde ‘Abdurreşîd nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

Eşe Hatun mülkü ve bir tarafı Bâli Hoca mülkü ve bir tarafı Dâvud mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd iki örtme ve bir su kuyusu ve eşcâr-ı müsmire ve gayrı müsmire ve bir evlik 

tarla ve bir mikdâr düz bağ ve iki taht yenice bağımı mezbûr Hüseyin’e beşbinyüz nakd râyic-

i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-
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hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 16 Ekim 1664). 

Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca, Dâvud bin Mustafâ, Budak bin ‘Abdî, Süleymân Halîfe 

ibn Ahmed, Hasan bin Murâd ve gayruhum. 

 

241-4 Muhâla‘a 

‘Alî bin Ganber / zevcesi Sâliha bint-i Kâsım. 

Mahmiye-i Konya’da Karakurd Mahallesi sâkinlerinden olup cüsse ve sinninin bulûğa 

tahammülü olup bulûğunu ikrâr iden ‘Alî bin Ganber nâm emred meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Sâliha bint-i Kâsım mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

merkûme Sâliha benimle nâşize olmağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan 

dörtbin akçe mehr-i mü’eccelinden geçip ve ‘iddet-i nafaka ve me‘ûnet-i süknâsı kendi üzerine 

olmak üzere benimle muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile muhâla‘a olup ben dahî hul‘-ı mezbûru 

kabûl eyledikden sonra zevciyete müte‘allık da‘vâdan ehâdihümâ âharın zimmetini ibrâ itmekle 

min ba‘d ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, es-Seyyid ‘Îsâ Çelebi bin Ahmed, Mîrzâ bin 

Dede ve gayruhum. 

 

241-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Sâkine bint-i el-Hâc Mehmed / el-Hâc Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Sâkine bint-i el-Hâc 

Mehmed nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Yûsuf bin el-Hâc Mehmed ve el-

Hâc Receb bin Satı Baba şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İbrahîm bin Ahmed nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hüseyin bin Satı Baba 

nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûmenin 

Karakayış Mahallesi kurbunda Seydî Zokağı’nda vâki‘ bir tarafı Mehmed Çelebi mülkü ve bir 

tarafı mezbûr el-Hâc Hüseyin mülkü ve bir tarafı müvekkilem merkûmenin mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd on dört puşta ve bir erkek bağını mezbûr el-Hâc Hüseyin’e altıbin nakd 

râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

Dâvud Çelebi bin Emrullah, el-Hâc Halîl bin Receb, ‘Alî bin Hüseyin, el-Hâc Mustafâ 

bin el-Hâc Ahmed, Hüseyin bin Satı Baba, Mahmûd bin Mehmed Dede, el-Hâc Yûsuf bin el-

Hâc Mehmed ve gayruhum. 

 

242-1 Fi‘l-şenî‘ ve Cerîme Talebi 

Mevlûd bin İlyâs / Sittî bint-i Mustafâ 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hüsrev Ağa 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan Hüseyin Ağa mahmiye-i Konya 

muzâfâtından Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gilisra nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

Mevlûd bin İlyâs nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp 

bundan akdem mezbûr Mevlûd işbu hâzıre-i bi’l-meclis olan Sittî bint-i Mustafâ nâm hatunun 
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gice ile fi‘l-şenî‘ kasdıyla menziline dâhil olduğu nâhiye-i merkûm nâ’ibi huzûrunda isbât ve 

hüccet olunmağla mezbûr Mevlûd’den cerîme taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mevlûd cevâbında husûs-ı mezbûru ve mazmûn-ı hücceti inkâr idüp lâkin merkûme 

Sittî Hatun nâhiye-i merkûm subaşısı olan ‘Abbâs Ağa’ya şikâyet eylemekle beni ahz idüp 

husûs-ı mezbûr içün cerîme nâmıyla akçemi alup görülmüşdür deyu yedime mühürlü tezkere 

virmişdir deyu takrîr-i meşrûhuna mutâbık tezkere ibrâz itmeğin tezkere görülüp cerîme alınan 

maddenin tekrâr görülmesi lâzım gelmemekle mübâşir-i mezbûru bî-vech mu‘ârazadan men‘ 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

Mehmed Beg bin ‘Abdusselâm, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, ‘Alî bin Murâd, 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum.  

 

242-2 Fi‘l-şenî‘ Da‘vâsı ve İyi Hâl Soruşturması 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gilisra nâm karye 

sâkinelerinden Sittî bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûme sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Îsâ nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi beş gün mukaddem mezbûr Mustafâ fi‘l-şenî‘ 

kasdıyla bana yapışdı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûre Sittî Hatun 

talebiyle mezkûr Mustafâ’nın keyfiyet-i hâli karye-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda 

Derviş Efendi el-hatîb ve İmâm Süleymân bin ‘Abdunnebî ve İbrahîm bin ‘Abdunnebî ve 

Hüseyin bin Şa‘bân ve Bâli bin Nasrullah ve Ebûbekir bin Mûsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında mezbûr Mustafâ kendi hâlinde sâlih 

ve müstakîmdir deyu her biri hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir 

ta‘yîn olunan Hüseyin Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

Mehmed Beg bin ‘Abdusselâm, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, ‘Alî bin Murâd ve 

gayruhum.  

 

242-3 Fi‘l-şenî‘ Da‘vâsı ve İyi Hâl Soruşturması 

Sittî bint-i Mustafâ / Devlet bin Velî Beg. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gilisra nâm karye 

sâkinelerinden Sittî bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûme sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Devlet bin Velî Beg nâm şâb mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi beş gün mukaddem mezbûr Devlet fi‘l-şenî‘ 

kasdıyla bana yapışdı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûre Sittî Hatun 

talebiyle mezkûr Devlet’in keyfiyet-i hâli karye-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda Derviş 

Efendi el-hatib ve İmâm Süleymân bin ‘Abdunnebî ve ve İbrahîm bin ‘Abdunnebî ve Hüseyin 

bin Şa‘bân ve Bâli bin Nasrullah ve Ebûbekir bin Mûsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-

i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında mezbûr Devlet kendi hâlinde sâlih ve müstakîmdir 

deyu her biri hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan 

Hüseyin Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

Mehmed Beg bin ‘Abdusselâm, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, ‘Alî bin Murâd ve 

gayruhum.  

 

242-4 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Nafaka-i sagîr ‘Ömer bin Bektaş / bi-taleb-i ümmühu ‘Âyşe bint-i Hüseyin. 
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Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîri’l-med‘uv ‘Ömer bin Bektaş li-kisvetihi ve li-sâ’iri havâyicihi ez-zarûriyyeti 

külli yevmin yemurru ve yemzî min târîhihi bi-zeyl-i hamse derâhimi ‘alâ ebîhi’l-mezbûr bi-

talebi ümmihi ve hâzınetihi râfi‘atü‘l-kitâb ‘Âyşe bint-i Hüseyin el-mutallakati mine’s-sakîneti 

be-Mahalleti Mu‘în min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye sümme izn-i lehâ sarfi’l-

meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihi ve el-mezbûr bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-

rücû‘i ‘aleyhi lede’z-zaferi farzen ve takdîren sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike fî’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 17 Ekim 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

242-5 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Mustafâ bin Hüseyin / Maksûd Ağa. 

Hâlâ Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham ‘izzetlü 

İbrahîm Pâşâ hazretleri tevâbi‘inden Mustafâ Ağa ibn Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Maksûd Ağa bin Ebûbekir mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis Halîl bin Mehmed nâm kimesne hasta olup lâkin benim 

‘ammim oğlu olmağla mezbûra ecel târî olup vefât iderse verâseti bana münhasıradır ba‘de 

vefâtuhu mezbûrun muhallefâtını ahz ve kabz ve bana îsâle merkûm Maksûd Ağa’yı 

tarafımızdan vekîl nasb ve ta‘yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-

i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (6 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 27 Eylül 

1664). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Mustafâ bin Ahmed, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

243-1 Alacak Da‘vâsı 

Receb bin Muslî / karındaşı el-Hâc Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Receb bin Muslî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşı el-Hâc Yûsuf mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme 

zeylinde Altunpâ dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan 

bağ hissemi bundan akdem mezbûr el-Hâf Yûsuf’a yedibin akçeye bey‘ ve teslîm idüp mablağ-

ı mezbûrun dörtbin akçesini aldım bâkî üçbin akçem kaldı hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Yûsuf cevâbında bağ-ı mezbûru mezbûr Hüseyin’den 

dörtbin akçeye iştirâ eyledim yedibin akçeye iştirâ eylemedim deyu inkâr itmeğin mezbûr 

Receb’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ebûbekir Dede ibn 

‘Ukkâşe ve Mehmed bin Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr bağ hissesini bizim huzûrumuzda mezbûr 

Receb’den merkûm el-Hâc Yûsuf yedibin akçeye iştirâ ve kabûl eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a olmağın meblağ-ı bâkî üçbin akçeyi mezbûr Receb’e teslîme mezkûr el-Hâc Yûsuf’a 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

243-2 Küfür Da‘vâsı 

Receb Efendi-zâde Mustafâ Efendi / ma‘a Sefer. 
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Mahmiye-i Konya’da Kâdı‘asker Mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-müderrisîn râfi‘ü’l-

kitâb el-Hâc Mustafâ Efendi ibn Receb Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-

i merkûmeden Sefer bin Enbiyâ nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem kable’l-mağrib çeşme ayağından menzilime su icrâ itdirmek 

murâd eylediğimde mezbûr Sefer bel ile üzerime hücûm idüp sen nesin senin kanını içerin deyu 

itâle-i lisân eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘İvaz Halîfe ibn Hüseyin ve Mehmed bin 

‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdü’ş-şer‘î fî’l-

vâki‘ târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem kable’l-mağrib mûmâ-ileyh çeşme ayağından 

menziline su icrâ itdirmek murâd eyledikde mezbûr Sefer bizim huzûrumuzda bel ile üzerimize 

hücûm idüp sen nesin senin kanını içerin deyu itâle-i lisân eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 17 Ekim 1664).  

el-Hâc İbrahîm bin Seydî Ahmed, el-Hâc Mustafâ bin Hasan, Mevlûd bin el-Hâc Velî, 

İbrahîm bin Mehmed ve gayruhum.  

 

243-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Süleymân bin ‘Abdullah / Mehmed Dede bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya Kasâbsinân Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin ‘Abdullah nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Dede bin Mehmed nâm 

kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Hasanköyü 

dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı ‘Abdunnebî mülkü ve bir 

tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı Seyyid ‘Ömer mülkü ile mahdûd bir örtme ve eşcârı müştemil üç 

tahta bağımı mezbûr Mehmed Dede’ye dokuzbin nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mehmed Dede yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 18 Ekim 

1664). 

Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc 

‘Alî, Süleymân Halîfe bin Mehmed, es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin Mevlûd, Süleymân bin el-Hâc 

Mustafâ, Dellâk Mevlûd, Nûrullah bin Mehmed ve gayruhum. 

 

243-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mehmed bin Mehmed / Mehmed bin Satı. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Pîresedsultân Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Satı 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Tahte’l-kal‘a’da vâki‘ bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni Rıdvân mülkü ile mahdûd bir bâb dükkânımı mezbûr 

Mehmed’in Mûtâblar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı Dâvud mülkü ve bir 

tarafı Sıddık ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkânı ile ikibin nakd râyic-i fî’l-

vakt akçesini alup bi-tarîki’l-mukâyaza mübâdele eyledim ba‘de’l-yevm mülküdür keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(27 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 18 Ekim 1664). 
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‘Osmân Beg bin Hüdâverdi, Ahmed Çelebi bin el-Hâc Mehmed, İsma‘îl bin el-Hâc 

Mehmed, Ebûbekir bin Hasan, ‘Abdî bin Ahmed, ‘Alî bin Bâlcı, ‘Alî bin Murâd ve gayruhum.  

 

244-1 Mîrâs 

Müteveffâ Emrullah’ın zevcesi Sâ’îme bint-i Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

Emrullah bin Hüseyin’in verâseti sulbî oğulları Mehmed ve Mustafâ ve sulbiye kızları Râzıye 

ve Marzıye ile zevce-i metrûkesi Sâ’îme bint-i Mustafâ’ya münhasıra olduğu şer‘an zâhir 

oldukdan sonra mezbûrân Mehmed ve Mustafâ asâleten ve merkûmetân Râzıye ve Marzıye 

taraflarından ikrâr-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Mustafâ bin Süleymân ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Derviş 

Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

merkûme Sâ’îme mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

merkûme Sâ’îme’nin zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh 

yirmibin akçe mehr-i mü’ecceli olup mukâbelesinde mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Sefer mülkü ve bir tarafı Velî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd nısf sofa ve bir tâbhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil menzili merkûme Sâ’îme’ye 

virüp teslîm eyledik mutasarrıf olsun min ba‘d ‘alâkamız yokdur didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-

şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 18 Ekim 1664). 

Mehmed bin el-Hâc İsma‘îl, Mustafâ bin el-Hâc Kâsım, Sefer bin Mehmed, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

244-2 Mahalleden İhrâç ve Suçlunun Nefsine Kefîl Olma 

Kefâlet-i nefs-i Sefer. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin ve mütemekkin olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn Mustafâ 

ve Mevlûd bin ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede Kâdı‘asker 

Mahallesi sâkinlerinden Sefer bin Enbiyâ mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Sefer mahalle-i merkûmede sâkin işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan el-Hâc Mustafâ 

Efendi’ye itâle-i lisân idüp mahallesi ahâlisi mezbûr Sefer’in sû-i hâlini ihbâr idüp mahalleden 

ihrâcına kıbel-i şer‘den tenbîh olunmuşidi el-hâleti hâzihi mezbûr el-Hâc Mustafâ Efendi ve 

mahallesi ahâlisi rızâlarıyla mezbûr Sefer’in nefsine kefîl olduk ba‘de’l-yevm şer‘a ihzârı lâzım 

geldikde biz mezbûru şer‘a ihzâr idelim didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve 

elf (27 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 18 Ekim 1664). 

el-Hâc İbrahîm bin Seydî Ahmed, İbrahîm bin Mehmed, Mevlûd bin el-Hâc Velî, el-Hâc 

Mustafâ bin Hasan ve gayruhum.  

 

244-3 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Mehmed ve Emîne ibn Hasan / bi-taleb-i ümmühâ ‘Âyşe. 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li- 

nafakati’s-sagîreyni’l-med‘uveyn Mehmed ve Emîne ibn Hasan el-müteveffâ ebûhümâ el-

mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Türbe min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve 

li-kisvetihümâ ve li-sâ’iri havâyicihümâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemzî min yevmî târîhihi 

bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhümâ selâse derâhimi mine’l-mâli’l-müntakil-i ileyhümâ bi’l-

irsi’ş-şer‘î min ebîhümâ el-müteveffâ el-mezbûr ve bi-talebi ümmühâ ve hâzınetiha hâmilet-i 

hâze’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Yûnus ve lekûtühâ min hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-
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meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihümâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i 

‘alâ mâlihâ vakte’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel lisene hamse ve seb‘în ve elf (28 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 19 Ekim 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Halîl bin (boş), ‘Osmân bin (boş) ve 

gayruhum. 

 

244-4 Vasî-i Muhtârlık Da‘vâsı 

Medine-i Bosna’dan olup hacc-ı şerîfden gelürken mahmiye-i Konya’da Kiremidli 

Hanı’nda vefât iden el-Hâc Hüseyin’in vasî-i muhtârı olduğunu iddi‘â iden el-Hâc ‘Osmân bin 

‘Alî meclis-i şer‘-i şerîfde mahmiye-i merkûmede hâlâ kâ’im-makâm defterdârı olan Mahmûd 

Ağa mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında 

vefâtından sonra techîz ve tekfînine ve bâkî kalanı medine-i mezbûrede olan veresesine îsâle 

beni vasî-i muhtâr nasb ve ta‘yîn ve ihtiyâr itmişiken mezbûr Mahmûd Ağa muhallefât-ı 

müteveffâ-yı mezbûra vaz‘-ı yed itmek murâd ider su’âl olunup men‘ olunması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden olup medine-i 

mezbûreden el-Hâc Şa‘bân bin Keyvân ve el-Hâc Hasan bin ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc 

Hüseyin hâl-i hayâtında vefâtından sonra techîz ve tekfînine ve bâkî kalanı veresesine îsâle 

mezbûr el-Hâc ‘Osmân’ı bizim huzûrumuzda vasî-i muhtâr nasb ve ta‘yîn ve ihtiyâr idüp ol 

dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve merâsimini edâya te‘ahhüd eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle mezbûr Mahmûd Ağa mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (29 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 20 Ekim 1664). 

Hâcı Ahmed bin Ramazân, Hâcı Nûr bin ‘Alî, el-Hâc Hüseyin bin (boş). 

 

244-5 Nâ-mahrem İle Basılan Kimselerin İtirâfları 

Subaşı. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa işbu Sinân Ağa ibn ‘Abdullah ve Üveys 

Mehmed bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin İbrahîm nâm kimesneleri târîh-i kitâb gicesi meclis-i şer‘a 

ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp mezbûrîn Sinân Ağa ve Mehmed ve ‘Alî Tavuk 

Mahallesi’nde Kuloğlu İbrahîm nâm kimesnenin menzilinde kendülerine nâ-mahrem olan 

Zemîne bint-i Halîl nâm hatun ile yaturlar iken taraf-ı şer‘den çukadâr el-Hâc ‘Alî Beşe ile 

basup mezbûrûnu ahz ve ihzâr eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Sinân 

Ağa ve Mehmed ve ‘Alî cevâblarında fî’l-hakîka mahalle-i merkûmeden Mustafâ nâm kimesne 

bize nâ-mahrem olan merkûme Zemîne Hatun’u menzil-i mezbûra getirivirüp bir odada 

yaturken mezbûrân Kâmil Ağa ve el-Hâc ‘Alî Beşe basup bizi ahz eylediler deyu bi’t-tav‘ihim 

ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 18 Ekim 

1664). 

Mustafâ Beşe er-râcil, Süleymân bin Mustafâ, Mehmed bin Mahmûd, Mehmed bin 

Mustafâ ve gayruhum. 

 

245-1 Katl Da‘vâsında Diyet Alarak Sulh Olma 

Sulh-ı maktûl ma‘a kâtil İmîrza veled-i Hatar. 
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Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem mahktûlen fevt olan ‘Osmân bin 

Ahmed’in verâseti vâlidesi Marzıye bint-i ‘Osmân ile li-ebeveyn kebîre kız karındaşı Fâtıma 

ve li-ebeveyn er karındaşları ‘Alî ve ‘Abdî ve Ahmed nâm sagîrlere münhasıra olduğu şer‘an 

zâhir oldukdan sonra merkûme Fâtıma asâleten ve kendi tarafından asîl ve sıgâr-ı mezbûrûnun 

tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan vâlideleri merkûme Marzıye meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İmîrza veled-i Hatar nâm zimmî tarafından husûs-

ı âtiyyü’l-beyânı tasdîka vekîl olup oğlu Hatar nâm zimmî muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz mezbûr ‘Osmân’ı bundan akdem müvekkil-i 

merkûm İmîrza zimmî toyka ile ‘amden darb ve katl idüp huzûr-ı şer‘de isbât olunmağın hâlâ 

dem ve diyetini da‘vâ ve taleb eylediğimde vesâtat-ı müslimîn ile müvekkil-i mezbûru 

yirmialtıbin nakd râyic-i fî’l-vakt akçe ile on yedi keyl buğdaya sulh eylediklerinde sulh sıgâr-

ı merkûmûna evlâ ve enfa‘ olmağla ol dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı 

mezbûru ve zikr olunan buğdayı müvekkil-i merkûm İmîrza zimmî yedinden ahz ve kabz idüp 

müteveffâ-yı mezbûrun dem ve diyetine müte‘allık da‘vâdan fâriga olduk min ba‘d da‘vâ ve 

nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm müteveffâ-yı mezbûrun dem ve diyetine müte‘allık bir tarîk ile 

bizden veya vekîlimizden da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 

Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 18 Ekim 1664). 

Sâlih Çelebi bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin Şâh‘unsûr, Derviş Hüseyin bin İbrahîm, 

Mehmed Çelebi bin Mustafâ, Ahmed Çelebi bin Nasrullah, Mehmed bin Ramazân, ‘Ömer bin 

‘Abdurrahman, el-Hâc İshak bin İbrahîm, Süleymân bin ‘Alî.  

 

245-2 Yakaya Yapışma ve Küfür Da‘vâsı 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca / Subaşı. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Kahveci Hasan bin Süleymân mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan bî-vech benim yakama yapuşup itâle-i lisân eyledi su’âl 

olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan 

vech-i meşrûh üzere mezbûr el-Hâc Mahmûd’un yakasına yapışup itâle-i lisân eylediğini bi-

tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa mahzarında 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim 1664). 

Şeyh Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, Hızır bin el-Hâc ‘Abdulkerîm, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum. 

 

245-3 Şarâb Destisi İle Yakalanan Kimsenin İtirâfı  

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa Bordabaşı Mahallesi sâkinlerinden 

İsma‘îl bin Murâd nâm kimesneyi târîh-i kitâb gicesi meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında takrîr-

i kelâm idüp mezbûr İsma‘îl işbu bir desti şarâb ile giderken ahz ve ihzâr eyledim su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İsma‘îl işbu desti ile şarâbı bir zimmîden iştirâ idüp şurb eylesem 

gerek deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (27 Rebî‘ü’l-

evvel 1075 / 18 Ekim 1664). 

Durak Ağa mîr-i âb, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 



- 471 - 

 

245-4 Mahkeme Mürâselesine Uymayan Kimsenin Tescîli 

Akıncı Sultân Mescidi mütevellisi Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Akıncısultân Mahallesi Mescidi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-

kitâb Mehmed Çelebi ibn Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

Gödeler nâm karye sâkinlerinden ‘Alî bin Halîl mahzarında bi’t-tevliye üzerine da‘vâ ve takrîr-

i kelâm idüp mütevellisi olduğum mescid-i mezbûr evkâfından karye-i merkûme kurbunda 

vâki‘ ‘Abdulmu’min Mezra‘ası arâzisini zirâ‘at ve hırâset idüp hâsıl olan mahsûlün ‘öşrün 

virmemekle taraf-ı şer‘den mürâsele alup varduğumda mürâseleyi imâm kırâ’at eyledikde 

mezbûr ‘Alî mürâseleyi okuma virmen didi ve mürâseleye itâ‘at eylemedi su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Ömer bin İbrahîm (boş) 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ 

mütevelli-i mezbûr mürâsele getürüp imâm kırâ’at eyledikde mezbûr ‘Alî mürâseleyi kırâ’at 

eylemeye ‘ıkrâ virmen didi ve şer‘a gelmedi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-

i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a hâlâ subaşı 

olan Kâmil Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 15 Ekim 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

245-5 Küfür Da‘vâsı 

İstenker veled-i Hamâyil / ‘Acem Erkîl. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İstenker veled-i Hamâyil nâm zimmî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu râfi‘ü’l-sifr ‘Acem Erkîl veled-i Tomâ nâm zimmî muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûm Erkîl târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem benim 

‘avratıma cimâ‘ lafzıyla şetm eyledi hâlâ su’âl olunup mûcibi icrâ olunmak matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr müdde‘î-i mezbûrdan müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyine içün izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan 

bir gün mukaddem mezbûr İstenker’in ‘avratına cimâ‘ lafzıyla şetm idüp ol vecihle üzerinde 

hakk-ı ta‘zîr olmadığına merkûm Erkîl’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm ellezî enzele’l-İncîl ‘alâ ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâm itmeğin müdde‘î-i merkûm 

mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 25 Ekim 1664). 

Fahrü’l-a‘yân serdâr Ahmed Beşe, İsma‘îl Çelebi bin ‘Abdulkerîm, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd. 

 

246-1 Hırsızlık Da‘vâsı 

Eşe bint-i Sâlih / Ümmü bint-i Yahşî. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Bilecik nâm karye 

sâkinelerinden Eşe bint-i Sâlih nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-

kitâb Ümmü bint-i Yahşî nâm hatun mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan yirmi gün mukaddem karye-i merkûmede vâki‘ menzilim havlusundan bir tuluk yağım 

zâyi‘ olmağın merkûme Ümmü hatunu mazınna inhâz iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan yirmi gün 

mukaddem merkûme Eşe’nin menzili havlusundan bir tuluk yağını almadığına mezbûre Ümmü 

Hatun’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în 

ve elf (4 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 25 Ekim 1664). 
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el-Hâc Mustafâ Efendi bin Receb Efendi, Himmet bin Hüseyin, ‘Alî bin Mûsâ, Mehmed 

bin Memi, İbrahîm bin ‘Abdunnebî ve gayruhum.  

 

246-2 Talâk Tescîli 

Mülâyim bint-i ‘Abdullah / zevcihâ Molla Velî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Mülâyim bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Molla Velî bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp zevcim mezbûr Molla Velî beni tatlîk itmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-

ı ‘aleyh olan ikiyüz akçe mehr-i mü’eccelimi alup ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûme ve me‘ûnet-i 

süknâm mukâbelelerinde iki buçuk keyl buğdayı ahz ve kabz idüp mezbûrun zimmetini ibrâ ve 

iskât eyledim min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve 

elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 16 Ekim1664). 

Hüseyin Efendi ibn ‘Abdî, Halîl Çelebi bin Mehmed, ‘Alî bin Hâcı, ‘Alî Çelebi bin Murâd 

ve gayruhum. 

 

246-3 Mehr-i Mü’eccel Da‘vâsı 

Yânos zimmî / vekîl Ahmed Beşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem hâlik olan Bağdâd bint-i Hızır nâm 

nasrâniyenin verâseti sadriye sagîre kızları Meryem ve Bahâr ve kebîre kızları Altun ve Sultân 

ile vâlidesi Nâzlı ve zevc-i metrûku Yânos nâm zimmîye münhasıra olduğu şer‘an zâhir 

oldukdan sonra sagîretân-ı merkûmetânın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olup merkûmetân 

Altun ve Sultân’ın taraflarından dahî husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri olan 

Ahmed Beşe nâm râcil meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Yânos zimmî 

muvâcehesinde bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp vasîleri ve 

vekîlleri olduğum merkûmetânın vâlideleri hâlike-i merkûmenin zevci mezbûr Yânos zimmî 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan seksenbin akçe mehr-i mü’eccelini hâlâ taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yânos cevâbında hâlike-i merkûmenin mehri 

olan meblağ mezbûrûnun hisselerini bundan akdem da‘vâ eylediklerinde mukaddemâ merkûme 

Bağdâd hâlike olduğunda müvekkiletân-ı merkûmetân asâleten ve vesâyeten mehr-i mezbûrda 

olan hisselerinden fâriga olup ben dahî anlar zimmetinde olan eşyadan fâriga olmuşidim 

dimekle beynimizde münâza‘ât-ı kesîre vâkı‘a olmağın vesâtat-ı müslimîn ile yediyüz akçe 

üzerine sulh eylediğimde ol dahî sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru 

yedimden ahz ve kabz eyleyüp zimmetimi vekâleten ibrâ ve iskât eyledi deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Serdâr Ahmed Beşe ibn 

Şa‘bân Beşe ve İsma‘îl Beşe ibn ‘Abdulkerîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ hâlike-i merkûmenin mehr-i mü’ecceli olan 

meblağ-ı mezbûru vekîl-i merkûm taleb eyledikde bizim huzûrumuzda yediyüz akçe üzerine 

sulh olup bedel-i sulhu kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı 

merkûmdan vekîl-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene hamse ve seb‘în ve elf (24 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 15 

Ekim1664). 

Hasan bin ‘Abdullah, Mustafâ bin Mehmed, İbrahîm bin Sinân Beşe, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd. 
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246-4 Muhâla‘a 

Muhâla‘a-i İsmîhân bint-i ‘Abdunnebî / zevci Mehmed bin Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Karadiğîn nâm karye sâkinelerinden İsmîhân bint-i 

‘Abdunnebî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci Mehmed bin Şa‘bân 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mehmed ile ben nâşize olmağın 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onbeşbin akçe mehr-i mü’eccelimden geçüp 

nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmem ve me‘ûnet-i süknâmdan dahî kendi üzerime olup ve mezbûrun 

firâşından olan hamlim hayyen tevellüd iderse müddet-i hızâne temâmına değin kendi 

mâlımdan infâk ve iksâ üzerine merkûm Mehmed ile muhâla‘a-i şer‘iye ile muhâla‘a olup ol 

dahî vech-i meşrûh üzere hul‘u kabûl eyledikden sonra birbirimiz âharın nefsini ibrâ ve iskât 

eyledi min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (4 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 25 Ekim1664). 

Hüseyin Efendi bin ‘Abdî, Şükrullah bin Mahmûd, ‘Abdurrahman bin ‘Abdulkâdir, 

İbrahîm bin Mahmûd, ‘Âdilhân sin İbrahîm, Ahmed bin Şahin, Mahmûd bin Bostân ve 

gayruhum. 

 

246-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Süleymân bin Hüseyin / Sâliha bint-i Hasan. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin Hüseyin 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Sâliha bint-i Hasan nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci el-Hâc Nasûh bin 

Mûsâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Sâhibyakası nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Kadrî Çelebi mülkü ve bir tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı 

Çenkîroğlu mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve havlu ve arz-ı 

hâliye ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil dokuz tahta bağımı merkûme Sâliha 

Hatun’a yirmidörtbin nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûre Sâliha yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 29 Ekim 1664). 

Seyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, Mehmed Çelebi bin Halîl, Mustafâ Çelebi 

bin Halîl, Hasan Beg bin Hüsâm Beg, ‘Abdusselâm bin Hüseyin, Mahmûd Çelebi bin Balabân, 

Hüseyin bin ‘Abdusselâm, Ahmed bin el-Hâc Mahmûd, Hüseyin bin İbrahîm ve gayruhum. 

 

247-1 Talâk ve Nikâh Yenileme 

Mahmiye-i Konya’da İbn Şahin Mahallesi sâkinelerinden Güldâne bint-i Cârullah nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb zevc-i sâbıkı Mahmûd bin Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mahmûd hîn-i gazabında bana boş ol dimişidi 

hâlâ tecdîd-i nikâh murâd ideriz didikde ihtiyâten ol mahalde talâk-ı selâseyi zikr eylemediğine 

mezbûr Mahmûd’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 

itmeğin tecdîd-i nikâha izn bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 23 Ekim1664). 

İlyâs Çelebi bin ‘Abdî, Mahmûd Çelebi bin Süleymân, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed 

Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 
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247-2 Mülk Satış Anlaşmaslığı 

İbrahîm bin Ramazân / Mahmûd ve Mehmed ve Aşık evlâd-ı Ramazân. 

Mahmiye-i Konya kazâsına tâbi‘ Necmeddîn nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

İbrahîm bin Ramazân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin Mahmûd ve 

Aşık evlâd-ı Ramazân mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn Belvîrân 

Kazâsı’na tâbi‘ Sakarlar nâm karyede vâki‘ bir tarafı ‘Alî Çelebi mülkü ve bir tarafı Îvâd mülkü 

ve bir tarafı Şa‘bân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir dönüm bağlarını bundan 

akdem bana beşbinikiyüz akçeye bey‘ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun dörtbinelli akçesini 

alup bâkî binelli akçeleri kalmışidi hâlâ meblağ-ı bâkîyi alup yedime hüccet i‘tâ olunmasını 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Aşık bey‘-i mezbûru ikrâr idüp 

mezbûrân Mehmed ve Mahmûd inkâr itmeğin mezbûr İbrahîm’den takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed Beşe ibn Sevindik ve Mevlûd bin Dâvud ve 

İbrahîm Beşe ibn ‘Abdulhalîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mârü’z-zikr bağı bundan akdem mezbûrûn Mehmed ve 

Mahmûd ve Aşık bizim huzûrumuzda merkûm İbrahîm’e beşbinikiyüz akçeye bey‘ ve teslîm 

idüp meblağ-ı mezbûrun dörtbinelli akçesini merkûm İbrahîm yedinden alup kabz eylediler bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

olmağın meblağ-ı bâkî binelli akçeyi mezbûr İbrahîm yedinden alup bağ-ı mezbûrdan kasr-ı 

yede mezbûrûn Mehmed ve Mahmûd ve Aşık’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (7 Rebî‘ü’l-âhir 1075 

/ 28 Ekim1664). 

Ahmed Beg bin ‘Abdî, Îvâd bin Mehmed, Muharrem bin Himmet, Sefer Çelebi bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

247-3 Darb Da‘vâsı 

‘Âyşe bint-i Emînehân / zevci İbrahîm bin Hâcı. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi’nde sâkine râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i 

Emînehân nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci İbrahîm bin Hâcı 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr İbrahîm bî-vech beni tabanca ve 

yumruk ile darb eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr İbrahîm cevâbında fî’l-vâki‘ yumruk ile merkûme ‘Âyşe’yi bî-vech darb eyledim deyu 

bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa mahzarında 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(9 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 30 Ekim1664). 

‘Îsâ Halîfe el-imâm, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

247-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinelerinden Cennet bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin Mehmed mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Çeşme Kapusu dâhilinde vâki‘ bir 

tarafı es-Seyyid Mustafâ Çelebi mülkü ve bir tarafı Safer zimmî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir bâb börek dükkânımı içinde olan fırunu ve cümle tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezbûr 

Halîl’e üçbinüçyüzelli nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i mezbûr ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Halîl yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (9 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 30 Ekim1664). 
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es-Seyyid Yûsuf Çelebi bin Muslihiddîn, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc ‘Abdî, ‘Alî bin 

Süleymân, Fethullah bin Ahmed, Mehmed Halîfe bin Mahmûd ve gayruhum.  

 

247-5 Mülk Satışı 

Mü‘mine bint-i ‘Abdî / Mihâyil nâm zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinelerinden Mü’mine bint-i ‘Abdî nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mihâyil nâm zimmî tarafından tasdîk-i 

âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan babası Bostân nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni mezbûr Bostân mülkü ve bir tarafı 

benim mülküm ve bir tarafı ‘Abdullah mülkü ile mahdûd bir sofa harâbemi mezbûr Mihâyil 

zimmîye bindokuzyüzelli nakd akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mihâyil zimmî yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 29 Ekim1664). 

Hüseyin Hoca el-imâm, Mehmed bin Mehmed, ‘Abdullah bin Velî Beşe, Lutfî bin 

Mustafâ, Süleymân bin Ebûbekir ve gayruhum. 

 

248-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Totoros veled-i Vâsıl / ‘Abdulcelîl bin el-Hâc Sefer. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Totoros veled-i Vâsıl nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulcelîl bin el-Hâc Sefer mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Kürden nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

‘İvaz mülkü ve bir tarafı Molla Nebî mülkü ve bir tarafı Mevlûd mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir oda ve arz-ı hâliye ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil  dört tahta 

bağımı mezbûr ‘Abdulcelîl’e beşbindokuzyüz nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î şer‘î ile bey‘ ve teslîm idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl itmeğin semeni 

olan meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdulcelîl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 29 Ekim1664). 

el-Hâc Halîl bin Mûsâ, Halîl Çelebi bin ‘Abdulkâdir, ‘Abdurrahman bin el-Hâc Mustafâ, 

Sarrâc ‘Alî, ihve Hasan ve gayruhum.  

 

248-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mustafâ bin Nasûh / Molla Hüseyin bin Rıdvân. 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Nasûh nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Lâçin bin Rıdvân nâm kimesne 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Durud nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Değirmenci bağı ve bir tarafı Çaylıoğlu bağı ve bir 

tarafı Solak bağı ile mahdûd bir kıt‘a bağımı cümle tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezbûr Molla 

Hüseyin’e onyedibinbeşyüz nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve 

teslîm idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Lâçin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în 

ve elf (10 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 31 Ekim 1664). 

‘Alî Çelebi bin el-Hâc Receb, Ahmed Halîfe el-imâm, Ahmed bin Süleymân, Mahmûd 

bin Süleymân, Mehmed bin Mustafâ, Dellâl Süleymân, Aydınlı Mehmed ve gayruhum. 

 

248-3 Ev Hibesi 

Hibe Hûbân bint-i Velî / Himmet bin Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Hûbân bint-i Velî nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Himmet ibn Ahmed mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı 

arz-ı hâliye ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tâbhâne ve bir 

sofa ve havluyu müştemil menzilimi mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye oğlum 

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

hibede ithâb ve kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (10 Rebî‘ü’l-âhir 1075 

/ 31 Ekim 1664). 

Hüseyin Halîfe bin ‘Alî, Mehmed Halîfe bin el-Hâc Himmet, Mustafâ bin Pîrî, diğer 

Mustafâ bin Mehmed, Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi ibn Hasan ve gayruhum. 

 

248-4 Konya’ya İzinsiz Yerleşen Köylülerin Kendi Köylerine Geri İskânı 

Penbeci nâm karye. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ‘Abdulmü’min Halîfe Evkâfı’na evlâdiyet üzere 

mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulmü’min nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde evkâf-ı mezbûre kurâsından Penbeci nâm karye sâkinlerinden İbrahîm bin Ca‘fer ve 

Mustafâ bin Yûnus ve Ahmed bin İbrahîm nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn mukaddemâ karye-i merkûmede sâkin olup muharrer-i cedîd hîn-

i tahrîrde karye-i merkûmeye tahrîr idüp ve üzerlerine hâne kayd idüp ismleri sûret-i defterde 

mestûr iken karye-i merkûmeden kalkup hâlâ şehrde sâkin olmalarıyla yine karyelerine çıkup 

sâkin olmalarını talep iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn cevâblarında husûs-

ı mezbûr minvâl-i mübeyyen üzeredir târîh-i kitâbdan altmış günden sonra karye-i merkûmeye 

çıkup sâkin olalım deyu her biri mukırr ve mu‘terif olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (8 Rebî‘ü’l-âhir 1075 

/ 29 Ekim 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve 

gayruhum. 

 

248-5 Mülk Hibesi 

Hibe-i Bedel Beşe / oğulları Hüseyin ve Sefer. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden Bedel Beşe ibn Sefer nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde oğulları râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin ve Sefer 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm 

ve bir tarafı mescid-i şerîf ve bir tarafı Mehmed mülkü ile mahdûd olan menzilimden bir oda 

ve bir ahur ve bir örtmeyi mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye oğlum mezbûr 

Sefer’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile temlîk ve teslîm idüp ve bağçesini dahî oğlum merkûm 

Hüseyin’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp anlar dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz 

eylediler ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûblarıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 
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eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 3 Kasım 

1664). 

Molla Mahmûd bin Süleymân, Mehmed Beşe bin Sevindik, Mahmûd bin Seydî, Mehmed 

bin Mûsâ, Mehmed bin ‘Abdullah, Hasan Beşe bin Bedel Beşe ve gayruhum. 

 

249-1 Mülk Satışı (Ahur ve Örtme Satışı) 

Sefer bin Bedel Beşe / karındaşı Hüseyin Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden Sefer bin Bedel Beşe nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb karındaşı Hüseyin Beşe 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mescid-i şerîf ve 

bir tarafı mezbûr Hüseyin Beşe mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd babam Bedel Beşe 

bana hibe ve teslîm eylediği bir oda ve bir ahur ve bir örtmeyi mezbûr Hüseyin Beşe’ye üçbin 

akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve teslîm idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer 

min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 4 Kasım 1664). 

Molla Mahmûd bin Süleymân, Mehmed Beşe bin Sevindik, Mahmûd bin Seydî, Mehmed 

bin Mûsâ, Mehmed bin ‘Abdullah, Hüseyin bin Bedel Beşe ve gayruhum. 

 

249-2 Vasîden Mâlların Teslîm Alındığının Tescîli 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Karakurd Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden 

İshak nâm kimesnenin kebîre kızı Rahîme tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-yı 

hüccete vekîl olup merkûmenin zâtını ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc İbrahîm bin 

Kemâl ve el-Hâc İdrîs bin el-Hâc İsma‘îl şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin 

Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin el-Hâc 

Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Rahîme 

mukaddemâ sagîre iken mezbûr el-Hâc Ahmed kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olup babasından 

intikâl iden ondörtbin nakd akçesini ve kassâm defteri mûcibince eşyâsını zabt eylemişidi hâlâ 

müvekkilem ‘âkıle ve bâliğa olup emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza kâdire olmağla meblağ-ı 

mezbûr ondörtbin nakd akçeyi ve kassâm defteri mûcibince cümle eşyâsını mezbûr el-Hâc 

Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledi min ba‘d hak ve 

‘alâkası kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 2 Kasım 1664). 

Ahmed Beşe bin ‘Abdî, Ahmed Beg bin ‘Abdî, Mustafâ bin Hüseyin, Süleymân bin 

‘Abdî, el-Hâc Muslî bin Velî ve gayruhum. 

 

249-3 Vasî Ta‘yîni 

Sagîr Mustafâ ve Mûsâ / vasî karındaşları Nasûh. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden el-

Hâc ‘Osmân’ın sulbî sagîr oğulları Mustafâ ve Mûsâ’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i 

şer‘î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın karındaşları râfi‘ü’l-kitâb Nasûh nâm kimesne 
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mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-

i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf 

(14 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 4 Kasım 1664). 

‘Alî Çelebi bin Karaman, Molla Mahmûd bin Süleymân, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

249-4 Emânet Verilen Kısrak Da‘vâsı 

Mustafâ bin el-Hâc Murâd. 

Türkmân tâyifesinden Koca nâm kimesne tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i 

sâbitü’l-vekâlesi olan sulbî oğlu ‘Alî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin el-Hâc Murâd mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Mustafâ bundan akdem babam Koca’dan bi-tarîki’l-‘âriye kıymeti beynimizde ma‘lûm 

bir re’s kır kısrağını alup üzerine binüp ön ayağını kırup andan nâşî helâk olmağla hâlâ 

vekâletim hasebiyle ba‘de’l-isbât değer bahâsını taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Koca’dan mârü’z-zikr kısrağı binmek içün 

‘âriyet alup üzerine binüp ön ayağı kırılmağla sardırup iyüce oldukdan sonra mârü’z-zikr 

kısrağı merkûm Koca’ya teslîm eylediğimde ayağı sağ iken ziyâde bahâ ider idi deyu merkûm 

Koca da‘vâ sadedinde olmağın vesâtat-ı müslimîn ile bir kır tay virüp teslîm eyledim deyücek 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr Mustafâ’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Receb bin Süleymân ve İbrahîm bin Halîl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ ‘âriyet alduğu 

kısrağı merkûm Koca’ya teslîm eyledikde ayağı sağ iken ziyâde bahâ ider idi deyu da‘vâ 

sadedinde olmağla bi-tarîki’s-sulh bir kır tay virüp teslîm idüp merkûm Koca dahî kabûl ve 

kabz eyledi bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın bî-vech mu‘ârazadan mezbûr ‘Alî men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve 

seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 4 Kasım 1664). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr ve gayruhum. 

 

249-5 Alacak Da‘vâsı 

Hadîce bint-i ‘Abdî / 60 guruş / el-Hâc ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Hadîce bint-i ‘Abdî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu el-Hâc ‘Alî bin Muharrem mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem mezbûr el-Hâc ‘Alî’ye bi-tarîki’l-karz altmış ‘aded riyâlî guruş virüp teslîm 

eylemişidim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Alî Hoca ibn Ahmed Hoca ve ‘Abdurrahman Çelebi ibn Emrullah 

Efendi nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-

vâki‘ mezbûr el-Hâc ‘Alî bizim huzûrumuzda müdde‘iye-i merkûme Hadîce Hatun’a karz-ı 

şer‘îden altmış riyâlî guruş deynim vardır deyu ikrâr idüp bizi işhâd eyledi ikrârına biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

olmağın mârü’z-zikr altmış riyâlî guruşu merkûme Hadîce Hatun’a teslîme mezbûr el-Hâc 

‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 4 Kasım 1664). 

Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, Dilâver Beg bin Ca‘fer, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd ve gayruhum.  
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250-1 Hâneye Tecâvüz İsbâtı Da‘vâsı 

el-Hâc Himmet bin Şucâ‘ / Sefer bin Arık. 

Bi’l-fi‘l Karaman Beglerbegisi olan refi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

Mehmed Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hüsrev Ağa 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Abdulbâkî Ağa müzâheretiyle İnsuyu 

Kazâsı’na tâbi‘ Kısacık nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Himmet bin Şucâ‘ nâm kimesne 

râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin Arık nâm kimesneyi meclis-i şer‘a ihzâr ve mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Sefer bundan akdem benim oğlum Çağân ve yeğenim ‘Alî içün 

hıyânet kasdıyla evime girdi deyu mütesellim-i sâbıkan Mustafâ Ağa’ya bî-vech şikâyet idüp 

mütesellim-i mezbûr beni ahz ve habs idüp bir re’s at ile yüzotuzyedi esedî guruşumu aldı su’âl 

olunup oğlumdan ve yeğenimden eylediği şikâyetin vechini beyân eylemesi matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Sefer cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr el-Hâc Himmet’in oğlu Çağân 

ve yeğeni ‘Alî bundan akdem ‘ale’s-seher hıyânet kasdıyla evime girüp kazâ-i mezbûre nâ’ibi 

‘Abdurrahman Efendi huzûrunda isbât idüp hüccet-i şer‘iye olmağla mütesellim-i mezbûr 

Mustafâ Ağa merkûm el-Hâc Himmet’i ahz idüp at ve akçesini aldı deyu mazmûnu takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda 

mazmûn-ı hücceti mezbûr el-Hâc Himmet münkir olmağın zeyl-i hüccet-i mezbûrede ismleri 

mestûr olan müslimînden ‘Alî bin Kubâd ve Yûsuf bin İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ işbu feth ve kırâ’at olunan hüccet-

i şer‘iye mezbûr el-Hâc Himmet ve yeğeni ve oğlu muvâcehelerinde oldu mazmûn-ı hüccete 

biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-

i kabûlde vâkı‘a olmağın bî-vech mu‘ârazadan merkûm el-Hâc Himmet men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în 

ve elf (17 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 7 Kasım 1664). 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘Abdullah bin ‘Abdî, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve 

gayruhum. 

 

250-2 Vâlide Sultân Hanı’nda Derzilerin Satış Yapmasının Yasaklanması 

Cemâ‘at-i derziler / ma‘a handa olan zimmîler. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ bezzâzistân ve derziler ve bezzâzlardan el-Hâc Mahmûd ve 

el-Hâc Şa‘bân ve Halîl Çelebi ve Mahmûd Çelebi ve el-Hâc Mehmed ve Nasrullah Çelebi ve 

Mustafâ Çelebi ve el-Hâc ‘Alî nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasından vâki‘ Vâlide Sultân Hanı 

dimekle ma‘rûf hanın hâlâ müste’ciri olan el-Hâc Ahmed bin Mustafâ ve handa sâkin Yâsef 

veled-i Âhîbeg ve Abrahâm veled-i Azerşe nâm zimmîler muvâcehelerinde her biri üzerlerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem han-ı mezbûrda derziler kaftan dikmeyüp dikilmiş 

kaftan ve zıbun bey‘ ve şirâ itmemek içün emr-i şerîf vârid olup mazmûn-ı dürer bârı üzere 

mezbûrân zimmîler bin altmış üç ve dört senelerinde meclis-i şer‘a ihzâr idüp han-ı mezbûrda 

kaftan ve zıbun bey‘ ve şirâ itmeyüp bezzâzistânda ve derziler ve bezzâzlar sûkunda oturup 

bey‘ ve şirâ eylemeleri içün iki kıt‘a hüccet olmuşiken yine kâni‘ olmayup han-ı mezbûrda bey‘ 

ve şirâ üzerelerdir su’âl olunup yedimizde olan emr-i şerîf ve hüccet-i şer‘iyeler mûcibince 

men‘ ve def‘ olunması matlûbumuzdur deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhlarına mutâbık iki kıt‘a 

hüccet ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hüccetleri mezbûrûn el-

Hâc Ahmed ve Yâsef ve Abrahâm mukırr ve mu‘terif olmağın hân-ı mezbûrda vech-i 

mübeyyen üzere kaftan ve zıbun bey‘ ve şirâ eylemeyüp dükkânlarda bey‘ ve şirâ eylemeye 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 2 Kasım 1664). 

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi 

ve gayruhum. 
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250-3 Köpek Mülkiyeti Da‘vâsı 

Seyyid Mustafâ Çelebi’nin köpek hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn Seyyid 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hasan bin Yûsuf mahzarında üzerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan benim köpeğimden doğma bir siyâh köpeğimi zabt 

eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında bir siyâh köpek zabt 

eyledim lâkin mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi’nin köpeğinden doğma köpeği olduğu ma‘lûmum 

değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Hüseyin Çelebi ibn es-Seyyid Yûsuf ve Ebûbekir 

bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup gıbbe’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ işbu nizâ‘ olan siyâh köpek mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi’nin köpeğinden doğma 

köpeğidir bu husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mârü’z-zikr köpeği mezbûr Seyyid Mustafâ 

Çelebi’ye teslîme mezbûr Hasan’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 4 

Kasım 1664). 

‘Osmân Beg el-muhtesib, Dilâver Beg bin Ca‘fer, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum. 

 

250-4 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Zeynî bint-i Dellâl Derviş / Hasan ve Halîl. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Zeynî bint-i Dellâl Derviş nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘iyyü’l-kitâb Hasan ve Halîl ibney ‘Osmân mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûm zeylinde Sâhibyakası’nda vâki‘ garben nehr-i cârî ve 

kıbleten Seyyid Mustafâ mülkü ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen İslâmoğlu mülkü ile mahdûd 

bir kıt‘a tarlamı mezbûrân Hasan ve Halîl’e altıbin nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûru mezkûrân Hasan ve Halîl yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 5 Kasım 1664).  

Seyyid Mahmûd Çelebi bin Seyyid Mehmed, İbrahîm bin Mûsâ, Mehmed bin İsma‘îl, 

Mahmûd bin ‘Alî, Ebûbekir bin İsma‘îl, ‘Alî Çelebi bin Murâd ve gayruhum.  

 

251-1 Alacak Da‘vâsı 

Mahmûd bin ‘Abdî / Hasan Beg ibn İshak. 

Eskiil Kazâsı’na tâbi‘ Eğin nâm karye sâkinlerinden Mahmûd bin ‘Abdî tarafından husûs-

ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan karındaşı Fazlı Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beg ibn İshak mahzarında üzerine bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hasan Beg bundan akdem karındaşım mezbûr Mahmûd içün sen Celâlî 

Hasan tevâbi‘isin Celâlî Hasan oğlundan doksanaltı esedî guruş istikrâz ve kabz idüp köle 

almışsın Celâlî Hasan defterinde mestûrdur deyu karındaşımın doksanaltı guruşunu almış hâlâ 

vekâletim hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan Beg 

cevâbında mukaddemâ Celâlî Hasan’ın ve oğullarının ve âdemleri ve tevâbi‘lerinin cümle 

emvâl ve erzâkları mîrîye kabz oluna deyu taraf-ı ‘aliyyeden mübâşir ta‘yîn olunan İbrahîm 

Ağa yediyle kapucubaşı İsma‘îl Ağa’ya emr-i şerîf vârid olup mezbûr Mahmûd merkûm 

İbrahîm Ağa beni irsâl idüp ben dahî varup Celâlî Hasan deyni olan doksanaltı guruşu mezbûr 
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Mahmûd yedinden alup mezkûr İbrahîm Ağa’ya teslîm idüp ol dahî mîrî içün kabz idüp yedime 

mühürlü tezkere virmişdir deyu takrîr-i meşrûhuna mutâbık mühürlü tezkeresin ibrâz itmeğin 

mezbûr Mahmûd Celâlî Hasan tevâbi‘i olduğunu ihbâr-ı sikât ile ma‘lûm olup vech-i meşrûh 

üzere haklarında emr-i şerîf vârid olduğu mukarrer olmağın bî-vech mu‘ârazadan vekîl-i 

mezbûr Fazlı Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-

i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (13 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 3 Kasım 1664).  

Fahrü’l-akrân ‘Abdulbâkî Ağa, Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Hasan Çelebi bin ‘Alî 

ve gayruhum.  

 

251-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Bâyezîd ve Şa‘bân ‘Alî bin ‘Abdunnebî / Ahmed bin Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Pîresedsultân Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin 

‘Abdunnebî kendi tarafından asâleten ve karındaşları Bâyezîd ve Şa‘bân taraflarından bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semene vekîl olup Süleymân bin Receb ve Himmet bin Hızır 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olmağla vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı el-Hâc ‘Îsâ mülkü ve 

bir tarafı ‘Abdî Begoğlu bağı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd müşâ‘ ve müşterek olan bir 

tâbhâne ve bir örtme ve havlumuzu mezbûr Ahmed’e binbeşyüz nakd râyic-i fî’l-vakt akçeye 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 4 Kasım 1664). 

‘Abdulkerîm Çelebi bin ‘Abdulkerîm Efendi, Mûsâ bin Seydî, el-Hâc Hüsâm bin Receb, 

Molla Hamza bin Ahmed, ‘Alî bin Ya‘kûb, İsma‘îl bin Cihân Beşe, el-Hâc ‘Îsâ bin Ramazân.  

 

251-3 Sâlyâne Talebi ve Küfür Da‘vâsı 

İbrahîm bin Mustafâ / Arslan bin Receb. 

Mahmiye-i Konya’da Sakâhâne Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

Mustafâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

Arslan bin Receb mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem mezbûr Arslan’dan sâlyâne taleb eylediğimde bana gidi ve püzevenk deyu şetm 

eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Pîrî Beşe ve Şa‘bân ibn ‘Ömer nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr İbrahîm merkûm Arslan’dan sâlyâne taleb eyledikde 

merkûm Arslan mezbûr İbrahîm’e gidi ve püzevenk deyu şetm eyledi bu husûsa biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcibiyle mâ-vaka‘a hâlâ subaşı olan Kâmil Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 

1075 / 5 Kasım 1664).  

‘Alî Çelebi bin Murâd, el-Hâc ‘Alî Beşe çukadâr, Hüseyin Beşe bin Durmuş ve 

gayruhum. 

 

251-4 Fi‘l-i Şenî‘ Da‘vâsı 

Mehmed bin Mustafâ / Receb bin ‘Ömer. 
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Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Mustafâ 

nâm emred meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin Mustafâ işbu Receb bin 

‘Ömer nâm şâb mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem ben hocadan gelürken ba‘de’z-zuhur mezbûr Receb elinde bir ıbrık şarâb ile Bağrı 

nâm harâb mahallede önüme geçüp beni ahz idüp fi‘l-i şenî‘ kasdıyla mahalle harâbesine 

çekmek murâd iderken müslümânlar gelüp elinden beni hâlas eylediler su’âl olunup icrâ-yı şer‘ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Ahmed bin Ramazân ve ‘Abdulcelîl bin el-Hâc Velî nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup esrü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem ba‘de’z-zuhur Bağrı nâm harâbe mahallede mezbûr Receb elinde bir ıbrık şarâb ile 

mezkûr Mehmed’i ahz idüp mahalle vîrânesine çekerken biz elinden halâs eyledik bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye makbûle olmağın mûcibiyle mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn 

olunan ‘Abdulbâkî Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (16 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 6 Kasım 1664).  

Süleymân bin Ahmed, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, Mehmed bin 

el-Hâc Pîrî, Mehmed bin ‘İvaz, ‘Alî Çelebi bin Yûsuf, ‘Osmân bin el-Hâc Mustafâ.  

 

252-1 Darb Da‘vâsından Ferâgat 

Hüseyin bin Kâsım / Süleymân bin Kâsım. 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden Hüseyin bin Kâsım nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân bin Süleymân 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr Süleymân 

beni darb eyledi deyu da‘vâ sadedinde olmuşidim el-hâleti hâzihi da‘vâ-yı merkûmdan fâriga 

oldum min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (17 Rebî‘ü’l-âhir 

1075 / 7 Kasım 1664). 

Mustafâ Halîfe el-hatîb, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ Çelebi, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd ve gayruhum. 

 

252-2 Sefere Giden Sipâhinin Vekâleti Da‘vâsı 

‘Abdulkâdir ve el-Hâc Cum‘a / Kahveci Süleymân. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ ‘Alemdâr nâm karye 

ahâlisinden ‘Abdulkâdir ve Hâcı ve Cum‘a nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân bin (boş) nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Süleymân’ın karındaşı olup sefer-i hümâyûnda olan Mustafâ Beg’in 

karye-i merkûmede çifti ve kölesi olmağla sâbıkan Eyâlet-i Karaman muhâfızı olan vezîr 

‘izzetlü İbrahîm Pâşâ hazretleri Suğla voyvodasına bizden alıvirdiği otuzbeşbin akçe içün 

mezbûr Süleymân bize imdâd eylemesini taleb ideriz su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Süleymân cevâbında karındaşım mezbûr Mustafâ Beg beni tîmârına subaşı nasb eyledi 

da‘vâ ve husûmetine beni vekîl eylemedi ve vekîli dahî değilim deyu fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp 

bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı fetvâda Zeyd sefere gidüp köylerinin 

‘öşrünü ahza karındaşı Bekir’i vekîl eylese ammâ da‘vâsına vekîl eylemese karye ahâlisi 

Bekir’e sen Zeyd’in da‘vâsını dahî gör deyu cebr etmeğe kâdir olurlar mı el-cevâb olmazlar 

deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîf da‘vâ-yı merkûmeden karye-i merkûm ahâlisi 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir 

li-sene hamse ve seb‘în ve elf (17 Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 7 Kasım 1664). 
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‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hamza bin el-Hâc Mahmûd ve 

gayruhum. 

 

252-3 Başına Tas Giydirilen Kimsenin Ölümü Da‘vâsı 

Aksarây’dan Hırvadala’dan Polad ve Karakoç nâm zimmîler.  

Husûs-ı âtiyyü’z-zikri medine-i Konya’da istimâ‘ ve icrâ-yı hak oluna deyu Karaman 

beglerbegisine ve bu tarafa hitâben emr-i şerîf-i ‘âlîşân sâdır olmağın hâlâ Karaman 

beglerbegisi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hüsrev Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

mübâşir ta‘yîn olunan Mehmed Ağa müzâheretiyle Kasaba-i Aksarây Kazâsı’na tâbi‘ Hırvadala 

nâm karye sâkinlerinden İbrahîm bin Şa‘bân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Polad ve Karakoç veled-i Karakoç nâm zimmîler mahzarlarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp bundan akdem babam Şa‘bân’ı mâl buldu deyu şâyi‘ olmağla sâbıkan 

Karaman defterdârı olan Hoca Mehmed Ağa tarafından Sâlih Ağa nâm kimesne kazâ-i 

mezbûreye gelüp babam mezbûr Şa‘bân’ı ahz idüp varup karye-i mezbûrede mezbûrâna 

müsâfir oldukda başına kızgın tas giydirmek üzere mezbûrân zimmîler merkûm Sâlih Ağa’yı 

‘iğva ve tahrîk itmekle mezbûr Sâlih Ağa dahî babam mezbûrun başına kızgın tas giydirüp 

andan nâşî fevt olmuşdur bi-hasebi’s-sebeb su’âl olunup icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân zimmîler cevâblarında bu makûle olan sebeb 

da‘vâsının istimâ‘ı memnû‘ olduğundan mâ‘adâ mezbûrân zimmîler yedlerinde olan beglerbegi 

temessükâtı ve hüccet-i şer‘iyelere ve kazâ-i mezbûr ‘ulemâ ve sulehâ ve e’imme ve hutabâsının 

mahzarları ve hâlâ kazâ-i mezbûr hâkimi ‘arzı ile husûs-ı mezbûru merkûm İbrahîm sâbıkan 

mezbûr Sâlih Ağa’dan iddi‘â ve sulh olduğu ma‘lûm olmağın mezbûrân zimmîlere su’âl dahî 

tevcîh itmemeğin merkûm İbrahîm bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 

Rebî‘ü’l-âhir 1075 / 2 Kasım 1664). 

Fahrü’l-kuzât es-Seyyid Mustafâ Efendi ibn es-Seyyid Şeyh ‘Abdullah Efendi, Kıdvetü’l-

kuzâti’l-kirâm Mûsâ Efendi ibn Mehmed Efendi, Pîrî bin Hüseyin Beg, Molla İbrahîm bin Şeyh 

Mansûr, Ahmed bin İbrahîm. 

 

252-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hasan bin İbrahîm / vâlidesi Zeynî bint-i el-Hâc Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin İbrahîm 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Zeynî bint-i el-

Hâc Hüseyin nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafı merkûme Zeynî Hatun mülkü ve bir tarafı İsma‘îl 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tâbhâne ve bir izbe ve bir örtme ve 

havlu ve nısf bağçeyi müştemil menzilimi vâlidem merkûme Zeynî Hatun’a altıbinikiyüz nakd 

râyic-i fî’l-vakt akçeye bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Zeynî Hatun yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene hamse ve seb‘în ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1075 

/ 2 Kasım 1664). 

‘Ömer Halîfe el-imâm, el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, el-Hâc Mustafâ bin ‘Arafe, 

Mehmed bin Mustafâ, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed ve gayruhum.  
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253-1 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni 

Evâmir ve berevât fî zimen-i a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm hazret-i ‘Ömer Efendi 

Allahümme ahtem-i ‘âkıbetuhu. 

Mektûb-ı subaşı. 

Hazret-i cenâb-ı fazîlet me’âb. 

Sadrü’l-mevâli’l-kirâm fahrü’l-ahâli’i’l-fihâm (boş) Efendi hazretleri zîdet fezâ’iluhu 

meclis-i şerîf fezâ’il-i elîf ve târî-i mekârim-i şerîf savbına tahiyyât-ı hâlise ithâfıyla inhâ olunur 

ki havza-i hükûmetlerinden nefs-i Konya subaşılığın işbu bin yetmiş dört senesi Rebî‘ü’l-

âhiresi gurresinden gâyetine değin dârende-i harf kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Şâtır Mehmed 

Ağa zîde kadruhu tevcîh ve ta‘yîn olmağla me’mûldür ki ber-mûcib-i mu‘tâd-ı kadîm subaşılığa 

müte‘allıka vâki‘ olan umûrunda hasebimâ yefta‘aniyeti’ş-şer‘ müsâ‘ade ve mu‘âvenetleri bî-

diriğ buyurulup bi-hasebi’l-‘âde vâki‘ olan cürm ve cinâyet ve resm-i ‘arûsâne ve bâd-ı hevâ ve 

sâ’ir rüsûmât-ı mu‘tâdeyi mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’ya ahz ve kabz itdirilüp hilâf-ı şer‘ 

kimesneye ta‘arruz olunmaya hemîşe seccâde-i nişîn-i şer‘-i mübîn olalar hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr. 

Mustafâ kâ’im-makâm-ı muhâfız-ı Karaman hâlâ. 

 

253-2 Güherçile Kârhânesi Odunu Hakkında Fermân 

Tezkere-i dîvân berâ-yı ref‘-i odun-ı güherçile nısf mâl ‘an kârhâne-i Konya. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki taht-kazâ-i ‘adâlet-i şi‘ârınızda Konya’da vâki‘ güherçile kârhânesine 

ta‘yîn olunan odun selefimiz olan Karaman defterdârları zemânında iki buçuk devr sâlyâne olup 

lâkin kârhâne-i mezbûrun hâm ve kâlite iki devr odun kifâyet itmekle buçuk devr odun 

re‘âyânın (bozuk) merhamet olunmak içün dîvân tezkeresi tahrîr olunup gönderilmişdir vusûl 

buldukda gerekdir ki vech-i meşrûh üzere taht-ı kazâ-i ‘adâlet-şi‘ârınızda Konya’da vâki‘ 

güherçile kârhânesinin hâm ve mâl-ı güherçilesiçün selefimiz olan defterdârlar tarafından 

alınan iki buçuk devr odunun iki devri kifâyet itmekle buçuk devrin ba‘de’l-yevm aldırmayup 

ve bu tezkere-i divânı sicill-i mahfûza kayd idüp re‘âyâsının ellerine viresiz bundan sonra iki 

devrden ziyâde odun virmeyüp devir virmeyesiz mûcib-i tezkere ile ‘amel oluna tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 2-11 Kasım 

1663). 

Be-medîne-i Konya el-mahmiye. 

 

253-3 Vefât Eden Kimsenin Muhâllefâtı 

Muhallefât-ı merkûm el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc ‘Abdî mât-ı be-medîne-i Konya câ’iben ‘an 

tarîki’l-hac ve lâ-vâris-i (bozuk) beytü’l-mâl vâki‘-i et-tahrîr fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 1074 

(1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 2-11 Kasım 1663). 

Leğen ‘aded 1 kıymet 100 / dülbend ‘aded 1 kıymet 200 / gömlek ‘aded 1 kıymet 500 / 

beyaz zıbun ‘aded 1 kıymet 50 / mâ’i yelek ‘aded 1 kıymet 100 / yağmurluk köhne ‘aded 1 

kıymet 150 / mâ’i dolama ‘aded 1 kıymet 400 / köhne çağşır ‘aded 1 kıymet 300 / kavuk köhne 

‘aded 1 kıymet 20 / 

Gömlek don ‘aded 1 kıymet 5 / ihrâm ‘aded 1 kıymet 200 / çerme kıymet 80 / heybe ‘aded 

1 kıymet 25 / peşdemâl ‘aded 1 kıymet 20 / cüzdân ‘aded 1 kıymet 10 / divâd ‘aded 1 kıymet 

50 / pirûze taş ‘aded 70 kıymet 70 / Türkî kitâb ‘aded 1 kıymet 20 / 
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Engürüz altunu 40 kıymet (bozuk), semen 5 kıymet 650 / Minhâ el-ihrâcât techîz ve tekfîn 

48 / resm-i kısmet ve harc-ı mahkeme ve ücret-i kâtibiyye 350, resm-i emîn 320 / Yekûn 1230 

/ sahîhü’l-bâkî 2390. 

Tahrîren fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

253-4 Konya’da Ölen Yûsuf Pâşâ’nın Kısrakları Hakkında Fermân 

Fevt olan Yûsuf Pâşâ’nın kısrakları içün gelen emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm 

ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Ilgun ve Karaman Ereğlisi kâdılar zîde fazluhümâ tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki bundan akdem fevt olan Yûsuf Pâşâ’nın Konya Kazâsı’nda 

sâkin Pabucubüyük ‘Alî nâm kimesne beslediği (boş) nâm kimesnede olan bir re’s kısrak ve 

Ilgun Kazâsı’nda Kefeli İbrahîm Ağa dimekle ma‘rûf kimesnenin oğlu (boş) nâm kimesnede 

olan bir re’s kısrak ve Ereğli serdârı olan (boş) nâm kimesnede bir re’s kısrak ki cem‘ân üç 

‘aded kısraklar rikâb-ı hümâyûnuma gelmesi fermânım olmağla kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Yûnus zîde kadruhu ta‘yîn olmağın imdi zikr olunan üç ‘aded kısrakları cem‘ ve tahsîl eyleyüp 

Âsitâne-i Sa‘âdet’e irsâl ve îsâl eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlişânım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim mûcibince ‘amel idüp 

dahî zikr olunan üç ‘aded kısrakları mezbûrlardan cem‘ ve tahsîl ve mübâşir-i mezbûr ile rikâb-

ı hümâyûnuma irsâl ve îsâl eyleyüp ihmâl ve müsâheleden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1074 / 23 Ekim- 1 Kasım 1663).  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 15 Rebî‘ü’l-âhir (16 Kasım 1663). 

 

254-1 Karkın Karyesi’ndeki Mescidin Câmi‘ Yapılması Hakkında Fermân 

Karkın nâm karyede olan mescid câmi‘ olmak içün emr-i şerîfdir. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Sahrâ kâdısı zîde 

fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûra tâbi‘ dârendegân-ı 

fermân-ı hümâyûn Karkın nâm karye ahâlisi dergâh-ı mu‘allâma âdem gönderüp karyelerine 

karîb yerde câmi‘ olmayup eyyâm-ı şitâda cum‘a namâzın edâda küllî ‘usret çekdiklerin 

bildirüp karyelerinde olan mescid-i şerîfi kendi mâllarıyla câmi‘-i şerîf binâsına izn-i 

hümâyûnum ricâ eylediklerin pâye-i serîr-i a‘lâya telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn sa‘âdet 

makrûnumla izn-i şerîfim erzâni kılınmışdır buyurdum ki göresin mescid-i mezbûr câmi‘ 

olmağa sâlih ise e’imme-i Hanefiye-i rıdvânullahi ‘aleyhim ecma‘în tecvîz eyledükleri üzere 

vaz‘-ı minber ve ikâmet salat-ı Cum‘a ve ‘ıydeyn idesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve seb‘în ve elf (21-29 

Şevvâli’l-mükerrem 1073 / 29 Mayıs- 6 Haziran 1663).  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 27 min Cemâziye’l-evvel 1074 (27 Aralık 1663). 

 

254-2 Afşar ve Bolay Karyeleri Ahâlilerinin Rencîde Edilmemesi Hakkında Fermân 

Pirlevgande Kazâsı’nda Afşar ve Bolay nâm karyeler. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm 
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ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Pirlevgande ve Belvîrân kâdıları zîde fazluhümâ tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Pirlevgande Kazâsı’na tâbi‘ dârendegân-ı fermân-ı 

hümâyûn Afşar ve Bolay nâm karyeler ahâlisi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp bunlar ‘avârız 

ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ olan tekâlîfi edâ idüp bilâ emr tekâlîf-i şâkka talebiyle dahl ve 

rencîde olunmak icâb itmez iken mîr-mîrân tarafından Aladağ Nâhiyesi subaşısı olanlar 

bunlardan (bozuk) içün taht-ı kazânıza varan re‘âyâ fukarâsın fuzûlen tutup subaşılık akçesi 

deyu bilâ emr-i şerîf ve hilâf-ı şer‘ ve kânûn beşeryüz ve biner akçelerin alup te‘addî ve rencîde 

itmetden hâlî olmadıkların bildirüp berât ve kânûn ve bilâ emr-i hümâyûn ol vecihle zulm ve 

te‘addî itdirilmeyüp men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında hak üzere göresiz ‘arz olunduğu üzere ise eyyâm-

ı sa‘âdetimde re‘âyâ ve berâyâ bir vecihle zülm ve te‘addî olunduğuna rızâ-yı şerîfim yokdur 

bunlar ‘avârız ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ olan tekâlîfi edâ eylediklerinden sonra bilâ emr ve 

hilâf-ı şer‘ ve kânûn Aladağ subaşısı olanlara ve âdemlerine ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ‘ifesine 

subaşılık akçesi deyu bi-gayr-ı hak bir akçe ve bir habbelerin almayalar ve aldurmayup men‘ 

ve def‘ eyleyesiz hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i hümâyûn kimesneye iş itdirmeyesiz 

‘inâd üzere olup muhtâc-ı ‘arz olanı ism ve resmleriyle yazup dergâh-ı mu‘allâma ‘arz eyleyesiz 

husûs-ı mezbûr içün tekrâr emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 1074 / 22-30 Kasım 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 10 Cemâziye’l-âhire (9 Ocak 1664). 

 

254-3 Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Sultân ‘Alâ’eddîn kâtibî Süleymân Çelebi. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

İftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izz ve’t-temkîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim 

ağası olup evkâf-ı selâtin nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arz gönderüp Konya’da vâki‘ 

Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı’nın yevmî iki akçe vazîfe ve senede bir müd hınta cerre ile kâtib olan 

Süleymân’ın hidmetinde kusuru yoğiken âhardan hilâf-ı inhâ ile İsma‘îl nâm kimesne alup gadr 

itmekle ref‘ olunup gerü mezbûr Süleymân’a ibkâ ve mukarrer kılınmak ricâsına i‘lâm 

eylemeğin mûcibince berât-ı şerîfim virilmek fermânım olmağın işbu dârende-i fermân-ı 

hümâyûn mezbûr Süleymân hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp ağa-yı 

müşârün-ileyhin ‘arzı mûcibince bin yetmiş dört Rebî‘ü’l-âhirinin dördüncü gününden kitâbet-

i merkûmu ibkâ ve mukarrer idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mezbûr varup 

evkâf-ı mezbûreye kemâkân kâtib olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra 

ta‘yîn olunan yevmî iki akçe vazîfesin ve senede bir müd hınta cerresin evkâf-ı mezbûre 

mahsûlünden alup mutasarrıf olup ol bâbda bir ferd mâni‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir lisene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (8 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 9 Kasım 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 12 Cemâziye’l-âhire (11 Ocak 1664). 

 

254-4 İfrâz-ı Zü’l-kadriye Hâssı Mahsûlü Toplanması Hakkında Vekîl Ta‘yîn 

Tezkeresi 

Vekâlet-i İfrâz-ı Zü’l-kadriye. 

Bâ‘is-i tahrîr-i hurûf oldur ki devletlü ve sa‘adetlü Vâlide Sultân dâmet ‘ismetühâ 

hazretlerinin havâss-ı şerîfelerinden işbu bin yetmiş dört senesine mahsûb olmak üzere 



- 487 - 

 

‘uhdemizde olan İfrâz-ı Zü’l-kadriye Havâssı aklâmına tâbi‘ olup Rûm’da ve Aydın ve 

Saruhan’da olan İfrâz-ı Zü’l-kadriye kethüdâları ve devletvâ-yı vezâ‘ife-i garîtân ve keykel(?) 

hedâr ihtiyârları ve boy erleri inhâ olunur ki ‘uhdenize edâsı lâzım gelen bedel-i güherçile ve 

‘âdet-i ağnâm ve rüsûm hukûkunuzu cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz itmek içün tarafımızdan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu vekîl nasb ve ta‘yîn olunmuşdur vusûlünde 

gerekdir ki ‘uhdenizde olan mâl-ı mîrî cüz’î ve küllî her ne ise ağâ-yı müşârün-ileyhe edâ ve 

teslîm eyleyüp ihmâl ve müsâhele ve gadr ve te‘allül ve ‘inâd ve muhâlefetden ihtirâz üzere 

olup mûcibiyle ‘âmil olasız fî’l-târîhi’l-mezbûr. 

12 min Recebi’l-ferd (9 Şubat 1664). 

Dilâver Ağa zâbit-i İfrâz-ı Zü’l-kadriye hâlâ. 

 

255-1 Konya’ya Yeniçeri Serdârı Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Mektûb-ı serdârlık / Ahmed Beşe. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) Efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i ed‘iye-i hâlise 

ithâfından sonra muhlisâne inhâ olunur ki taht-ı hükûmet şi‘ârınızda medine-i Konya’da olan 

yeniçeri serdârı ref‘ olunup yerine üslûb-ı sâbık üzere yirmi beşinci bölükde sekizli Ahmed 

Mehmed Beşe nâm yoldaş serdâr ta‘yîn ve mektûb-ı vedâd tahrîr ve irsâl-i huzûrları kılındı 

lede’l-vüsûl me‘müldür ki mezbûru olıgeldüğü üzere serdârlığı hidmetinde istihdâm eyleyesiz 

ve ol cânibde olan yeniçeri ve ‘acemi oğlanı ve topçu ve cebeciyi merkûma zabt ve rabt ve 

tevâyif-i mezbûreden bilâ vâris fevt olanların terekelerin ahz ve sûk-ı sultânîden fürûht ve hâsıl 

olan nukûdu müfredât defteriyle teslîm ve tarafımıza irsâl itdirmeğe sa‘y-ı cemîl eyleyesiz ve 

lâkin hilâf-ı şer‘ ve kânûn bir ferdi rencîde ve remîde itdirmeyesiz bâkî hemîşe ‘ilm ve fazîlet 

müstedâm bâd tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (7 Cemâziye’l-evvel 1074 / 7 Aralık 1663). 

Muhibb-i muhlis Sâlih Ağa yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Kayd şûd fî 25 min Cemâziye’l-âhir (24 Ocak 1664). 

 

255-2 Konya’ya Kethüdâyeri Ta‘yîni Hakkında Ağalar Mektûbu 

Kethüdâyeri. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîfe şeref-i efzâları savbına dürer-

i da‘vât-ı sâfiyât ithâfıyla inhâ olunur ki hâliyâ taht-ı hükûmet şi‘ârınız olan Konya ve tevâbi‘i 

nevâhisinde sâkin ve mütemekkin olan altı bölük yoldaşları üzerlerine kethüdâyeri nasb ve 

ta‘yîn olunmak de’eb-i kadîm olmağıla zümre-i silahdârlarından üçüncü bölükde yevmî yirmi 

altı akçe ‘ulûfeye mutasarrıf olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Ârif Bayram Mustafâ zide 

kadruhu ocağın kadîmî emekdârı olmağıla kethüdâyeri ta‘yîn olunup mektûb-ı muhabbet nemâ 

bir le irsâl-i ‘izz-i huzûr kılındı ‘ind-i şerefü’l-vüsûl me‘mûldur ki mezbûru hidmet-i merkûmda 

istihdâm itdürüp taraf-ı âhardan bir ferdi dahl itdirmeyesiz ve siz ki altı bölük yoldaşlarısız 

merkûmu üzerinize zâbit ve kethüdâyeri bilüp düşen da‘vâ ve nizâ‘ınızı şer‘le ve ma‘rifet-i 

merkûm ile gördürüp şer‘-i şerîfe itâ‘at ve merkûma inkıyâd üzere olup ‘adem-i itâ‘atden ihtirâz 

eyleyesiz ve sen ki kethüdâyeri zîde kadruhusun ol cânibde olan altı bölük yoldaşların hüsn-i 

zindegânî üzere zabt ve rabt ve vâki‘ olan da‘vâ ve nizâ‘ların şer‘le gördürüp şer‘-i şerîfe itâ‘at 

itmeyüp sana muhâlefet üzere olanları ism ve resmleriyle ve bölüğüyle yazup bu tarafa i‘lâm 

eyleyesin ve ol cânibde ba‘zı levendât tâ‘ifesi sipâhi nâmıyla bayrak ve mızrak götürüp re‘âyâ 

ve ehl-i sûk rencîde üzere olanları dikkat ile ele getürüp şer‘le üzerlerine lâzım geleni icrâ-yı 

ahkâm-ı şer‘iye eyleye sen ki sâ’ire mûçib-i ‘ibret ve sebeb-i nasîhat olup herkes âsûde hâl 

üzere devâm-ı devlet-i şehriyâriye müdâvemet üzere olalar bâkî der-seccâde-i şerî‘at mü’ebbed 

ve müstahkim bâd tahrîren fî 25 R sene 1074 (25 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 26 Kasım 1673). 
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Hasan ağa-yı -dergâh-ı ‘âlî hâlâ, ‘Alî ağa-yı gurebâ-i yemîn dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Mehmed 

ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yesâr dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Hasan ağa-yı ‘ulûfe-i sipâh-i yemîn hâlâ, Mustafâ 

silahdâr-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî 25 Cemâziye’l-âhir (24 Ocak 1664). 

 

255-3 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Şehr subaşısı Mehmed. 

‘İzzetlü fazîletlü ve mükerremetlü (boş) efendi (boş) hazretlerinin meclis-i revnak fezâları 

evbine cevâhir-i da‘vât-ı hâlisât ithafıyla muhibbâne olunan budur ki makarr-ı hükûmetleri olan 

şehr subaşılığı üslûb-ı sâbık üzere işbu bin yetmiş dört senesine mâh-ı Recebü’l-ferdinin 

gurresinden âharına değin kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) ber-vech-i maktû‘ tevcîh ve der-

‘uhde olunup zabtiçün mektûb tahrîr olunup virilmişdir vusûlünde me‘mûldür ki zikr olunan 

subaşılığı sinîn-i sâbık ve olıgeldüğü üzere târîh-i merkûmdan âhirine değin zabt ve vâki‘ olan 

cürm ve cinâyet ve bâd-ı hevâ ve müteveccihât-ı sâ’iresin kadîmden olıgeldüğü üzere 

merkûmûn bendelerine ahz ve kabz itdirilüp olıgelmişe muhâlif kimesneye iş itdürmeyüp 

üzerlerinden nazar-ı merhamet eserleri bî-dirîğ buyurulmak me’mûldür bâkî hemîşe ‘izzi fazîlet 

müstedâm bâd. 

Muhibb-i muhlis ‘Abdulbâkî kâ’im-makâm-ı muhâfız-ı Karaman hâlâ. 

 

255-4 Sâhib‘atâ Mahallesi’nden Muslî’nin Muhallefâtı 

Defter oldur ki Sâhib‘atâ Mahallesi’nde fevt olan Muslî nâm kimesnenin zâhirde vâris-i 

ma‘rûfu olmamağla muhallefâtı bi-tarîki’l-emâne emîn-i beytü’l-mâl yedine vaz‘ olunmak 

lâzım gelmekle tahrîr olunan eşyâsıdır ki zikr olunur. 

Kır at re’s ‘aded 1 / bargir re’s ‘aded 1/ köhne kilim ‘aded 1 / köhne yorgan ‘aded 1 / eğer 

köhne ‘aded 1 / beyaz velence ‘aded 1 / köhne çadır ‘aded 1 /  

Kahve ıbrık ‘aded 1/ fincân ‘aded 4 / tencere ‘aded 1 / leğen ‘aded 1 / köhne kaftan ‘aded 

1 / köhne çağşır ‘aded 1 / köhne garar ‘aded 1 /  

köhne sofra ‘aded 1 / köhne debe ‘aded 1. 

Minhâ el-ihrâcât. 

Resmî ‘âdî 300 / kâtibiye ve hüddâmiye 80 / bargirlerin nafaka hücceti harcı 200 / Yekûn 

580. 

Hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 

Recebi’l-ferd 1074 / 13 Şubat 1664). 

 

256-1 Ze‘âmet Mahsûlünü Toplayan Ahmed’in İstanbul’a İhzârı Hakkında Fermân 

Molla Yahyâ-zâde’yi Murâd Pâşâ oğlu tarafından ihzâra emr-i şerîfdir. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyâdü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sınûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ edâmallahü te‘âlâ iclâluhu ve akzâ 

kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-

halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l- enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-

mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola 

ki müteveffâ vezîrim Murâd Pâşâ oğlu olup dergâh-ı mu‘allâm müteferrikalarından kıdvetü’l-

emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Müteferrika Mehmed zîde mecduhu 

Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ‘arz-ı hâl idüp mûmâ-ileyh berât-ı şerîfimle mutasarrıf olduğu 
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ze‘âmetinin vâki‘ olan mahsûlâtın ahz ve kabz itmek içün Ahmed nâm kimesneye sipâriş idüp 

mezbûr dahî varup ze‘âmet-i mezbûrun mahsûlâtını ahz ve kabz idüp getürüp mûmâ-ileyhe edâ 

itmeyüp zimmetinde yüzkırkbin akçe hakkı olup meblağ-ı mezbûru mezkûrdân taleb ve 

Âsitâne-i Sa‘âdet’imde iki def‘a mürâfa‘a olmak içün geldikde mezbûr Ahmed gaybet idüp 

buna ziyâde gadr eylediğin bildirüp mezkûr Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr olunmak bâbında emr-

i şerîfim ricâ eylediği ecilden Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr olunup şer‘le görülmek emrim 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî 

mezkûru Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr eyleyesin ki gelüp emvâlleri dîvân-ı hümâyûnda şer‘le 

görüle şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 1074 / 22-30 Kasım 1663). 

Be-makam-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Kayd şûd fî gurre-i Receb (29 Ocak 1664). 

 

256-2 Tâcü’l-vezîr Medresesi Kâtiblik Berâtı 

Berât-ı kitâbet-i Medrese-i Tâcü’l-vezîr / İsma‘îl. 

Konya’da vâki‘ Tâcü’l-vezîr Medresesi Evkâfı’na yevmî beş akçe vazîfe ile kâtib olan 

Ahmed Halîfe fevt oldukda sulbî oğlu var iken âhardan Mahmûd ve gayrılar alup gadr itmekle 

ref‘ olunup yerine işbu râfi‘-i tevkî‘-i hümâyûn İsma‘îl nâm kimesnenin babası ciheti olup 

mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûn virilmek bâbında ‘inâyet ricâ 

itmeğin vâki‘ ise sadaka idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu virdim ve buyurdum ki varup 

mezbûr İsma‘îl vakf-ı mezbûra kâtip olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî 

kıldıkdan sonra yevmî beş akçe vazîfesine mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı devletimçün 

du‘âyâ müdâvemet göstere şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i 

Muharremi’l-harâm li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-30 Muharrem 1074 / 25 Ağustos- 3 Eylül 

1663). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Kayd şûd fî gurre-i Recebi’l-ferd (29 Ocak 1664). 

 

256-3 Konya Lağımcıları Kaydı 

Defter-i lağımcıyân-ı Livâ-i Konya. 

Defter-i lağımciyân Livâ-i Konya 1074. 

Kazâ-i Konya ma‘a Eskiil neferen 14 / Kazâ-i İnsuyu neferen 2 / Kazâ-i Belvîrân neferen 

3 / Kazâ-i Gaferyâd neferen 2 / Kazâ-i Lârende neferen 6 / Kazâ-i Aladağ neferen 2 / Kazâ-i 

Pirlevganda neferen 1 / yekûn 30. 

Kayd şûd fî 6 Recebi’l-ferd (3 Şubat 1664). 

 

256-4 Uyvar Kal‘ası Seferi İçin Lağımcı Tedâriki Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Konya Sancağı’nda vâki‘ 

olan kâdılar zîde fazluhu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân (bozuk) mütesellimi ve 

kethüdâyerleri ve yeniçeri serdârları ve ‘ayân-ı vilâyetin iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki işbu sâl-ı ferhunde- fâlda bi-‘inâyetullahi te‘âlâ Uyvar 

Kal‘ası ve tevâbi‘i kal‘aları kabza-i tasarruf-ı hüsrevâneme dâhil olup lâkin (bozuk) olan 

‘adüvden kemâ yenbağî intikâm almak ve ser-hadd-i İslâmiye karîb küffâr-ı dûzeh-i karâr 

yedlerinde olan kal‘aları kal‘-ı def‘ eylemek niyeti ile inşâ’allahü te‘âlâ evvel bâhar-ı haceste 

âsârda sefer-i hümâyûnum kemâkân mukarrer ve muhakkak olmağla sefer-i münfer-i rehberim 

içün sene-i sâbıkadan ziyâde lağımcı tedârik ve ihrâcı ehemm-i umûr-ı seferiyeden olmağın 

livâ-i mezbûrede vâki‘ kâdılıklardan irsâl olunan mühürlü ve nişânlu defterde her kazâya tahkîk 
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üzere ta‘yîn olunduğu üzere hâric ez-defter bulunan re‘âyâ ile ma‘â her neferine taraf-ı mîrîden 

virilen dörderbin akçe ücretleriyle otuz nefer lağımcıları lağım ahvâlin bilür güçlü ve kuvvetlü 

ve tuvânâ olmak üzere mu‘accelen ihrâc idüp beraber yerlü kefîllerin alup ve ismleri ile defter 

idüp ve her on neferine içlerinden birin yiğidbaşı ta‘yîn idüp menâzil ve merâhilde hıfz iderek 

ber-vech-i ta‘cîl ordu-yu hümâyûnuma irsâl ve nevrûz-ı sultânîde mahall-i me’mûrda 

lağımcıbaşı ve mübâşiri ile ma‘â mevcûd ve hâzır ve âmâde itdirilmenüz bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere ‘amel idüp dahî kat‘â te’hîr ve tevakkuf eylemeyüp taraf-ı mîrîden irsâl olunan nakd akçe 

ile her bir neferine dörderbin akçe ücret virilmek üzere hâric ez-defter re‘âyâ ile ma‘â irsâl 

olunan defterde her kazâya ta‘yîn olunan lağımcıları lağım ahvâlin bilür üstâd güçlü ve kuvvetlü 

ve tuvânâ olmak üzere mu‘accelen ihrâc idüp ve beraber yerlü kefîllerin alup ve ismleri ile 

defter idüp ve her on neferine içlerinden birin yiğidbaşı ta‘yîn idüp menâzil ve merâhilde 

muhkem hıfz iderek defteriyle ma‘â ber-vech ta‘cîl ordu-yu hümâyûnuma irsâl ve nevrûz-ı 

sultânîde mahall-i me’mûrda lağımcıbaşı ve mübâşir ile ma‘â mevcûd ve hâzır ve âmâde 

itdürüp zinhâr ihmâl ve müsâhele eylemeyesiz ve dörderbin akçe ücretlerin mübâşir yedinden 

bi’t-temâm mahkemede edâ itdürüp ve hüccet itdürüp kimesnenin bir akçesin ketm itdirmeyesiz 

ve kasabalardan tutulan lağımcıları siz ki kâdılarsınız kurbunuzda şehr-i mu‘azzam olan 

mahalde mübâşire teslîm ve lağımcıbaşıları ile yollayup perâkende itdirmekden ziyâde ihtirâz 

eyleyesiz el-hâsıl lağımcı husûsu sefer-i hümâyûnumun ziyâde ehemmindendir ana göre her 

biriniz mukayyed olup fermânım olan lağımcıları yetiştirüp bir vecihle ‘özr ve bahâne 

eylemeyesiz vakt ve zemânıyla gelüp irişmezse her biriniz ziyâde ‘itâba müstehak olursuz 

bilmiş olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî şehr-i 

Cemâziye’l-âhir sene erba‘a ve seb‘în ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 1074 / 1 Ocak 1664). 

Be-makâm-ı mahrûse-i Belgrad. 

 

257-1 Lağımcıların Konya’da Toplanması Hakkında Fermân 

Âhar kazâların lağımcılarını Konya’da mübâşire teslîmedir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-

hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Konya ve Akşehir ve Kırşehri ve Begşehri ve Niğde ve 

Aksarây Sancaklarında vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân 

mütesellim ve kethüdâyerleri ve yeniçeri serdârları ve ‘ayân-ı vilâyetin iş erleri zîde kadruhum 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lum ola ki işbu sene-i mübârekede sefer-i hümâyûnum 

içün irsâl olunan evâmir-i şerîfem mûcibince zikr olunan sancaklarda ücretle tutulması 

fermânım olan lağımcılar perâkende olmayup kabzına me’mûr olan mübâşir ve 

lağımcıbaşlarıyla ma‘â ordu-yu hümâyûnuma gelmesi fermânım olmağla siz ki zikr olunan 

sancaklarda vâki‘ kâdılar ve a‘yân-ı vilâyetsiz emr-i şerîfim mûcibince her birinizin taht-ı 

hükûmetinden ücretle tutulan lağımcıları perâkende itdirmeyüp ve gönderüp nefs-i Konya’da 

kabza me’mûr olan mübâşire defteri ile teslîm idüp ve teslîminize temessük alup ve andan ordu-

yu hümâyûnuma yollayup zinhâr ihmâl ve müsâhele eylemeyesiz deyu fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî 

kat‘â te’hîr ve tevakkuf eylemeyüp vech-i meşrûh üzere taht-ı hükûmetinizden evâmir-i şerîfim 

mûcibince tutulan lağımcıları perâkende itdürmeyüp nefs-i Konya’ya götürüp me’mûr olan 

mübâşire defteri ile Konya’da teslîm idüp ve teslîminize temessük alup andan fermânım üzere 

ordu-yu hümâyûnuma yollayup zinhâr ihmâl ve müsâhele eylemeyesiz şöyle ki fermânım üzere 

mu‘accelen ihrâc ve teslîm olunmamağla ‘ıyâzen billahi te‘âlâ te’hîrine bâ‘is olasız bir vecihle 

‘özr ve bahâneniz mesmû‘ olmayup ‘azl ile konulmayup her biriniz eşedd-i ‘ukûbete müstehak 

olursuz bilmiş olasız ana göre mukayyed olup ‘avk ve te’hîrden ve ihmâl ve müsâheleden ve 
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emr-i şerîfim mûcibince akçeleri virilmeyüp ketm olunmakdan be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn şehr-i Cemâziye’l-

ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Cemâziye’l-evvel 1074 / 26 Aralık 1663). 

Be-yurd-ı mahrûse-i Belgrad. 

Kayd şûd fî 6 min Recebi’l-ferd (3 Şubat 1664).  

 

257-2 Kışlak Resmi Hakkında Fermân 

Mütesellimin kışla içündür. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm 

me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm mevlânâ (boş) kâdısı zîde fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Karaman 

Eyâleti’nde mutasarrıf olan vezîrim İbrahîm Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun bi’l-fi‘l 

mütesellimi olan dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî zîde 

kadruhu dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp taht-ı kazânızda vâki‘ müşârün-ileyhin mutasarrıf 

olduğu hâssı karyelerinin toprağından olan kışlağa hâricden ba‘zı kimesneler kışlak zemânında 

davarlarıyla çıkup otundan ve suyundan intifâ‘ idüp tahammüllerine göre kışlak resmin taleb 

eyledikde virmekde te‘allül eylediklerin bildürüp tahammüllerine göre kışlak resmi alıvirilmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda husûs-ı 

mezbûra hak ve ‘adl üzere mukayyed ve dergâh-ı mu‘allâmdan ihrâc olmuş mühürlü sahîh 

sûret-i defter-i cedîd-i hâkânî taleb idüp göresiz resm-i kışlak müşârün-ileyhe hâsıl yazılmış ise 

hâss-ı mezbûre karyeleri toprağında olan kışlağa kışlak zemânında koyun ve sâ’ir davarlarıyla 

çıkup kışlayup otundan ve suyundan intifâ‘ idenler her kim olursa olsunlar tahammüllerine göre 

kışlak resmin hükm idüp mütesellim-i mezbûra alıvirüp te‘allül ve ‘inâd itdirmeyesiz şer‘-i 

şerîfe ve kânûna ve kadîmden olıgelene ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş 

itdirmeyesiz eslemiyânı yazup bildirüp bu husûs içün tekrâr emr-i şerîfim irsâline muhtâc 

eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Cemâziye’l-

âhir sene erba‘a ve seb‘în ve elf (19-29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 18-28 Ocak 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

257-3 Sultân Selîm Hân Evkâfı Mütevelli Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i Sultân Selîm Hân. 

Konya’da âsûde Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhü’l-‘azîzin evlâdından olan işbu râfi‘-i 

tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân şehriyârî kıdvetü’s-sulahâ’i’s-sâlikîn Sâlih zîde salâhu hakkında mezîd-i 

‘inâyet-i pâdişâhânem vücûda getirüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân Selîm 

Hân tabe serâhu evkâfı tevliyeti bin yetmiş dört senesi Martı ibtidâsından zabt eylemek üzere 

ref‘ olunan Mehmed yerine iftihârü’l-havas ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn 

bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı mezbûre nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu 

‘arzı mûcibince vazîfe-i mu‘ayyene ile mütevelli nasb idüp sene-i mezbûre Muharreminin 

onuncu gününden bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mûmâ-ileyh varup vakf-ı 

mezbûr tevliyetin bin yetmiş dört senesi Martı ibtidâsından zabt eyleyüp hidmet-i lâzımesin 

mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra bundan evvel mütevelli olanlar ne vecihle zabt ve mutasarrıf 

olıgelmişler ise mûmâ-ileyh dahî ol minvâl üzere mutasarrıf ola ol bâbda bir ferd dahl ve 

ta‘arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer 

şehr-i Muharremi’l-harâm sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11 Muharr 1074 / 15 Ağustos 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 
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Kayd şûd 26 Recebü’l-ferd (23 Şubat 1664). 

 

258-1 Bozdoğan Hâssı Mahsûlü Hakkında Fermân 

Bâd-ı hevâ-yı Karaman Beglerbegisi. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fazluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-

fazl ve’l-kelâm mevlânâ Adana kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf 

olan vezîrim İbrahîm Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun bi’l-fi‘l mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî zîde kadruhu dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp taht-ı kazânızda 

vâki‘ müşârün-ileyhin hâslarından Bozdoğan ve sâ’ir tevâbi‘i hâsları karyelerinin resm-i cürm 

ve cinâyet ve bâd-ı hevâsı defter-i cedîd-i hâkânîde müşârün-ileyhe hâsıl yazılmağla defterlü 

re‘âyâsından üzerlerine bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kânûn cürm-i cinâyet sâbit olup kânûn üzere bâd-

ı hevâsın almak istedikde içlerinden ba‘zıları vâki‘ olan bâd-ı hevâyı virmediklerinden gayrı 

resm-i bennâkların dahî virmekde te‘allül ve ‘inâd eylediklerin bildirüp kânûn ve defter 

mûcibince alıvirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardıkda husûs-ı mezbûra hak ve ‘adl üzere mukayyed ve dergâh-ı mu‘allâmdan ihrâc olunmuş 

mühürlü sahîh sûret-i defter-i cedîd-i hâkânî taleb idüp göresiz mezbûrlar defter-i cedîd-i 

hâkânîde mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından olup evlü olanlarından resm-i bennâk ve 

irişüp kâr ve kesbe kâdir olan mücerredlerinden resm-i mücerredlerin ve üzerlerine bi-hasebi’ş-

şer‘ ve’l-kânûn cürümü sâbit olanların bâd-ı hevâsın kânûn ve defter mûcibince hükm idüp 

mütesellim-i mezbûra alıvirüp min ba‘d şer‘-i şerîfe ve kânûn ve deftere ve emr-i hümâyûnuma 

muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz eslemeyüp itâ‘at-i emr-i şerîf eylemeyenleri ism ve 

resmleriyle vuku‘u üzere yazup bildirüp husûs-ı mezbûr içün bir dahî emr-i şerîfim varmalu 

eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Cemâziye’l-

âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Cemâziye’l-âhir 1074 / 31 Aralık 1663- 9 Ocak 1664).  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

258-2 Eyâlet-i Karaman Mahsûlü Hakkında Fermân 

Berâ-yı hidmet-i hınzır(?) li-mütesellim-i Karaman.  

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîde fazluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-

fazl ve’l-kelâm mevlânâ (boş) kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf 

olan vezîrim İbrahîm Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun bi’l-fi‘l mütesellimi olan dârende-i 

fermân vâcibü’l-iz‘ân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Abdulbâkî zîde kadruhu dergâh-ı mu‘allâma 

‘arz-ı hâl idüp taht-ı kazânızda vâki‘ müşârün-ileyhin mutasarrıf olduğu hâssı karyelerinin ve 

defter-i cedîd-i hâkânîde mukayyed zimmî ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarının tasarruflarında olan 

cânûrlarından(?) defter-i cedîd-i hâkânîde resm-i bid‘at-ı hınzır müşârün-ileyhe hâsıl 

yazılmağla kânûn ve defter mûcibince taleb eyledikde virmekde te‘allül eylediklerin bildirüp 

kânûn ve defter mûcibince alıvirilmek bâbında emr-i şerîf ricâ itmeğin buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle vardıkda husûs-ı mezbûre hak ve ‘adl üzere mukayyed ve dergâh-ı mu‘allâmdan ihrâc 

olunmuş mühürlü sahîh sûret-i defter-i cedîd-i hâkânî taleb idüp göresiz resm-i (bozuk) defterde 

müstakilen müşârün-ileyhe hâsıl yazılmış ise defterde mukayyed zimmî ra‘iyyet ve ra‘iyyeti 

oğularının tasarruflarında olan cânûrlarından resm-i bid‘atların kânûn ve defter mûcibince 

hükm idüp mütesellim-i mezbûra bî-kusur alıvirüp te‘allül ve ‘inâd itdirmeyesiz hilâf-ı şer‘ ve 
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kânûn ve defter kimesneye iş itdirmeyesiz eslemiyânı yazup bildirüp bu husûs içün tekrâr emr-

i şerîfim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i 

şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 20-28 Ocak 

1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 15 min Recebi’l-ferd (12 Şubat 1664). 

 

258-3 Kayseri Gevher Hatun Vakfı Cizyesi Mahsûlünün Teslîm Tezkeresi 

Vakf-ı re‘âyâ-yı haremeyn-i şerîfeyn. 

Tabbaka aslıhu hurrire el-fakîr ileyhi subhânehu Mehmed el-kâdı el-mevlâ hilâfet-i be-

medine-i Kayseriye el-mahmiye ‘afâ ‘anhu. 

Bâ‘is-i hurûf budur ki haremeynü’ş-şerîfeyn şerefallahu te‘âlâ evkâfından bin yetmiş üç 

senesine mahsûb olmak üzere (bozuk) tevliyeti berât-ı şerîf-i ‘âlîşân ile ‘uhdemizde olmağın 

tevliyet-i mezbûre mülhakâtından Kayseriye’de vâki‘ Gevher Hân (bozuk) karyeler cibâyetin 

sene-i mezbûra mahsûb olmak üzere binyediyüz esedî guruşa dârende-i temessük kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Hasan Ağa tâlib olmağla cibâyet-i mezbûrenin cizye ve resm-i bennâkların 

ve cizye-i pûşiyân ve a‘şâr-ı mahsûlât ve rüsûm-ı ‘örfiye ve cürm-i cinâyet ve beytü’l-mâl-i 

‘âmme ve hâssa ve resm-i ‘arûsâne ve sâ’ir cüz’î ve küllî hukûk ve rüsûmun bu âna değin zabt 

olıgeldiği üzere mûmâ-ileyhe virilmişdir gerekdir ki vech-i meşrûh üzere vakf-ı şerîfe ‘âyid 

olan hukûk ve rüsûmun bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kânûn sene-i mezbûra mahsûb olmak üzere Karasu 

nâm karyeden mâ‘adâsın zabt ve rabt idüp âhardan bir ferd mâni‘ ve müdâhale olmayalar ve 

zikr olunan binyediyüz guruşu bi’t-temâm cânib-i vakfa edâ ve teslîm itmeğin minvâl-i meşrûh 

üzere ahz ve kabz idüp cânibimizden ve âhardan kimesne mâni‘ ve müzâhim olmayalar tahrîren 

fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene selâse ve seb‘în ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1073 / 3-12 Kasım 

1662). 

el-mütevelli bi’l-haremeyni’ş-şerîfeyn hâlâ.  

Kayd şûd fî 28 Recebi’l-ferd (8 Mart 1663). 

 

259-1 Mîrâbiye Mukâta‘ası Mahsûlü Hakkında Berât 

Mîrâbiye-i Konya. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân budur ki. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu dîvân-ı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp 

Karaman hazînesine tâbi‘ Mîrâbiye-i Konya ve tevâbi‘i mukâta‘asının bin yetmiş dört senesine 

mahsûb olmak üzere olıgeldüğü peşîn ile kendüye der-‘uhde olunmak bâbında ‘inâyet ricâ 

itmeğin hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan baş muhâsebe defterlerine nazar olundukda mukâta‘a-

i mezbûrenin senede mâl-ı maktû‘u yüzellibin akçeye olduğu der-kenâr olunup ‘arz olundukda 

bir kise akçe peşîn ile kendüye der-‘uhde olunup berât-ı şerîfim virilmek fermânım olmağın 

hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp zabtiçün bu berât-ı hümâyûn ‘izzet 

makrûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr varup bin yetmiş dört Şa‘bânının gurresinden bir sene 

temâmına değin mukâta‘a-i mezbûru olıgeldiği üzere zemânı hulûl eyledikde zabt ve tasarruf 

eyleyüp hâsıl olan mahsûlât ve rüsûmâtın mîrî içün ahz ve kabz eyleye ve sene-i mezbûra 

mahsûb olmak üzere bin yetmiş üç Recebinin yirmi ikinci Ahmed zîde kadruhu cânibden Durak 

nâm kimesne yedinden tefâvütüyle otuzdokuzbinaltıyüz akçe peşîn teslîm-i hazîne eylemişidir 

şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve seb‘în ve elf (4 Şa‘bân 1073 / 14 Mart 1663). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Fî selh-i Receb sene el-mezbûre (10 Mart 1663). 
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259-2 Alaca Han Tevliyeti Berâtı 

Tevliyet Alaca Han / Mehmed. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

İşbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde 

kadruhu mahal ve müstehak olmağla hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp 

Konya’da vâki‘ merhûm Mahmûd Pâşâ binâ eylediği han evkâfına mütevelli lâzım gelmeğin 

iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn muhtârü’l-‘izz ve’t-temkîn 

bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı 

mûcibince bin yetmiş dört Muharremü’l-harâmının yirmi sekizinci gününden yevmî bir akçe 

vazîfe ile mütevelli nasb idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr varup 

hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî bir akçe vazîfesin 

evkâf-ı mezbûre mahsûlünden alup mutasarrıf ola şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar 

tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis şehr-i Saferi’l-hayr li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Safer 1074 / 9 

Eylül 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî selh-i Recebi’l-ferd li-sene el-mezbûre (27 Şubat 1664). 

 

259-3 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Subaşılık. 

‘İzzetlü ve fazîletlü ve mükerremetlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i merâm bahşlarına 

cevâhir-i da‘vât-ı hâlisâne ithâfıyla inhâ olunur ki zîr-i hükûmetleri olan nefs-i şehr subaşılığı 

üslûb-ı sâbık işbu bin yetmiş dört senesi Şa‘bânü’l-mu‘azzamının gurresinden âhirine değin 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) Ağa’ya ber-vech-i maktû‘ der-‘uhde olunup zabtiçün mektûb-

ı muhabbet tahrîr olunup virilmişdir şeref-i vusûlünde me’mûldür ki zikr olunan subaşılığı 

sinîn-i sâbık ve olıgeldüğü mu‘tâd üzere zabt ve rabt ve vâki‘ olan cürm-i cinâyet ve bâd-ı hevâ 

ve sâ’ir müteveccihât kadîmden bu âna gelince olıgeldiği üzere ahz itdirüp üzerlerinde nazar-ı 

şerîflerin bî-dirîğ buyurulmak me’mûldür bâkî hemîşe ‘izz ve fazîlet der-seccâde-i şeri‘at ber-

devâm bâd. 

Muhibb-i muhlis ‘Alî kâ‘im-i mâkâm-ı muhâfız-ı Karâman hâlâ. 

 

259-4 Karaman Hazînesinden Almak Üzere Vazîfe Berâtı 

‘Abdurrahman bin Derviş Eşref. 

Berât-ı Şerîf vazîfe 10. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

İşbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hümâyûn ve nâkil-i yarlîğ-ı mucîbet makrûn kıdvetü’s-

sulahâ’i’s-sâlikîn ‘Abdurrahman veled-i Derviş Eşref zîde selâhuhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-

i pâdişâhânem zuhûra getürüp Karaman hazînesinden almak üzere fevt olan pederi Derviş Eşref 

mahlûlünden kendü ‘arz-ı hâli mûcibince bin yetmiş dört Cemâziye’l-âhirinin on birinci 

gününden yevmî on akçe vazîfe ta‘yîn idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mûmâ-

ileyhe varup vech-i meşrûh üzere yevmî on akçe vazîfesin Karaman hazînesi mâlından alup 

mutasarrıf olup devâm-ı ‘ömr ve devletim ed‘iyesine müdâvemet üzere ola şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1074 / 13 Ocak 1664). 

Be-medîne-i mahrûse-i Belgrad. 

Kayd şûd fî 5 Şa‘bân sene 1074 (3 Mart 1664). 
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259-5 Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Tabbaka aslıhü’s-sultânî hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehu Hasan bin Hüseyin el-me’mûr 

bi-istimâ’i’l-umûri’ş-şer‘iye el-‘askeriye min kıbel-i menlehü’l-emr ‘afâ ‘anhümâ. 

Berât-ı tevliyet-i Sultân ‘Alâ’eddîn Ahmed. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

Çün ‘avâtıf-ı ‘aliyye-i şâhâne ve ‘avârıf-i seniyye-i pâdişâhânem müstehak-ı ‘inâyet ve 

mestûcib-i himâyet olanlar bâbında mebzûl ve bî-dirîğdir binâ’en ‘âlâ zâlik işbu râfi‘-i tevkî‘-i 

refî‘-i sa‘âdet nişân-ı hâkânî ve nâkil-i yarlîğ-ı belîğ mükerremet ‘unvân-ı tâcidârî kıdvetü’l-

emâsil ve’al-akrân (boş) zîde kadruhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp 

Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı’na ve dârü’ş-şifâsına 

iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izz ve’t-temkîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası 

olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı mûcibince bin yetmiş dört 

Martı ibtidâsından zabt eylemek üzere vazîfe-i mu‘ayyenesiyle mütevelli ta‘yîn idüp sene-i 

mezbûre Saferinin gurresinden bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mezbûr varup 

evkâf-ı merkûma târîh-i mezbûrdan mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü‘eddî 

kıldıkdan sonra bundan mukaddem mütevelli olanlar ne minvâl üzere mutasarrıf olıgelmişler 

ise mezbûr dahî ol minvâl üzere mutasarrıf olup ol bâbda taraf-ı âhardan bir ferd mâni‘ olmaya 

şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn şehr-i 

Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1074 / 28 Ocak 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 9 Şa‘bân sene 1074 (7 Mart 1664). 

 

260-1 Sefer İçin ‘Askerin Toplanması Hakkında Fermân 

Sefer emr-i şerîfidir yeniçeriler içün. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Anadolu’nun orta kolunda 

vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan kazâlarda vâki‘ 

yeniçeri serdârları zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

inşâallahü’l-meliki’l-müte‘âl işbu sâl-i zafer-i iştimâlde evvel-i bahâr haceste âsârda sefer-i 

hümâyûnum mukarrer ve muhakkak olmağla taht-ı kazânızda ve nevâhi ve kurâda sâkin olan 

yeniçeri ve topçu ve cebeci sefere me’mûr olanlar sefer-i hümâyûnuma gelüp ve serhadlü 

olanlar serhadlerine gidüp ve korucu ve oturak ve ‘acemi oğlanı ve kul oğulları kânûn-ı kadîm 

üzere Âsitâne-i Sa‘âdet’im muhâfazasında me’mûr bulunup ve yeniçeri serdârlarıyla sefer olan 

yoldaşlarıyla nevrûz-ı fîrûzda Belgrad’a gelüp mevcûd bulunmaları içün kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân kırk üçüncü bölükde Mehmed nâm çavuş zîde kadruhu ta‘yîn ve irsâl olunmağla imdi 

taht-ı kazânızda ve nevâhi ve kurâlarda sâkin tevâyif-i mezbûreye muhkem tenbîh içün 

mücma‘-i nâs olan mahallerde nidâ idüp siz ki nevrûz-ı fîrûzda mahallinde mevcûd bulunalar 

şöyle bile ki gelmeyüp veyahud bir tarîk ile ‘özr idüp gerü kalmaları içün zâbitleri tarafından 

âdem gönderülüp emvâl ve erzâkları mîrîye kabz ve dirlikleri kat‘a olunmağla kanâ‘at 

olunmayup muhkem haklarından gelinmek mukarrerdir ve siz dahî müsâmahanız sebebiyle 

mes’ûl ve mu‘âtab olursuz me’mûr oldukları hidemât-ı hümâyûnda mevcûd bulunan kullarım 

gelmeyenlere eşedd-i zecr ve ‘ukûbet mukarrerdir ve siz ki yeniçeri serdârlarısız serdârlığınızda 

sâkin tevâyif-i mezbûreden olanları eğlendirmeyüp serhadlü olanları serhadlerine gönderüp bir 

ferde himâyet eylemeyesiz ve korucu ve oturak ve ‘acemi oğlanları Âsitâne-i Sa‘âdet’im 

muhâfazasına ve bi’l-cümle ehl-i sefer yeniçerilerin önlerine düşüp ma‘â cümleniz nevrûzda 

mahmiye-i Belgrad’a gelüp mevcûd bulunup isbât-ı vücûd idenler sahîh ‘askerî evlerinde 

kalanlar ‘askerîden olmayup hâric olup ocakda ‘alâkası olmayup re‘âyâdan olduğu ra‘iyyet 

defterine kayd ve sâ’ir re‘âyâ gibi rüsûm alınup ve ‘askerî libâsında gezdirilmeyüp re‘âyâ 
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libâsında gezdirilüp re‘âyâ ile ‘askerî fark oluna ve’l-hâsıl bu zemânı sâ’ire kıyâs itmeyüp gaflet 

mahalli değil hidmet mahallidir ‘avk ve te’hîr ve ihmâl ve müsâheleden ihtirâz üzere olup ve 

lâkin hilâf-ı şer‘ ve kânûn bir ferdi rencîde ve remîde itdirilmeye deyu iftihârü’l-emr ve’l-ekâbir 

bi’l-fi‘l dergâh-ı mu‘allâm yeniçerilerim ağası olan Sâlih dâme ‘uluvvuhu tarafından mühürlü 

mektûb virilmekle mûcibince ‘amel olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki (boş) vûsül 

buldukda bu bâbda sâdır olan emrim ve ağa-yı müşârün-ileyh tarafından virilen mühürlü 

mektûb mûcibince ‘amel idüp min ba‘d hilâfına rızâ ve cevâz gösteresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-

i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-

30 Cemâziye’l-evvel 1074 / 21-30 Aralık 1663). 

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 7 Şa‘bân (5 Mart 1664). 

 

260-2 Sefer İçin ‘Askerin Toplanması Hakkında Yeniçeri Ağası Mektûbu 

Mefrâtü’l-mevâli el-mükerremûn el-‘âdilûnü’l-hâkimûn Vilâyet-i Anadolu’nun orta 

kolunda vâki‘ olan mevâli-i ‘izâm hazerâtı ve kuzât efendileri mecâlis-i şerîfeme ve mehâfil-i 

münîfe ta‘zîm ve tekrîmi müştemil olan dürer-i ed‘iye-i hâlise ve gurer-i esniye-i sâdıka 

ithafıyla muhlisâne inhâ olunan budur ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân yeniçeri serdârları zîde 

kadruhum i‘lâm olunur ki inşâallahü melikü’l-‘alâm işbu sâl-i zafer-i iştimâlin evvel-i bahâr 

nusret âsârının nevrûz-ı fîrûzunda şevketlü ve mehâbetlü ve ‘azametlü pâdişâh-ı rûy-i zemîn 

hulidet hilâfetuhu ilâ yevmi’d-dîn hazretlerinin sefer-i zafer rehberleri mukarrer ve muhakkak 

olmağla taht-ı hükûmetlerinizde ve nevâhi ve kurâsında sâkin olan yeniçeri yoldaşları ve cebeci 

ve topçu sefer-i hümâyûna gelüp ve serhadlü olanlar serhadlerine gidüp ve korucu ve oturak ve 

‘acemi oğlanı ve kul oğlanları kânûn-ı kadîm üzere Âsitâne-i Sa‘âdet muhâfazasında mevcûd 

bulunmak ve yeniçeri serdârları ehl-i sefer olan yoldaşlarıyla nevrûzda mahmiye-i Belgrad’a 

gelüp mevcûd bulunmaları bâbında fermân-ı ‘âlîşân sâdır olmağıyla kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

kırk üçüncü bölükde Mehmed Çavuş zîde kadruhu ta‘yîn ve irsâl kılındı lede’l-vusûl ber-mûcib-

i fermân-ı ‘âlî taht-ı hükûmetlerinizde ve nevâhi ve kurâsında sâkin olan tevâyif-i mezbûrenin 

cümlesine fermân olunduğu üzere muhkem tenbîh ve mücma‘-i nâs olan mahallerde nidâ 

itdiresiz ki nevrûz-ı fîrîzda mahallinde mevcûd bulunalar şöyle ki gelmeyüp bundan sonra bir 

tarîk ile ‘özr idüp geriye kalanların evâmir-i şerîfe ile zâbitler gönderilür emvâl ve erzâkları 

mîrîye zabt ve dirlikleri kat‘a olunmağla kanâ‘at olunmayup muhkem haklarından gelinür 

bilmiş olalar ve siz dahî müsâmaha iderseniz küllî mes’ûl ve mu‘âtab olmanızı mukarrer bilesiz 

şevkâtlü ve ‘azametlü ve muhabbetlü pâdişâhımızın etmeğin yiyenler her kim ise gelüp 

hidemât-ı hümâyûnlarında mevcûd bulunalar kuludur gelmeyenlere eşedd-i zecr ve ‘ukûbet 

mukarrerdir ve siz ki yeniçeri serdârlarısız serdârlıklarınızda sâkin tevâyif-i ‘askeriyeden ne 

kim var ise serhadlüleri mahallinde aslâ tutmayup serhadlerine gönderüp yollayasız bir ferde 

himâyet eylemeyüp ve itdirmeyesiz ve korucu ve oturak ve ‘acemi oğlanı ve kul oğulları 

‘Âsitâne-i Sa‘âdet muhâfazasına gelüp ve bi’l-cümleniz ehl-i sefer yeniçeri yoldaşları ile 

önlerine düşüp ma‘â cümleniz nevrûzda mahmiye-i Belgrad’a gelüp mevcûd bulunmak 

gereksiz serdârları ile ma‘â gelüp isbât-ı vücûd idenler sahîh ‘askerîdir gelmeyüp vilâyetlerinde 

kalanlar ‘askerîden değillerdir re‘âyâdır ocakda ‘alâkaları yokdur ra‘iyyet defterine kayd 

olunup sâ’ir re‘âyâ gibi anın gibi gelemeyenlerden şer‘ ve kânûn üzere harc alınup ve ‘askerî 

libâsında gezdirmeyeler sâ’ir re‘âyânın libâsı ve kıyâfeti nice ise anları dahî ol libâsa koyalar 

ki sahîh ‘askerîden olanlar ile re‘âyâ bellü olup fark oluna el-hâsıl bu zemânı sâ’ire kıyâs 

eylemeyesiz gaflet mahalli değil hidmet mahallidir ‘avk ve te’hîrden ve ihmâl ve müsâhaleden 

ziyâde ihtiyât ve ihrâz üzere olalar ve lâkin hilâf-ı şer‘ ve kânûn bir ferdi rencîde ve remîde 

itdirmeyeler bâkî hemîşe ‘ilm ve nasîhat der-seccâde-i şerî‘at müstedâm bâd tahrîren fî gurre-i 

şehr-i Cemâziye’l-âhir sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1 Cemâziye’l-âhir 1074 / 31 Aralık 1663). 

el-muhibbi’l-muhlis Sâlih ağa-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 
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261-1 Karamanoğlu İbrahîm Beg Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Tevliyet-i ‘İmâret-i Karamanoğlu İbrahîm Beg. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân budur ki. 

İftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı 

olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arz idüp Lârende ve Konya’da vâki‘ Karamanoğlu İbrahîm 

Beg Evkâfı tevliyeti işbu bin yetmiş dört Martı ibtidâsından zabt eylemek üzere işbu dârende-i 

tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘İvaz zîde kadruhuya tevcîh olunup 

berât-ı ‘âlîşân virilmek ricâsında i‘lâm itmeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra 

getürüp ağa-yı müşârün-ileyhin ‘arzı mûcibince târîh-i mezbûrdan zabt eylemek üzere vazîfe-i 

mu‘ayyene ile mütevelli nasb idüp sene-i mezbûre Saferinin gurresinden bu berât-ı hümâyûnu 

virdim ve buyurdum ki mezbûr varup vech-i meşrûh tevliyet-i mezbûru bin yetmiş dört Martı 

ibtidâsından zabt idüp hidmet-i lâzımesini mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra vazîfe-i 

mu‘ayyenesin evkâf-ı mezbûre mahsûlunden alup mutasarrıf ola şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 11-20 Aralık 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 10 Şa‘bân (8 Mart 1664). 

 

261-2 Sefer İçin Askerin Toplanması Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i sefer-i hümâyûn ‘an yed-i kapucubaşı Mustafâ Ağa. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtasûn bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Kütahya ve Konya ve Kayseriye ve Mar‘aş ve Haleb ve ‘Ayntâb 

kâdıları zîdet fezâ’iluhum ve mefâhiri’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm 

Eskişehir ve Karahisâr-ı Sâhib ve Adana kâdıları zîde fezâ’iluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân taht-ı kazâlarınızda vâki‘ mütesellimler ve kethüdâyerleri ve yeniçeri serdârları ve sâ’ir 

iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ ‘asâkir-i zafer-

i mü’essirim üzerine serdâr-ı şebîhâ lâzım olup düstûr-ı ekrem müşîr-i efham nizâmü’l-‘âlem 

nâzım-ı menâzımü’l-ümem vezîr-i a‘zamım ve serdâr-ı ekremim Ahmed Pâşâ edâmallahu 

te‘âlâ iclâluhu mahmiye-i Belgrad’da kışlayup hâliyâ bi-‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în i‘lâ-yı dîn ve 

küffâr-ı dûzeh-ı karîb üzerine teveccüh ve ‘azimet itmekle imdi siz ki kâdılar ve mütesellimler 

ve sâ’ir iş erlerisiz taht-ı kazânızda sâkin olup sefer-i hümâyûnuma me’mûr olan dergâh-ı 

mu‘allâm müteferrika ve çavuşları ve dîvân-ı hümâyûnum ve defter-i hâkânî kâtibleri ve 

şâkirdleri ve ‘umûmen zü‘amâ ve erbâb-ı timâr ve sipâhi ve yeniçeri ve topçu ve cebeci ve 

‘arabacı ve bi’l-cümle birden bine ve binden yüz bine varınca dirlik tasarruf idüp sefer-i 

hümâyûnuma me’mûr bulunan ‘askerî tâyifesin yerlü yerinden ihrâc ve ber-vech-i ta‘cîl 

kaldırılup müşârün-ileyh vezîr-i a‘zam ve serdâr-ı ekremim Ahmed Pâşâ edâmallahu te‘âlâ 

iclâluhunun yanında nevrûz-ı fîrûzdan mukaddem hâzır ve mevcûd bulunmaları bâbında hatt-ı 

hümâyûn sa‘âdet makrûnumla fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki dergâh-ı 

mu‘allâm kapucubaşlarından iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim 

Mustafâ dâme mecduhu hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda hatt-ı hümâyûn sa‘âdet 

makrûnumla sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim mûcibince ‘amel idüp dahî bu emr-i şerîfim 

varup dâhil olduğu gibi bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf itmeyüp müctemi‘-i nâs olan 

mahallerde nidâ ve muhkem tenbîh ve cümleye i‘lân ve işâ‘at idüp taht-ı kazânızda sâkin olup 

dergâh-ı mu‘allâm müteferrikaları ve çavuşları ve dîvân-ı hümâyûnum ve defter-i hâkânî 

kâtibleri ve şâkirdleri ve ‘umûmen zü‘amâ ve erbâb-ı timâr ve sipâhi ve yeniçeri ve topçu ve 

cebeci ve ‘arabacı ve bi’l-cümle birden bine ve binden yüz bine varınca dirlik tasarruf eyleyüp 
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sefer-i hümâyûnuma me’mûr olan ‘askerî tâyifesin evlerinde hiçbir vecihle meks ve ârâm 

itdirmeyüp yerlü yerinden sürüp çıkarup nevrûz-ı fîrûzdan mukaddem kaldırılup müşârün-ileyh 

vezîr-i a‘zamım ve serdâr-ı ekremim yanına gönderesiz ki inşâ’allahü te‘âlâ varup hâzır ve 

mevcûd bulunalar ve’l-hâsıl husûs-ı mezbûr mühimmât-ı dîn ve devletimizindir bu zemânı sâ’ir 

zemâna kıyâs eylemeyüp bu sefer cümleden ziyâde tekayyüd-i hümâyûnum olup ana göre 

‘askerî tâyifesin yerlü yerinden ihrâc ve nevrûz-ı fîrûzdan mukaddem sürüp göndermekde bezl-

i makdûr ve sa‘y-ı nâ-mahsûr eyleyesiz şöyle ki siz ki kâdılar ve mütesellimlersiz ihmâl ve 

müsâheleniz sebebiyle zikr olunan ‘askerî ta‘ifesinden birisi mu‘accelen kalkup vakt ve 

zemânıyla müşârün-ileyh vezîr-i a‘zam ve serdâr-ı ‘âlî kadrîm yanına varup irişmeyüp hidemât-

ı hümâyûnda mevcûd bulunmayalar siniz ‘adem-i tekayyüdünüzden bilinüp bu bâbda ‘özrünüz 

makbûl ve cevâbınız mesmû‘ olmayup siz ki mansıbınız ve ‘askerî tâyifesinin dirlikleri âhara 

virilmekle iktifâ olunmayup ecdâm-ı ‘izâmım ervâh-ı tayyibeleri içün aslâ amân ve zemân 

virilmeyüp her birinizin eşedd-i ‘ukûbetiyle hakkınızdan gelinmeği mukarrer bilüp âna göre 

basîret ve intibâh üzere olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-30 Recebi’l-ferd 1074 / 18-27 Şubat 

1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 14 min Şa‘bân (12 Mart 1664). 

 

262-1 Konya Livâsı Bedel-i Beldârân Listesi 

Hânehâ-i bedel-i beldârîn kazâ-i mezkûre der-Livâ-i Konya el-vâki‘ fî sene 1074 ber-

mûcib-i defter-i hazîne-i ‘âmire. 

Kazâ-i Konya hâne 384, rub‘ 1 / Kazâ-i Larende hâne 180, rub‘1 / Kazâ-i Aladağ hâne 

53, rub‘1 / Kazâ-i Belvîrân hâne 60 / Kazâ-i Kureyş hâne 28, rub‘1 /  

Kazâ-i Gaferyâd hâne 37, rub‘1 /  Kazâ-i Pirlevgande hâne 22,5 rub‘ 1 / Kazâ-i İnsuyu 

hâne 39,5, rub‘ 1 / Kazâ-i Akçaşehr ma‘a Eski-il hâne 15, rub‘ 1 / Kazâ-i Ereğli neferen 12 / 

Mu‘âf-ı Kazâ-i Bayburd-ı Karaman neferen 6 / Mu‘âf-ı Turgud-ı Karaman neferen 6 / 

Mu‘âf-ı Evkâf-ı Karabınâr neferen 5 / 

Yukûn hâne 831,5 ; fî hânehâ 500 / 410.750 + mû‘âfat 290.000 = 700.750  

 

262-2 Karaman Eyâleti’nin Beldâr Bedeli Hakkında Fermân  

Bedel-i beldâr emr-i şerîfdir. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Vilâyet-i Karaman’da 

Konya ve Akşehr ve Kayseriye ve Kırşehri ve Niğde ve Aksarây ve İçil ve Begşehri 

Sancaklarında vâki‘ olan kâdılar zîde fezâ’iluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân kethüdâyeri 

ve yeniçeri serdârları ve a‘yân-ı vilâyetin iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki işbu sâl-i ferhûnde fâlde hâsıl müte‘ayyen olan Uyvar Kal‘ası ve tevâbi‘i 

kal‘aları bi-‘inâyetullahi te‘âlâ kabza-i tasarrufa gelüp lâkin bakiyye-i suyûf olan ‘adüvden 

kemâ yenbağî intikâm almak ve serhad-ı İslâmiyeye karîb küffâr-ı dûzeh-i karâr yerlerinde olan 

kal‘aların bi-fazlillahi te‘âlâ kal‘ ve kam‘ eylemek niyetiyle inşâ’allahü te‘âlâ evvel-i bahârda 

haceste-i âsârda sefer-i hümâyûnum kemâkân mukarrer ve muhakkak olmağla bundan akdem 

feth olunan nâtık ve hâlâ fethi müyesser olan Uyvar ve tevâbi‘i kılâ‘ı seferi içün sinîn-i sâbıkada 

Vilâyet-i Anadolu’da ve sâ’ir eyâlet ve sancaklarda vâki‘ ‘avârızhânelerinin her yirmi 

hânesinden bir nefer beldâr ihrâc ve mesâfe-i ba‘îde olan yerlerden mahall-i me’mûra karîb 

mahalde yerine beldâr tutulmak üzere onarbin akçe bedelleri tahsîl ve teslîm-i hazîne olunduğu 

defterlerde mestûr olmağla bu sene-i mübârekede dahî serhad-ı İslâmiyeye karîb gayet mühim 

olan kılâ‘ teshîri içün toprak sürmeği ve ‘asker-i İslâm mürûr idecek sa‘b yerler açmağa zikr 
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olunan sancakların kâdılıklarında vâki‘ cem‘an üç bin üç yüz seksen sekiz ‘avârızhânelerinin 

her yirmi hânesinden bir nefer beldâr ihrâc ve mahall-i me’mûra irsâl itdirilmek fermânım 

olmuş idi lâkin zikr olunan kâdılıklar mahall-i me’mûra mesâfe-i ba‘îde olup ‘aynı ile beldâr 

gelmeğe ‘usret ve bedelleri tahsîli re‘âyâya evlâ ve enfa‘ olmağla yerine mahallinde beldâr 

tutulmak üzere her bir neferine onarbin akçeden ol mikdâr ‘avârızhânelerinin her bir hânesinden 

beşeryüz akçe hesâbı üzere ve beldâr bedellerin irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât 

defteri sûreti mûcibince ancak bu sene mu‘accelen tahsîl ve ber-vech-i ta‘cîl ordu-yu 

hümâyûnum hazînesine irsâl ve bir gün mukaddem teslîm itdirmeniz bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüp dahî kat‘a te’hîr ve tevakkuf eylemeyüp zikr olunan sancaklarda vâki‘ 

ol mikdâr ‘avârızhânelerinin işbu sene-i mübârekede her bir hânesinden tahsîli fermânım olan 

beşeryüz akçe beldâr bedellerin irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti 

mûcibince mu‘accelen taleb ve tahsîl ve bir gün mukaddem ordu-yu hümâyûnum hazînesine 

irsâl ve teslîm idüp zinhâr ihmâl ve müsâhele eylemeyesiz ve bundan mâ‘adâ mübâşir-i 

mezbûrun cihet-i ma‘îşeti içün her bir hânesinden yirmişer akçe dahî aldırup bundan ziyâde 

kâtibiye ve sarrâfiye ve hüddâmiye ve kesr-i mîzân ve mahkeme harcı nâmıyla ve sâ’ir bahâne 

ile bundan ziyâde bir akçe alınmaya ve aldırmayasız alanlar ve aldıranlar sonradan tecessüs 

olunup haklarından gelünür bilmiş olasız ve beldâr bedeli teklîfine ‘umûm üzere mu‘âf ve gayr-

ı mu‘âf dâhil-i defterde başka beldâr bedeli kayd olunan mu‘âflardan mâ‘adâ taht-ı kazânızda 

vâki‘ eğer mu‘âf ve eğer gayr-ı mu‘âfdır her birinin tahammüllerine göre tevzî‘ ve asl hânenin 

(bozuk) eylemek üzere tekmîl ve tahsîl itdirüp kimesneye te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesiz ve mîrî 

içün alınan kâmil ve esedî guruşu hazîne-i ‘âmireme alındığı üzere yüzer akçeye aldırup 

ziyâdeye ve noksâna aldırmayasız ve akçe alındıkda hâlisü’l-‘ayâr akçe aldırup zinhâr züyûf ve 

kızıl akçe aldırmayasız kesr-i defterden ve naks-ı hâneden ve hilâf-ı emr ve defter zülm ve 

te‘addîden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz ve irsâl olunan mevkûfât defterlerinden başka bedel-i 

beldâr kayd olunan mu‘âflardan Ereğli Kazâsı’ndan on iki nefer ve Bayburd Kazâsı’ndan altı 

nefer ve Turgud mu‘âflarından altı nefer ve Karabınâr Vakfı’ndan beş nefer ki cem‘an yirmi 

dokuz mu‘âfların her bir neferinden onarbin akçe başka beldâr bedellerin tahsîl ve teslîm-i 

hazîne itdirüp kimesneye ‘inâd ve muhâlefet itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(14 Cemâziye’l-evvel 1074 / 14 Aralık 1663). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Tosa. 

Vasale kayd şûd 18 Şa‘bân 1074 (16 Mart 1664). 

 

262-3 ‘Ulvî Sultân Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i ‘Ulvî Sultân. 

Konya’da vâki‘ ‘Ulvî Sultân Mescid-i Şerîfi Evkâfı’nda yevmî bir akçe vazîfe ile 

mütevelli olan Seyyid Süleymân mâl-ı vakfı ekl ve bel‘ idüp ref‘i her vecihle lâzım olmağın 

yerine işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Seyyid ‘Alî her vecihle lâyık ve mahal ve 

müstehakdır deyu berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz-ı hâl eylemeğin tevcîh 

idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm varup vakf-ı mezbûrda 

mezkûrun yerine yevmî bir akçe vazîfe ile mütevelli olup hidmet-i lâzımesini mer‘î ve mü‘eddî 

kıldıkdan sonra vazîfesin alup vâkıfın rûhu ve benim devâm-ı ‘ömr ve devletim ed‘iyesine 

mudâvemet göstere ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-

10 Şa‘bân 1074 / 28 Şubat- 8 Mart 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî evâhir-i Şevvâl (17-25 Mayıs 1664). 
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263-1 Sefer İçin ‘Askerin Toplanması Hakkında Fermân 

Yeniçerilerin sefer emr-i şerîfidir. 

Mefâhüri’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Vilâyet-i Anadolu’nun orta 

kolunda vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhiri’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan kazâlarda 

vâki‘ yeniçeri serdârları zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

inşâ’allahü te‘âlâ işbu sâl-i ferhûnde fâlde küffâr-ı düzeh karâr üzerine sefer-i hümâyûnum 

mukarrer ve muhakkak olmağla taht-ı kazânızda ve nevâhi ve kurâsında sâkin ehl-i sefer nefer 

dergâh-ı mu‘allâm yeniçerileri mükemmel ve müsellah âlât-ı cenk ve cidâl ve harb-i kıtâl ile 

siz ki serdârlarsız önlerine düşüp nevrûz-ı fîrûzda cümlesi Belgrad’a gelüp ve serhadlü olanlar 

serhadlerine gidüp ve kovacı ve oturak ve ‘acemi oğlanı ve kul oğulları kânûn-ı kadîm üzere 

Âsitâne-i Sa‘âdet’im muhâfazasına varup mevcûd bulunmaları bâbında mukaddemâ emr-i 

şerîfim gönderilüp tenbîh-i hümâyûnum olmuşdur imdi tevâyif-i mezbûreyi yerlerinden 

kaldırup me’mûr oldukları mahalle irsâl ve götürmek içün dergâh-ı mu‘allâm yeniçerileri (boş) 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu ta‘yîn ve irsâl olunup vech-i meşrûh üzere zikr 

olunan kazâlarda ve nevâhi ve kurâsında sâkin olan bi’l-cümle ehl-i sefer nefer dergâh-ı 

mu‘allâm yeniçerileriyle ve topçu ve cebeciyi evlerinden ve vilâyetlerinden çıkarup ve kaldırup 

ve siz ki serdârlarsız önlerine düşüp ber-vech isti‘câl gelüp nevrûz-ı fîrûzda mahmiye-i 

Belgrad’da mevcûd bulunup ve serhadlü olanlar serhadlerine gidüp ve korucu ve oturak ve 

‘acemi oğlanı ve kul oğulları Âsitâne-i Sa‘âdet’im muhâfazasına varup me’mûr oldukları 

mahalde vakt ve zemânıyla mevcûd bulunalar ve siz ki yeniçeri serdârlarısız ‘özr ve bahâne ve 

bir ferde himâyet idüp vakt ve zemânında mahmiye-i Belgrad’da neferiniz ile mevcûd 

bulunmazsanız ber-vech ‘özrünüz makbul olmayup eşedd-ı ‘ukûbet ile hakkınızdan gelinmek 

mukarrerdir ve siz ki kâdılarsız sizin ‘adem-i tekayyüdünüz ve ihmâl ve müsâmahanızdan 

bilinüp ‘ikâba müstehak olmanız muhakkakdır bundan sonra vilâyetlerinden ve evlerinden 

kalkalar her kim olur ise olsunlar ocakda ‘alâkaları olmayup ‘askerî değillerdir re‘âyâdır ‘askerî 

libâsında ve kıyâfetinde gezdirmeyüp re‘âyâ libâsıyla melbûs ve ra‘iyyet defterine kayd idüp 

anın gibi sefer ve hidemât-ı hümâyûnda mevcûd bulunmayanlardan şer‘ ve kânûn üzere harc 

alına imdi ana göre tekayyüd idüp ‘avk ve te’hîr ve ihmâl ve gafletden be-gâyet ihtirâz oluna 

deyu bi’l-fî‘l dergâh-ı mu‘allâm yeniçerileri ağası olan iftihârü’l-ümerâ’i’l-ekâbir Sâlih Ağa 

dâme ‘uluvvuhu tarafından mühürlü mektûb virilmekle mûcibince ‘amel olunmak bâbında 

fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan 

fermân-ı celîlü’l-kadrîm ve ağa-yı müşârün-ileyh tarafından virilen mühürlü mektûb mûcibince 

‘amel idüp min ba‘d hilâfına rızâ ve cevâz göstermeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Recebi’l-mürecceb li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 

Recebü’l-ferd 1074 / 8-17 Şubat 1664). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı (okunmuyor). 

Kayd şûd fî 21 Şa‘bân (19 Mart 1664). 

 

263-2 Sefer İçin ‘Askerin Toplanması Hakkında Yeniçeri Ağası Mektûb 

Mektûb-ı ağa-yı yeniçeriyân. 

Fezâ’il-i şi‘âr efâzıl-ı desâr Vilâyet-i Anadolu’nun orta kolunda vâki‘ olan mevâli-i ‘izâm 

hazerâtı ve kuzât efendiler mecâlis-i şerîfe ve mehâfil-i münîfe ta‘zîmi müştemil olan ed‘iye-i 

sâliha ve gurer-i âsiye-i sârife ithâfından sonra muhibb-i muhlis budur ki ve kıdvetü’l-akrân 

yeniçeri serdârları i‘lâm olunur ki inşâ’allahü te‘âlâ işbu sâl-ı ferhûnde nevrûz-ı fîrûzda bi-

‘avni’llahi’l-meliki’l-‘allâm küffâr-ı dûzeh-i karârdan ahz-ı intikam niyeti içün şevketlü ve 

muhâbbetlü ve ‘azametlü pâdişâhımız e’izzullahi te‘âlâ ensâruhu hazretlerinin sefer-i 

hümâyûna zafer-i makrûnları mukarrer olmağla taht-ı hükûmetlerinizde ve nevâhi ve kurâsında 
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sâkin olan ehl-i sefer nefer yeniçeri yoldaşlar mükemmel ve müsellah yât ve bayrakları ile 

serdârları önlerine düşüp nevrûzda cümlesi mahmiye-i Belgrad’a gelüp ve serhadlü olanlar 

serhadlerine gidüp ve korucu ve oturak ve ‘acemi oğlanı ve kul oğulları kânûn-ı kadîm üzere 

Âsitâne-i Sa‘âdet muhâfazasında mevcûd bulunmaları bâbında fermân-ı ‘âlîşân sâdır olmağla 

bundan evvel agâh (bozuk) içün (boş) ta‘yîn ve irsâl olunmuş idi bu defa‘ dahî ber-mûcib-i 

fermân-ı celîlü’l-kadr  yerlü yerinden kaldırup götürmek içün elli dokuzuncu bölükde kıdvetü’l-

akrân Hasan Çavuş zîde kadruhu ber-vech-i isti‘cal irsâl kılınmağla vusûlünde gerekdir ki taht-

ı hükûmetlerinizde ve nevâhi ve kurâsında sâkin olan bi’l-cümle ehl-i sefer yeniçeri yoldaşları 

ve topçu ve cebeciyi evlerinden ve vilâyetlerinden çıkarup ve kaldırup be-gâyet sür‘at ve isti‘câl 

eyleye serdârları ile gelüp nevrûzda mahmiye-i Belgrad’da mevcûd bulunalar ve serhadlü 

olanlar serhadlerine gideler ve korucu ve oturak ve ‘acemi oğlanı ve kul oğulları olanlar 

Âsitâne-i Sa‘âdet muhâfazasına kalalar ta‘cîl-i ‘ale’t-ta‘cîl her birileri me’mûr oldukları üzere 

mahallinde mevcûd bulunalar ve siz ki yeniçeri serdârlarısız şöyle bilesiz ki mektubumuz ile 

gönderilen (boş) vardıkda kışdır deyu bir tarîk ile ‘özr idüp ve bir ferde himâyet idüp gerüye 

alıkoyup ve siz dahî bi’l-cümle sefer-i hümâyûna me’mûr olan tevâyif-i ‘askeriye ile nevrûzda 

mahmiye-i Belgrad’da mevcûd bulunmazsanız bir vecihle ‘özrünüz makbûl ve cevâbınız 

mesmû‘ olmayup eşedd-i ‘ukûbet ile haklarınızda gelinmek mukarrerdir ve siz ki efendilersiz 

husûs-ı mezbûr ehem ve elzem olmağın ‘avk ve te’hîr ve müsâmaha iderseniz siz dahî küllî 

‘itâba müstehak olmanızı mukarrer bilesiniz ve bundan sonra vilâyetlerinde ve evlerinde 

kalanları her kim olursa olsun ‘askerden değillerdir anın gibi kalanları ‘askerîden bilmeyesiz 

ocakda ‘alâkaları yokdur re‘âyâdır ‘askerî libâsında ve şeklinde ve kıyâfetinde gezdirmeyesiz 

sâ’ir re‘âyânın libâsı ve kıyâfeti nice ise anları dahî ol libâsı koyup ve sancak begi ve 

mütesellimleri ve voyvoda ve pâşâlar teslîm ve havâle eyleyesiz ki ol makûle vilâyetlerinde 

kalanları ra‘iyyet defterine kayd idüp anın gibi hidemât-ı pâdişâhîde mevcûd bulunanlardan şer‘ 

ve kânûn üzere cürm alalar imdi ana göre âgâh olup ihmâl ve gafletden ve ‘avk ve te’hîrden 

ziyâde  

 

264-1 Önceki Belgenin Devâmı 

ziyâde ictinâb ve ihtirâz üzere olalar bilmedik ve âgâh olmadık dimeyeler bâkî hemîşe 

‘ulûm-ı fazîlet der-seccâde şer‘-i Muhammedî dâ’im bâd tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Recebi’l-

mürecceb li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Receb 1074 / 8-17 Şubat 1664). 

Muhibb-i muhlis Sâlih ağa-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

 

264-2 Sultân Selîm Evkâfı Re‘âyâsının Eski Karyelerine İhrâcı Hakkında Fermân 

Sultân Selîm Hân Evkâfı kurâsı ahâlisini şehr-i Konya’ya ihrâc içündür. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve mefâhiri’l-kuzât ve’l-hükkâm 

me‘âdeti’l-fezâil ve’l-kelâm (boş) ve (boş) ve (boş) ve (boş) kâdıları zîde fazlıhum tevkî‘-i refî‘-

i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki merhûm ve mağfûrlehu Sultân Selîm Hân tâbe serâhunun 

Konya’da vâki‘ evkâfı zâbiti olan dârende-i fermân vâcibü’l-iz‘ân kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân 

Mehmed zîde mecduhu südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp evkâf-ı mezbûre karyelerinin defter-

i cedîd-i hâkânîde mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından ba‘zıları kadîmî karyelerinden 

kalkup hâlâ varup taht-ı kazânızda kasabât ve kurâda sâkin olup mûmâ-ileyh dahî varup ol 

makûle vakfın re‘âyâsın kaldırup kadîmî karyelerine iskân itdirmek isterken te‘allül ve ‘inâd 

eylediklerin bildirüp mezbûrlar kaldırılup kadîmî karyelerine gönderilüp iskân itdirilmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda husûs-ı mezbûra hak 

ve ‘adl üzere mukayyed ve südde-i sa‘âdetimden ihrâc olunmuş mühürlü sahîh sûret-i defter-i 

cedîd-i hâkânî taleb idüp göresiz mezbûrlar evkâf-ı mezbûrenin defter-i cedîd-i hâkânîde 
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mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından iken kadîmî karyelerinden kalkup hâlâ varup 

oturdukları yerde ‘avârızhânesine kayd olmuş değil ise evkâf-ı mezbûrenin ol makûle re‘âyâsını 

kânûn üzere kaldırup kadîmî karyelerine gönderüp iskân itdiresiz ammâ oturdukları yerde hâne-

i ‘avârıza kayd olmuşlar ise ol makûle  re‘âyâyı kaldırmak olmaz oturdukları yerde kânûn ve 

defter mûcibince rüsûm-ı ra‘iyyetlerin vakfiçün hükm idüp bî-kusûr alıvirüp min ba‘d şer‘-i 

şerîfe ve kânûn ve deftere ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve 

seb‘în ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1073 / 14-23 Ekim 1662). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

 

264-3 Konya Kâdısı Beyâzî Mustafâ Efendi Zamânında Kaydedilen Fermân ve 

Berâtların Kaydı 

Bâb-ı evâmir ve berevât fî zimen-i a‘lemü’l-‘ulemâi’l-‘izâm Hazret-i Beyâzî Mustafâ 

Efendi el-kâdı be-Konya el-mahmiye.  

 

264-4 Konya Medropolidliği Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i medropolid-i zimmiyân. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hücceti’l-

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

meliki’l-mu‘în Mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve mefâhiri’l-kuzât ve’l-hükkâm 

me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Niğde ve Akşehr ve Aksarây Sancaklarında vâki‘ olan kâdılar 

zîde fazlıhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki bi’l-fi‘l Konya ve tevâbi‘i 

keferesine berât-ı şerîfimle medropolid olan Andosikos nâm râhib mahrûse-i Edirne’de südde-

i sa‘âdetime gelüp zikr olunan Konya ve tevâbi‘i keferesine ref‘ olunan Aktaşiyos nâm râhib 

yerine berât-ı şerîfimle medrepolid ta‘yîn olunmağla elimde olan berât-ı şerîf mûcibince 

kadîmden olıgelen ‘âdet ve kânûn üzere zabt ve tasarruf itdirilüp ve medropolidliğe müte‘allık 

‘azl ve nasba müstehak olan pâpâs ve keşişleri âyinimiz üzere ‘azl ve nasb eylediğimde aramıza 

ba‘zı ehl-i ‘örf tâ‘ifesi karışup ve medropolidliğe tâbi‘ pâpâs ve keşişlerden ve râhiblerden biri 

mürd olursa mu‘tâd-ı kadîm olan patriğe ‘âyid beşbin akçeden ekal olan metrûkâtı ahz ve kabz 

eylediğimde hilâf-ı kânûn beytü’l-mâl emînleri ve ba‘zı ehl-i ‘örf tâyifesi müdâhele idüp ve 

mîrî rüsûm cem‘ iderken mîr-mîrân ve mîr-livâ âdemleri ve ümenâ ve ‘ummâl ve sâ’ir ehl-i ‘örf 

tâyifesi hilâf- şer‘ rencîde iderler deyu bildirüp men‘i bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ 

eylediği ecilden imdi elinde olan berât-ı şerîfim mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî râhib-

i mezbûr kadîmden olıgelene ‘âdet ve kânûn ve âyinleri mûcibince senede her kefere üzerine 

onikişer akçe ve her pâpâsından birer altun medropolidin mahsûlün ve nikâhların ve 

manastırları ve ayazmaları resmi ve sâ’ir mîrî rüsûmu cem‘ ider iken mezbûru mîr-mîrân ve 

mîr-livâ âdemlerine ve ümenâ ve ‘ummâl tâyifesine hilâf-ı şer‘ ve kânûn rencîde ve remîde 

itdirmeyesiz ve râhib-i mezbûr medropolidliğe müte‘allık olan ‘azl ve nasba müstehak olan 

pâpâsları ‘azl ve nasb eyledikde âhardan kimesne aralarına girüp karışmaya ve mürd olan 

pâpâsların ve keşişlerin ve kalugaryalarının mu‘tâd-ı kadîm üzere bu tarafa ‘âyid metrûkâtların 

ahz ve kabz eyledikde olıgelmişe muhâlif beytü’l-mâl ve kassâm âdemleri def‘ ve ta‘arruz 

eylemeye ve âyinleri olan kiliselerine vakf olan bağ ve bağçe ve tarlalarını ayazmalarına ve 

sâ’ir vakf olan eşyâlarına berât-ı şerîfime muhâlif kimesne müdâhele eylemeye ve âyinlerine 

muhâlif kara pâpâsları nikâh câ’iz olmayan kefereye nikâh eylemeyeler ve mezbûr mîrî rüsûmu 

cem‘ iderken ba‘zı mahûf olan yerlerden ahsen vech ile gelmek içün tebdîl-i câme ve kisve 

eyledikde siz tebdîl câme eylemişsiz deyu ehl-i ‘örf tâ‘ifesinden kimesneyi bî-vech dahl ve 

rencîde itdirmeyesiz ve mezbûr mîrî rüsûm cem‘ iderken bindiği bargir ve kadırı ulağ ve sâ’ir 

kapum kullarına aldırmayup husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle 
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bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicce li-sene selâse ve 

seb‘în ve elf (3 Zî’l-hicce 1073 / 9 Temmuz 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 27 Şa‘bân (6 Nisan 1663). 

 

265-1 Konya Medropolidlik Berâtı 

Berât-ı medropolid-i zimmiyân.  

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

İşbu dârende-i fermân-ı hümâyûn Andosikos nâm râhib bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle Konya 

ve Niğde ve Akşehr ve Aksarây ve tevâbi‘inde sâkin kefere tâ‘ifesine medropolid iken kendü 

irâdesiyle ferâgat eyledüğü ecilden ref‘ olunan Nakasiyos nâm râhib yerine bi’l-fi‘l İstanbul ve 

tevâbi‘i keferesi padriği ve Ponpus nâm râhibin ‘arzı mûcibince kadîmden olıgelen ‘âdet ve 

kânûn üzere mezbûr râhib medropolid ta‘yîn ve ‘âdet-i pişkeş içün bin yetmiş beş Zî’l-

hiccesinin beşinci gününde ber-vech-i nakd binbeşyüz akçe teslîm eylemeğin mezbûr râhibe bu 

berât-ı ‘izzet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr Andosikos râhib varup ref‘ 

olunan mezbûr Nakasiyos râhib yerine zikr olunan Konya ve tevâbi‘i keferesinin kadîmden 

olıgelen ‘âdet ve kânûn üzere medropolid olup ol yerde olan pâpâslar ve keşişler ve sâ’ir kefere 

tâyifesinin ulusu ve kiçisi râhib-i mezbûru kendilerine medropolid bilüp medropolidliğine 

müte‘allık olan husûslarda mezkûra mürâca‘atları olup sözünden tecâvüz eylemeyeler ve 

mezbûr râhibin medropolidliğine müte‘allık ‘azl ve nasba müstehak olan pâpâsları ve keşişleri 

râhib-i mezbûr âyinleri mûcibince ve kâdimden olıgeldiği üzere ‘azl ve nasb eyledikde aralarına 

âhardan kimesne karuşmaya ve girmeye ve merkûm râhibin medropolidliğine tâbi‘ pâpâslardan 

ve keşişlerden ve kalugaryadan birisi mürd olsa mu‘tâd-ı kadîm üzere patriğe ‘âyid 

metrûkâtların râhib-i mezbûr padrik içün ahz ve kazb eyledikde hilâf-ı ‘âdet ve kânûn beytü’l-

mâl ve kassâm ve âdemleri tarafından ve âhardan müdâhele olmaya ve mürd olan pâpâslar ve 

keşişler ve sâ’ir kefere tâ‘ifesi âyinleri üzere kilisaları fukarâsına veya verîka her ne vasiyet 

iderse makbûl olup Rûm şâhidleri ile ‘amel oluna ve ba‘zı pâpâslar ve keşişler mestûr râhib 

âyinleri üzere te’dîb eyledikde âhardan kimesne müdâhale eylemeye ve kızı pâpâsları râhib-i 

mezbûrun ma‘rifeti yoğiken kızı papasları âyinlerine muhâlif nikâh câ’iz olmayan kefereye 

nikâh eylemeye ve medropolidliğine dâhil yerlerde bir zimmîye ‘avrat erinden kaçsa veya 

‘avratı boşamalu olsa veyahud ‘avrat almalu olsa aralarına medropolidden gayrı karışmaya ve 

bi’l-cümle kendilerin âyinleri mûcibince kilisalarına müte‘allık bağ ve bağçelerine ve 

çiftliklerine ve çayırlarına ve tarla ve ayazmalarına ve manastırlarına ve sâ’ir kilisaya vakf olan 

eşyâ ve davarlarına bundan evvel ve bunun emsâli medropolid olanlar ne vecihle zabt ve 

tasarruf idegelmiş ise râhib-i mezbûr dahî ol minvâl üzere zabt ve tasarruf eyleye ol bâbda 

âhardan bir ferd mâni‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-

sâlis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve seb‘în ve elf (3 Zî’l-hicce 1073 / 9 Temmuz 

1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

265-2 Güherçile Kazganlarının Ta‘mîri Hakkında Dîvâz Tezkeresi 

Karaman defterdârının kazganları içün dîvân tezkeresidir. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-mustahfızîn Konya Kal‘ası dizdârı zîde hıfzuhu hazîne-i 

Karaman’dan tezkere-i dîvân vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Konya Kal‘ası’nda olan güherçile 

kazganlarından tecdîd ve termîme muhtâc olanları Kasaba-i Bor’a götürülüp tecdîd ve termîm 

olunması lâzım ve mühim olmağla dîvân tezkeresi tahrîr olunup gönderilmişdir vardıkda 

gerekdir ki Konya’da olan kâ’im-makâmımız Mahmûd Ağa ma‘rifetiyle kal‘ada olan güherçile 

kazganlarından tecdîd ve termîme muhtâc olanları sökdürüp vezn-i sahîh ile vezn itdirüp mükârî 
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davarına tahmîl ve bir an evvel Kasaba-i Bor’a irsâl ve îsâl eyleyesiz mahali ile tecdîd ve termîm 

olunup güherçile tabhına varup erişe bu husûs ihmâl ve müsâhale olunmaya tahrîren fî evâsıt-ı 

şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Şa‘bân 1074 / 9-19 Mart 1664). 

Be-medîne-i Niğde el-mahmiye. 

Vasale fî 27 Şa‘bân (25 Mart 1664). 

 

265-3 Sahrâ Nâhiyesi Ervad Karyesi Câmi‘i Tevliyet Berâtı 

Berât-ı imâmet-i Karye-i Ervad. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

Konya muzâfatından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ervad nâm karyede vâki‘ Tanrıvirmiş nâm 

kimesne binâ eylediği câmi‘-i şerîfde yevmî iki akçe ile imâm olan Süleymân fevt olup mahlûl 

olmağın yerine işbu dârende-i fermân-ı hümâyûn Mehmed Halîfe her vecihle lâyık ve mahal 

olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûn virilmek bâbında kâdısı akzâ kuzâtü’l-müslimîn 

Mevlânâ ‘Ömer zîdet fezâ’ilihu ‘arz itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve 

buyurdum ki varup mezbûr Mehmed Halîfe müteveffâ yerine imâm olup hidmet-i lâzımesini 

mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra yevmî iki akçe ile mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı 

devletimçün du‘âya müdâvemet göstere şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 

evâ’il şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Şa‘bân 1074 / 28 Şubat-

8 Mart 1664). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Kayd şûd fî 28 Şa‘bân (26 Mart 1664). 

 

266-1 Sefer İçin ‘Askerin Toplanması Hakkında Fermân 

Yûsuf Pâşâ’nındır sefer içün. 

Tabbaka aslıhü’l-‘âlî nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu el-Hâc Mehmed bin Ahmed el-

kâdı be-Kazâ-i Geyve ‘afâ ‘anhu. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

vezîrim Yûsuf Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûndan vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki hidmetü’l-mülûk nısfü’s-sülûk(?) fehvâsınca sen harem-i mülâbık-ı mahremimde hâsıl 

ve perverde olmuş vüzerâ-yı ‘izâmımın emekdâr ve ihtiyârı ve umûr dîde ve kârgüzârı olup 

re’y-i rezîn isâbet-i encâm ve fikir güzîn-i sa‘âdet fercâmına i‘timâd-ı hümâyûnum ve i‘tikâd-ı 

sidâd makrûnum olmağla hâliyâ memâlik-i vasî‘atü’l-eknâmımdan Anadolu ve Sivâs ve 

Karaman ve Mar‘aş ve Adana ve Haleb ve Rakka Eyâletlerinde vâki‘ olan sancaklarda 

mütemekkin dergâh-ı mu‘allâm mütaferrika ve çavuşları dîvân-ı ‘âlîşânım ve defter-i hâkânî 

kâtibleri ve şâkirdleri ve zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve sipâh ve yeniçeri ve cebeci ve topçu ve top 

‘arabacısı ve ‘ale’l-‘umûm sefer-i meymûnü’l-‘âfiyeye me’mûr birden bine ve binden yüz bine 

varınca dirlik tasarruf iden ‘askerî tâyifesin serdâr-ı celîlü’l-iktidârım olan düstûr-ı ekrem 

müşîr-i efham nizâmü’l-‘âlem nâzım-ı menâzımü’l-ümem vezîr-i a‘zam-ı ‘âlîkadrim Ahmed 

Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun inşâ’allahu te‘âlâ nevrûz-ı fîrûzdan mukaddem yanına 

varup dernek ve cem‘iyetinde hâzır ve mevcûd bulunmaları üzere yerlü yerinden ihrâc idüp 

önüne gelen tevâyif-i ‘askeri sürüp ber-vech müsâra‘at mahall-i me’mûra irsâl ve îsâl idüp ve 

bu sefer-i zafer eserim tekayyüd-i hümâyûnum sâ’ir senelerden ziyâde olmağla vech-i meşrûh 

üzere kapum kulları ve gayri sefere me’mûr ‘askerî tâyifesin sürüp her vecihle bezl-i makdûr 

ve sa‘y-ı nâ-mahsûr (bozuk) bâbında hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnumla fermân-ı ‘âlîşânım 

sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) vüsûl buldukda bu bâbda hatt-ı hümâyûn ‘izzet makrûnumla 
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sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim mûcibince ‘amel idüp dahî sen ki vezîrim müşârün-ileyhsin 

sefer-i nusret makrûnuma me’mûr olup zikr olunan eyâletlerde vâki‘ sancaklarda mütemekkin 

gönüllü müteferrika ve çavuş ve dîvân-ı ‘âlîşânım ve defter-i hâkânî kâtibleri ve şâkird ve 

zü‘amâ ve erbâb-ı timâr ve yeniçeri ve cebeci ve topçu ve top ‘arabacısı birden bine ve binden 

yüz bine varınca dirlik tasarruf iden südde-i ‘âlî-i makâmım kulları inşâ’allahu te‘âlâ vezîr-i 

a‘zam ‘âlîkadrim yanına dernek ve cem‘iyet-i sa‘âdet ve nevrûzda hâzır ve mevcûd bulunmaları 

üzere yerlerinden ihrâc idüp ve önüne gelen tevâyif-i ‘askeri sürüp nevrûz-ı fîrûzdan mukaddem 

ber-vech-i ta‘cîl mahall-i me’mûra irsâl ve vâsıl eyleyüp aslâ kimesneye te‘allül ve tereddüd 

itdirmeyesiz ve bu sefer-i meymenet makrûnuma tekayyüd-i hümâyûnumla sâ’ir senelerden 

ziyâde olup bir ferdin seferden kaldığına rızâ-yı hümâyûnum yokdur şöyle ki ba‘de’l-yevm 

kalkup sefere teveccüh itmeyüp evlerinde bulunan kimesneleri her kim olur ise olsun aslâ amân 

ve zemân virmeyüp bilâ-tevakkuf haklarından gelüp bir kimesneye himâyet eylemeyüp bu emr-

i şerîf vâcibü’l-ittibâ‘ımın mazmûn-ı münîfi icrâsında dakîka fevt eylemeyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Recebi’l-mürecceb sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (21-30 Receb 1074 / 17-26 Şubat 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî gurre-i Ramazân (28 Mart 1664). 

 

266-2 Sefer İçin ‘Asker Toplama Hakkında Pâşâ Buyuruldusu 

Yûsuf Pâşâ Hazretlerinindir. 

Fazîletlü Konya mollası efendi zîde fazluhu şerâyi‘-i şi‘âr Begşehri Sancağı’nda vâki‘ 

kuzât efendiler zîde fezâ’iluhum kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân kethüdâyerleri ve yeniçeri 

serdârları zîde kadruhum işbu sene-i mübârekede sefer-i hümâyûna me’mûr olan ‘askerî 

tâyifesinden dergâh-ı ‘âlî müteferrika ve çavuşları ve defter-i hâkânî kâtibleri ve şâkirdleri ve 

erbâb-ı tîmâr ve sipâh ve yeniçeri ve cebeci ve topcu ve top ‘arabacısı ve ‘ale’l-‘umûm birden 

bine ve binden yüz bine varınca tevâyif-i ‘askerîden olan hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnum 

mûcibince bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve terâhî ve evlerinden ârâm itdirilmeyüp yerlü yerinden 

ihrâc ve ber-vech ta‘cîl me’mûr oldukları sa‘âdetlü ve devletlü sadr-ı a‘zam ve serdâr-ı ekrem 

vezîr-i a‘zam hazretlerinin yanına hâzır ve âmâde olmaları bâbında emr-i celîli’l-kadr sûreti 

mûcibince buyuruldu tahrîr ve kapucu başlarımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) ağa zîde 

kadruhu irsâl olunmuşdur vüsûlünde gerekdir ki sûret-i emr-i şerîf sicill-i mahfûza kayd idüp 

münâdiler nidâ itdirülüp bi-nefsihi livânızda ve taht-ı kazâlarınızda sâkin olan ‘askerî 

tâyifesinden olanları mükemmel ve müsellah taşra çıkarup ve mücâb olmayanları dahî habs ve 

hânelerini mühürleyüp ber-vech-i ta‘cîl ism ve resmleriyle yazup i‘lâm eyleyesiz ki vârid olan 

hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûn mûcibince bilâ-tevakkuf haklarından geline ve tama‘-ı hâmınız 

sebebiyle bir kimesneye himâyet ve siyânet eylemeyesiz akçe alup alursız bir vecihle ‘özrünüz 

makbûl olmayup haklarınızdan gelinmek mukarrer bilesiz ve bundan mâ‘adâ yollarınıza ‘askerî 

tâyifesinden uğrayanları bir giceden ziyâde yaturmayup yollayasız ve ba‘zıları sefere gideriz 

deyu hânelerinden gidüp birkaç günden sonra yine hânelerine gelür olur ise kendüsün habs ve 

hânesin mühürleyüp i‘lâm eyleyesiz bir vecihle müsâmaha olunmaya bu husûs umûr-ı 

mühimmeden olup sâ’ire kıyâs olunur değildir vech-i meşrûh üzere ‘amel idüp hilâfından 

ihtirâz eyleyesiz deyu buyuruldu. 

Fî 18 Ş (Şa‘bân) 1074 (16 Mart 1664). 

 

267-1 Sefer İçin Askerin Toplanması Hakkında Fermân 

Sefer içün / sipâhilerin emr-i şerîfidir / Ahmed Çavuş. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdetü’l-fezâ’il ve’l-kelâm mahmiye-i Üsküdar’dan 

Anadolu’nun sağ kolunda Haleb’e varınca vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-
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emâsil ve’l-akrân zikr olunan kazâlarda vâki‘ kethüdâyerleri zîde kadruhum tevkî‘-i (refî‘)-

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Uyvar Seferi ‘avdetinde altı bölük halkına ‘ulûfeleri 

virildikden sonra bayram ‘ulûfesine gelüp mevcûd bulunmak üzere vilâyetlerine gitmeğe izin 

virilmişidi hâliyâ serhad-ı mezbûrede küffâr-ı düzeh karârın cem‘iyeti olmağla düstûr-ı ekrem 

müşîr-i efham nizâmü’l-‘âlem nâzım-ı menâzımü’l-ümem vezîr-i a‘zam ve serdâr-ı ekrem 

Ahmed Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu Belgrad’da mevcûd olan ‘asker-i İslâm ile mâh-ı 

Recebin üçüncü günü hareket ve Engürüs serhadleri tarafına teveccüh ve ‘azîmet itmekle 

‘asâkir-i İslâm’ın mu‘accelen ictimâ‘ı iktizâ itmekle sipâhi ve silahdâr çavuşlarından kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Ahmed Çavuş ve Ahmed Çavuş zîde kadruhümâ ta‘yîn olunmalarıyla siz ki 

kethüdâyerlerisiz cümle altı bölük halkın bilâ tevakkuf cem‘ ve muhkem tenbîh ve bir ân ve bir 

sâ‘at mukaddem tedâriklerin ve mızrak ve bayrakların ve mükemmel ve müsellah ve yât ve 

bayraklarıyla hareket eyleyüp ve gelüp sefer-i hümâyûmda bayram ‘ulûfesinde mevcûd 

bulunalar deyu sene-i mübârekede cemî‘ kaydlu olan ve istihdâmda olan esâmîler ref‘ 

olunmağla cümlesine i‘lân ve işâ‘at ve cümlesi gelüp şöyle ki bayram ‘ulûfesinde sefer-i 

hümâyûnda mevcûd bulunmayanların dirlikleri gitmekle halâs olmayup ‘itâb ve ‘ikâba 

müstehak olmaları mukarrerdir ve ol câniblerde ata ve dona kâdir kul oğulları dahî sefer-i 

hümâyûnuma me’mûr olmalarıyla anlar dahî kethüdâyerleri ile ma‘â gelüp sefer-i 

hümâyûnumda mevcûd bulunup ihmâl ve tekâsülden be-gâyet ihtirâz olunup ve bi’l-fi‘l altı 

bölük ağaları tarafından dahî mühürlü mektûb virilmekle mûcibince fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur buyurdum ki (boş) vüsûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim ve 

altı bölük ağaları tarafından vech-i meşrûh üzere virilen mektûb mûcibince ‘amel idüp min ba‘d 

hilâfına rızâ ve cevâzdan ve ihmâl ve müsâhaleden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb üzere olasız şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Recebi’l-ferd sene erba‘a ve 

seb‘în ve elf (11-20 Receb 1074 / 8-17 Şubat 1664). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Menrukçu(?). 

Vasale fî 2 Ramazân (29 Mart 1664). 

 

267-2 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Subaşı Kâmil Ağa ma‘a Ahmed Beg. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine tahiyyât-ı sâfiyât 

ithâfıyla muhibbâne inhâ olunur ki nefs-i şehr subaşılığı dârendegân-ı mektûb kıdvetü’l-akrân 

Kâmil Ağa ve Ahmed Beg ber-vech-i iştirâk tevcîh olunup irsâl olundu vusûlünde târîh-i 

kitâbdan üç ay şehr subaşılığı cürm-i galîzden mâ‘adâ bi-hasebi’ş-şer‘ ve el-kânûn cürm-i 

cinâyet ve resm-i ‘arûsâne ve sâ’ir subaşılığa müte‘allık hukûk ve rüsûmun mu‘tâd-ı kadîm ve 

olıgeldiği üzere zabt ve kabz itdire kimesne bezl-i himmet buyurula bâkî hemîşe ‘izz ve fazîlet 

bâd tahrîren fî gurre-i şehr-i Ramazân ilâ gâyeti Zî’l-ka‘de 1074 (1 Ramazân 1074 / 28 Mart 

1664). 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis Mustafâ kâ’im-i makâm-ı Karaman hâlâ.  

 

267-3 Seferden Gelirken Eşyâ Çalıp Gidenlerin Buldurulması Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf eşteb kethüdâyeri Mehmed Ağa. 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Karaman mütesellimi (boş) zîde mecduhu tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki bi’l-fi‘l eşteb kethüdâyeri olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mehmed zîde kadruhu ordu-yu hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp bundan akdem Konya 

sâkinlerinden erbâb-ı tîmârdan Mehmed Çavuş ve Çolak İbrahîm ve Halîl ve Dilâver ve ‘Alî 

nâm sipâhiler bunun hidmetkârları Mehmed ve Mustafâ’yı Uyvar Seferi’nden gelürken 

Beckerek nâm mahalde tahrîk ve ıdlâl itmekle bunun iki re’s mükemmel raht besâtıyla atın ve 

binbeşyüz guruşluk eşyâ tahmîl olmuş bir sebenhânesin alup kendü kışlaklarına götürüp 
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ba‘dehu mezbûr kışlaklarına vardıkda alaybegleri vilâyetlerine gitdüklerin haber virüp i‘lâm 

itmeğin ol bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden sen ki mütesellim-i mezbûrsun 

mezbûrları buldurup kayd ve bend ile ordu-yu hümâyûnuma ihzâr eylemek bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-

kadrim mûcibince ‘amel idüp dahî mezbûrları kayd ve bend ile ordu-yu hümâyûma ihzâr 

eyleyüp min ba‘d şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma muhâlif iş itdirilmekden be-gâyet ihtirâz 

ve ictinâb üzere olasız emr-i şerîfimin mazmûn-ı münîfi ile ‘amel olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 1-10 Aralık 1663). 

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 23 Ramazâni’l-mübârek (19 Nisan 1664). 

 

268-1 Tîmâr Tevcîhi Hakkında Fermân 

Berât-ı Mustafâ Beg ibn-i Eyûb Çelebi. 

Tabbaka aslihü’l-hatîr el-ma‘mûl-i ‘aleyhi nakl-i mine’s-sicill-i mahfûz nemekahü’l-fakîr 

el-mevlâ hilâfet-i be-medîne-i Begşehri. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

Bundan akdem Girid Seferi’nde me’mûr olan Eyâlet-i Anadolu ve Karaman ve Sivas ve 

Adana ve Haleb ve Eyâlet-i Rûm-ili’nde harclığı gelüp evlerinde olanlar ve Âsitâne-i 

Sa‘âdet’imde mânde ve nişân-ı hümâyûn almayanlar ve Âsitâne-i Sa‘âdet’imden tevcîh olunup 

ze‘âmet ve tîmârlarında nizâ‘lu olanlar bu sene-i mübârekede düstûr-ı ekrem vezîr-i a‘zam olan 

vezîrim Mehmed Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ta‘yîn olunup ‘asker-i İslâm ile Bozcaada 

fethinde mevcûd olup hidmetinde bulunmak üzere ze‘âmet ve tîmârlarında nizâ‘ları olanlara 

ibkâ mukarrer olunup fîmâ ba‘d Girid tarafından virilmeye Girid Seferi’nde ze‘âmet ve 

tîmârları virilmiş ve gerek virilmemiş veyahud mukarrer olmuş ze‘âmet ve tîmârlarına 

müdâhale olunmayup me’mûr olduklarında gelmediler deyu âhara virilüp ve temessükât ibrâz 

idenlerin temessüklerine nazar olunmayup ‘asâkir-i İslâm ve müşârün-ileyh serdâr-ı nusret 

şi‘ârım ile Bozcaada Kal‘ası fethinde mevcûd olanlara tevcîh ve mukarrer kılınan ze‘âmet ve 

tîmâra müdâhale idenlerin min ba‘d da‘vâları istimâ‘ olunmamak bâbında hatt-ı hümâyûn 

sa‘âdet makrûnumla fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmağla Begşehri Sancağı’nda Göçü 

Nâhiyesi’nde Başlamış nâm karye ve gayriden yirmisekizbin akçe ze‘âmete mutasarrıf olan 

nişân-ı hümâyûn olmayan Yûsuf me’mûr olunduğu sefer-i hümâyûnuma gelmeyüp ve 

Bozcaada Kal‘ası fethinde mevcûd bulunmayup ze‘âmet ol vecihle mahlûl oldukda bundan 

akdem yararlığı ‘arz olundukda ibtidâdan bin akçe tîmâra emr olan orta boylu kara gözlü açık 

kaşlı râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn Ebûbekir içün Bozcaada fethinde mevcûd bulunmağla 

dirlik ricâsına Anadolu’da tîmâr defterdârı ve defter kethüdâsı Mehmed zîde kadruhu ‘arz 

itmeğin sâdır olan hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûn mûcibince semân ve sittîn ve elf Rûz-ı 

Kasımından sene tis‘a ve sittîn ve elf Rûz-ı Kasımına varınca Bozacaada Kal‘ası muhâfazasında 

olmak şartıyla tîmârı olduğu sancakda sâkin olup alaybegisi bayrağı altında sefere eşmek 

şartıyla ze‘âmet-i mezbûrun ondörtbin akçesi tevcîh mezbûr üzere mezkûr Yûsuf tahvîlinden 

ibtidâsı bulunandan ziyâdesi ile mezkûr Ebûbekir’e tevcîh olunup virdüm ki zikr olunur. 

Karye-i Başlamış tâbi‘-i Köçü 3.500 / Karle-i Doğancık tâbi‘-i mezbûr 3.500 / Çift-i 

Karye-i mezbûr Başlamış 7.000 - 4000 - 2.000 / Karye-i Yağlubayad tâbi‘ Köçü 9.400 - 5.800 

/ Karye-i Mâsâlar tâbi‘-i İnsuyu 15.000 /  

Karye-i Kozluca tâbi‘-i Yalasun 6.000 - 15.000 / Karye-i Çiçekler tâbi‘-i mezbûr 11.000 

/ Karye-i Enikler tâbi‘-i mezbûr 7.000 / Yekûn 18.000 - 9.000 - 7.000 - 3.000 / Karye-i Göçü 

(bozuk) / Göçü 600 – 400. 
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Mezra‘a-i Endarkışlası ta‘bi-i mezbûr 300 / Karye-i Koğalu 5.000 - 2000 / Yekûn 9.300- 

1.000 - 500 / Karye-i Ayaslar tâbi‘-i Kır-ili 6.000 - 3000 / Karye-i Ak(bozuk) tâbi‘-i merkûm 

5.400 - 1.500 /  

Karye-i Sevindik tâbi‘-i mezbûr 3.500 / Karye-i Yenice tâbi‘-i mezbûr 7.500 / Karye-i 

Çat 400 / Kvrye-i Kozağaç 400 / Karye-i Oğulbeglü 2.500 / Karye-i (bozuk) 3.200 

ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm taht-ı yedinde olup şol ki vezâyif hidemât-ı mevkûre bî-

kusûr mer‘î ve mü’eddî kılup ol bâbda hiç ehad mâni‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî 7 min Muharremi’l-harâm li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Muharrem 

1074 / 11 Ağustos 1663). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Çayırbaşı. 

 

268-2 Kıbrıs Cizyesi Hakkında Fermân  

Cizye-i kefere-i Kıbrıs. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm ‘Alâ’iye ve Silifke ve 

Tarsus ve Adana ve Antalya ve (boş) kâdıları zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân 

mütesellimler ve a‘yân-ı vilâyet zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki Cezîre-i Kıbrıs keferesinin bin yetmiş üç senesine mahsûb olmak üzere cizyeleri tahsîline 

me’mûr olan (boş) zîde kadruhu mahrûse-i Belgrad’dan der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp cezîre-i 

mezbûre keferesinin cizyeleri tahsîline ber-mûcib-i emr ve defter mübâşeret idüp lâkin cezîre-

i mezbûrede hîn-i tahrîrde cizye defterine kayd ve tahrîr olunan harâcgüzâr re‘âyâdan ba‘zıları 

varup zikr olunan ‘Alâ’iye ve Silifke ve Tarsus ve Adana ve Antalya ve tevâbi‘i kâdılıklarına 

firâr ve tehassuk idüp mîrîye ‘gadr eylediklerini bildirüp cezîre-i mezbûrenin harâcgüzâr 

defterlü re‘âyâsı her kanda bulunur ise târîh-i mezbûrda bir def‘a edâ eylemedikleri cizyeleri 

mukaddemâ virilen emr ve defter mûcibince tahsîl itdirilüp kimesneye te‘allül ve nizâ‘ 

itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eylediği ecilden imdi mukaddemâ virilen emr ve 

defter mûcibince tahsîl itdirilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle cizyedâr-

ı merkûm vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî göresiz fî’l-hakîka cezîre-

i mezbûrenin harâcgüzâr re‘âyâsı varup sâkin oldukları yerde müceddeden cizye defterine kayd 

ve tahrîr olmuş değiller ise ol takdîrce târîh-i mezbûrda bir def‘a edâ eylemedikleri cizyelerin 

mübâşir-i mezbûre mukaddemâ virilen berât ve defter mûcibince tahsîl itdirüp kimesneye 

te‘allül ve nizâ‘ itdirmeye ve ‘inâd ve muhâlefet itdirmeyesiz tahsîline mâni‘ olanları men‘ ve 

def‘ idüp memnû‘ olmayanları yazup bildirüp emr-i âhar irsâline muhtâc itdirmeyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis şehr-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

selâse ve seb‘în ve elf (6 Cemâziye’l-evvel 1073 / 17 Aralık 1662). 

Be-makâm-ı Belgrad. 

Fî 6 Şevvâl 1074 (2 Mayıs 1664). 

 

269-1 Penbeci Karyesi’nin ‘Avârızhâne Listesi 

Kazâ-i Konya der-Livâ-i hod hânehâ-i ‘avârız karye-i mezbûr be-mûcib-i defter-i tahrîr-

i cedîd Mevlânâ Ferruh Mehmed. 

Karye-i Penbeci tâbi‘. 

‘Alî bin ‘Abdulkerîm/ ‘Îsâ bin İbrahîm / İbrahîm bin Mûsâ / İbrahîm bin ‘Abdullah / Eyûb 

bin Ahmed / Yûsuf bin Pîr Velî / Sinân bin Ahmed / Yekûn nefer 7 ; hâne 1 / Yalnız sekiz 

hânedir. 

Sûret-i defter-i mevkûfâtdır ki vech-i meşrûh üzere mahallinden nakl olundu tahrîren fî 

18 (boş) sene 1056.  
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269-2 Ze‘âmet Tevcîhi Hakkında Fermân 

‘An tahvîl-i ‘Alî / Mehmed Ağa’ya. 

Hâzihi sûret-i mutâbık li-aslıhü’l-‘âlî nemekahü’l-fakîr ileyhi te‘âlâ Ahmed ibn el-Hâc 

‘Abdullah el-kâdı be-Niğbolu ‘afâ ‘anhümâ. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya Sancağı alaybegisi Hüseyin zîde kadruhu ordu-yu 

hümâyûnuma mektûb gönderüp livâ-i mezbûrda Sa‘îdili Nâhiyesi’nde Göğez nâm karye ve 

gayrından yirmibin akçe ze‘âmete mutasarrıf olan ‘Alî me’mûr olduğu sefer-i hümâyûnumda 

mevcûd bulunmayup Uyvar Kal‘ası muhâsarasında ve fethinde ve sâ’ir hidemât-ı hümâyûnda 

bulunmayup ze‘âmeti mahlûl olmağla bundan akdem yararlığa ‘arz olundukda ibtidâdan 

yirmibin akçe ze‘âmete emr olup Uyvar Kal‘ası serdengeçdilerinden orta boylu ela gözlü açık 

kaşlu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadruhuya 

virilmek ricâsına ‘arz itmeğin ze‘âmeti olduğu sancakda sâkin olup alaybegisi bayrağı altında 

sefere eşmek şartıyla tevcîh olunmak içün sene erba‘a ve seb‘în ve elf Rebî‘ü’l-evvelinin 

evâ’ilinde hükm-i şerîfim virildikden sonra tezkeresi ihrâc olunmak fermânım olmağın zikr 

olunan yirmibin akçe ze‘âmet vech-i meşrûh üzere seferde mevcûd bulunmayan ‘Alî 

tahvîlinden ibtidâsı bedeli mezbûr serdengeçdi Mehmed zîde kadruhuya tevcîh olunup virdüm 

ki zikr olunur. 

Karye-i Göğez tâbi‘-i Sa‘îdili hisse 23.000 / Karye-i Üskü tâbi‘-i m. hisse 3.400 / Karye-

i Lâdik tâbi‘-i m. hisse 3.000 / Karye-i Doğanönü nâm-ı diğer Resûl tâbi‘-i m. hisse 1.500 / 

Karye-i evlâduhuder-Karye-i Doğanönü hâric ez-defter Ulukilise tâbi‘-i Seyyid (bozuk) tâbi‘-i 

mezbûr 50 / 

Karye-i Deliklivîrân ve Yassıhasan ve Mezra‘a-i Ağvas ve Köprüvîrân tâbi‘-i Turgud / 

Karye-i Kösçiftliği tâbi‘-i Sa‘îd-ili 600 / Karye-i Kösekvîrânı ve Mezra‘a-i Bağçecik 1.000 / 

Karye-i Bacımaris ber-Çerikümük(?) hâric ez-defter tâbi‘-i m. 50 / 

Karye-i (bozuk) tâbi‘-i mezbûr 300 / Karye-i Akçeler tâbi‘-i m. 1.000 / Karye-i Kırıçı 

tâbi‘-i mezbûr 300 / Karye-i Şa‘bân der-sâlariye tâbi‘-i m. 340 / Karye-i Kuruağaç tâbi‘-i Sa‘îd-

ili 300 / 

Yekûn 35.840 hisse 20.000. 

Buyurdum ki ba‘de’l-yevm taht-ı yedinde olup mutasarrıf kılup şol ki vezâyif hidemât-ı 

mezbûre ve mesâğ-ı meşkûre-i ‘asâkir-i mansûredir ber-mûcib-i defter-i hâkânî bî-kusûr mer‘î 

ve mü‘eddî kıla ve ze‘âmeti halkı mûmâ-ileyhi subaşı bilüp subaşılığa müte‘allık umûrda 

mürâca‘atı mûmâ-ileyhe ideler ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar.  

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 7 min Şevvâli’l-mükerrem sene 1074 (3 Mayıs 1664). 

 

269-3 Kurşunlu Han’da Vefât Eden Kimsenin Muhallefâtı 

Muhallefât-ı Mustafâ / mîr-i âb emîni Durak Ağa. 

Defter oldur ki medine-i Konya’da vâki‘ Kurşunlu Han’da sâkin iken vefât iden Mustafâ 

nâm kimesnenin zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmayup muhallefâtı cânib-i beytü’l-mâle ‘âyid 

olmağın hâlâ Konya’da mîr-i âb emîni olan Durak Ağa yedine ber-vech-i emânet teslîm olunan 

eşyâdır ki zikr olunur hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf. 

Kırmızı çağşır köhne ‘aded 2 kıymet 153 / köhne siyah velense ‘aded 1 kıymet 135 / 

kırmızı serhaddî kaplu köhne kürk ‘aded 1 kıymet 500 / heybe ‘aded 1 kıymet 14 / boğası kaftan 

köhne ‘aded 1 kıymet 132 / sarı kumaş köhne zıbun ‘aded 1 ; köhne ‘Acem kepenek ‘aded 1 

kıymet 65 /  
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Köhne zıbun ‘aded 1 ; köhne gömlek ‘aded 1 ; köhne makrame ‘aded 3 ; köhne çizme 

‘aded 1 kıymetleri 100 / köhne kırmızı hırka kalpak ve bir başlık ‘aded 1 kıymet 49 / iki eldivan 

ve bir tesbîh kıymet 10 / kırmızı cedîd çuka kalpak ‘aded 1 kıymet 200 / köhne külah ‘aded 1 

ma‘a bıçak ‘aded 1 kıymet 5 /  

Tafta köhne dolama ‘aded 1 kıymet 100 / babuç ma‘a mest ‘aded 1 kıymet 50 / köhne 

dolama ‘aded 1 kıymet 100 / kırmızı kellepûş ‘aded 1 kıymet 15 / sarı mukaddem müsta‘mel 

‘aded 1 kıymet 100 / Cem‘an 3.228. 

Müteveffâ-yı mezbûrun bi-tarîki’l-emâne Derviş Mustafâ nâm tabîbe emânet vaz‘ olunan 

binbeşyüz akçe mevdû‘-ı mezbûr yedinden emîn-i mezbûra def‘ olundu. 

Minhâ el-ihrâcât. 

Resm-i kısmet ve harc-i mahkeme meblağ 300 / kâtibiye meblağ 50 / dellâliye meblağ 50 

/ muhzıriye ve hüddâmiye meblağ 43 / Yekûn 44. 

Sahhü’l-bâkî meblağ 2.785.  

 

270-1 Göçeri ve Çavuş Ahalisinin Vergi İçin Rencîde Ettirilmemesi Hakkında 

Fermân 

Emr-i şerîf-i ahâli-i Karye Göçeri ve Çavuş tâbi‘-i Kır-ili. 

Tabbaka aslihü’l-‘âlî nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu el-Hâc Mehmed el-kâdı be-

Kiraslı ‘afâ ‘anhu. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Kırili kâdısı zîde 

fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûrda vâki‘ Göçeri ve 

Çavuş nâm karye ahâlileri hâlâ der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl gönderüp biz lâzım gelen ‘avârız ve 

tekâlîfimizi tahrîr olduğumuz üzere karyemize virüp lâkin civârımızda olan Kırkdede ve Kınık 

nâm karye toprağı sınurunda bir mikdâr tarlalarımız ve bağımız olup ‘öşr ve resmin sipâhisine 

virüp hîn-i tahrîrde zikr olunan karyelerde ‘avârızhânesine kayd olmuş değil iken hâlâ zikr 

olunan karyeler ahâlileri mücerred mâl içün ‘avârızı bizim ile virin deyu tahrîr-i cedîde muhâlif 

rencîde iderler men‘i bâbında emr-i şerîf virilmek ricâ eylediklerin bildirdikleri ecilden imdi ol 

karyelerde hâneye dâhil değiller ise hilâf-ı şer‘ rencîde olunmayalar deyu emr idüp buyurdum 

ki hükm-i şerîf vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî göresiz karye-i 

mezbûr ahâlileri tahrîr-i cedîd defteri mûcibince lâzım gelen ‘avârız ve sâ’ir tekâlîflerin virüp 

lâkin civârlarında olan Kırkdede ve Kınık nâm karyeler sınurunda bir mikdâr tarlaları ve bağları 

olup ‘öşr ve resmin sipâhisine virüp kusûrları yoğiken zikr olunan karyeler ahâlileri ‘avârızı 

bizimle virin deyu rencîde eyledikleri vâki‘ ise câ’iz değildir zikr olunan karyelerde 

‘avârızhânesine kayd olunmuş değiller ise men‘ ve def‘ idüp üzerlerine edâsı lâzım gelen 

‘avârız ve tekâlîf ve sâ’irlerini tahrîr-i cedîde defteri mûcibince virüp edâ eylediklerinden sonra 

hilâf-ı şer‘ ve kânûn tekrâr ‘avârız ve tekâlîf talebiyle rencîde ve remîde itdirmeyesiz husûs-ı 

mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene selâse ve seb‘în ve elf (21 Safer 

1073 / 5 Ekim 1662). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

 

270-2 İnsuyu Kazası ‘Avârız Listesi 

Kazâ-i İnsuyu der-Livâ-i Konya ‘an hânehâ-i ‘avârız karye-i mezbûre ber-mûcib-i defter-

i hazîne-i ‘âmire. 

Karye-i Kebekilisa tâbi‘ mezbûr hâne 5,5 / bâd-ı ihrâcât bâ-fermân fî gurre-i CA 

(Cemâziye’l-evvel) sene 1061 hâne 2,5 rub‘ 1; yalnız iki buçuk hânedir / ‘an hânehâ-i ‘avârız 

karye-i mezbûr hâne 2,5 rub‘1 ; yalnız iki buçuk hânedir. 
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Vech-i meşrûh üzere sûret-i defter-i mevkûfâtdır ki mahallinden nakl olundu tahrîren fî 

gurre-i CA sene 1061. 

 

270-3 Kara‘ömer ve Kebekilisa Köylerinin Vergileri Hakkında Fermân 

Karye-i Kara‘ömer ve Kebekilisa. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Eskiil ve İnsuyu kâdıları zîde 

fazluhümâ tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Eskiil kâdısı Mevlânâ ‘Alî zîde 

fazluhu hâlâ mahrûse-i Edirne’de der-sa‘âdetime ‘arz gönderüp İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ 

Kebekilisa ve Kara‘ömer nâm karyeler ahâlisi bi’l-cümle meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp biz 

mukaddemâ Bayburd Kazâsı’nda iken fermân ile Bayburd Kazâsı’ndan ifrâz ve İnsuyu 

Kazâsı’na ilhâk ve üzerimize hâne-i ‘avârız kayd olmağla üzerimize edâsı lâzım gelen ‘avârız 

ve bedel-i nuzül akçasın ve bu sene fermân olunan beldârı dahî İnsuyu Kazâsı ahâlisi ile ma‘â 

emr ve defter mûcibince edâ idüp kusurumuz yoğiken hâlâ Bayburd kâdısı Hüseyin nâm kâdı 

sâbıkan siz Bayburd Kazâsı’nda idiniz deyu ihâneten bizim üzerimize beldâr içün yüzelli guruş 

dahî sâlyâne itmekle Konya kâdısı muvâcehesinde mürâfa‘a olduğumuzda elimizde olan defter 

sûreti mûcibince men‘ idüp elimize hüccet virüp üçbin akçemiz harc eylemişiken ba‘dehu 

yüzelli guruşun dahî da‘vâcımız tarafından alup kendü virdiği hüccete ‘amel eylemeyüp sagîr 

ve kebîrimizi mütesellim tutduğunda habs itdirüp yüzelli guruşumuzu aldırup küllî zülm ve 

te‘addî eylediğinden gayrı mezbûr Bayburd kâdısı mâh be-mâh üzerimize konup bî-namâz 

akçesi nâmıyla ve mîr-mîrân tarafından olan tekâlîf-i şâkka teklîfi ile akçemiz almağla bir 

vecihle te‘addîsine iktidârı kalmamışdır hayfdır elinizde olan mühürlü ve nişânlu mevkûfât 

defteri sûreti mûcibince ‘amel olunup Bayburd Kazâsı’nda kat‘â ‘alâkamız olmamağla kazâ-i 

mezbûr tarafından hilâf-ı defter tekâlîf taleb olunmayup ve hilâf-ı şer‘-i şerîf alınan akçemiz 

ma‘rifet-i şer‘le gerü alıvirilmek bâbında emr-i şerîf virilmek ricâsına vâki‘-i hâlimizi i‘lâm 

idivir deyu ilhâh eylediklerin bildirdiği ecilden imdi emr ve defter ve mazmûnu sâbit olan 

hüccet-i şer‘iye mûcibince ‘amel olunup hilâf-ı emr ve defter rencîde olunmaya deyu fermânım 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed ve ellerinde 

olan mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti ve hüccet-i şer‘iyelerine nazar idüp göresiz fi’l-

hakîka mezbûrlar İnsuyu Kazâsı ahâlisiyle ma‘â defter mûcibince lâzım gelen tekâlîflerin edâ 

idüp kusurları yoğiken hâlâ Bayburd kâdısı olan mezbûr Hüseyin siz mukaddemâ Bayburd 

Kazâsı’nda idiniz deyu hilâf-ı şer‘ ve kânûn akçelerin alup zülm ve te‘addî eylediği vâki‘ ise ol 

bâbda muktezâ-yı emr-i şer‘-i kavîm ve ellerinde olan mevkûfât defteri ve hüccet-i şer‘iye 

mûcibince ‘amel idüp min ba‘d mezbûrları Bayburd Kazâsı tarafından dahl itdirilmeyüp ve 

hilâf-ı şer‘-i şerîf ne mikdâr akçelerin almış ise ba‘de’s-sübût hükm idüp gerü alıviresiz husûs-

ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (16 

Cemâziye’l-evvel 1074 / 16 Aralık 1663). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 19 Şevvâl sene 1074 (15 Mayıs 1664). 

 

271-1 Hırsızların Yakalanmaları ve Teftîşi Hakkında Fermân 

Hırsuzlar teftîşi içün emr-i şerîfdir. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve akzâ 

kuzâtü’l-müslimîn evlâ vilâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-

halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-
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mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl 

ve’l-kelâm mevlânâ Ilgun kâdısı zîde fazluhu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân Ilgun voyvodası 

ve kethüdâyeri ve yeniçeri serdârı ve sâ’ir iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki sen ki Ilgun kâdısısın südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp Âsitâne-i 

Sa‘âdet’imden ulağla irsâli fermânım olan Mehmed işbu mâh-ı Şevvâlin sekizinci günü Kazâ-

i Ilgun’a dâhil olup Konya Kazâsı’na tâbi‘ Kadınhânı’na bir sâ‘at kaldıkda beyne’l-‘asr ve’l- 

mağrib yollarına Türkmân tâyifesinden on beş nefer harâmî inüp mezbûr Mehmed’in sağ kolun 

mızrak ile urup iki re’s menzil bargirin ve eşyâların soyup ziyâde te‘addî ve fesâd eylediklerin 

‘arz eylediği ecilden ‘arz olunduğu üzere şakî‘-i mezbûrûnu bi-eyyi vechi kâne ele getürüp ahz 

ve kayd ve bend ile Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl eyleyüp ihmâl ve müsâmaha idenlerin 

haklarından gelünür bu husûs umûr-ı mühimmenin ehemmindendir mezbûrları bulup ahz idüp 

Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 

(boş) vusûl buldukda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî şakî-i mezbûrları bi-eyyi vechi 

kâne ele getürüp ahz ve kayd ve bend ile Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl eyleyesiz şöyle ki ihmâl 

ve müsâmahanız sebebiyle şakî-i mezbûrlar ele getürülmekde ihmâl ve müsâhele oluna 

cümleniz mes’ûl ve mu‘âtab olup hakkınızdan gelinmek mukarrerdir husûs-ı mezbûr umûr-ı 

mühimmenin ehemmindendir imdi mezbûrları bulup ahz idüp Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl 

eyleyüp ammâ bu bahâne ile hırsuz teftîşi nâmıyla karye be-karye gezüp ahz ve celb sebebiyle 

kendü hâlinde olana zülm ve te‘addî ve hilâf-ı şer‘-i şerîf akçelerin almakdan ihtirâz üzere olasız 

şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-

sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Şevvâl 1074 / 7-16 Mayıs 1664).  

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Fî 22 Şevvâl (18 Mayıs 1664). 

 

271-2 Kethüdâyeri Tezkeresi 

Vekâlet kethüdâyeri Ahmed. 

‘İzzetlü efendi hazretlerinin huzûr-ı ‘izzine yüzler sürdükden sonra benim efendim 

cânımızdan bizim Ahmed Beg’i vekîl nasb olmuşdur kânûn-ı pâdişâh üzere zabt lâzım olıcak 

âdemleri vekîlimiz olan Ahmed Beg’e teslîm oluna lütf buyurasız bâkî fermân-ı sultânımındır. 

el-muhibbi’l-muhlis ‘Abdullah Beg. 

 

271-3 Hırsızların Yakalanması ve Teftîşi Hakkında Fermân 

Hırsuz içün teftîş. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve 

mefâhirü’l-ümerâ‘i’l-kirâm ve merâci‘ü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadri ve’l-ihtirâm el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ olan sancak begleri dâme 

‘izzihum ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm eyâlet-i mezbûrda 

vâki‘ kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zikr olunan kazâlarda vâki‘ olan 

mütesellimler ve kethüdâyerleri ve yeniçeri serdâları ve voyvodalar ve sâ’ir iş erleri zîde 

kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ ol taraflardan Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime gelen yolcular ve sefer-i hümâyûnuma me’mûr olan ‘askerî tâyifesi yolda gelürler 

iken ba‘zı yerlerde hırsuz ve harâm-zâde olup ebnâ-i sebîlin yollarına inüp nice fesâd ve şekâvet 

eyledikleri ihbâr eylemeleriyle imdi her kangınızın eyâlet ve livâsında ve kazâsında hırsuz ve 

harâm-zâde olup ebnâ-i sebîlin yollarına inüp fesâd ve şekâvet eylediklerin mezbûrları ahz 

itmeğe ve muhkem haklarından gelmeğe ihmâl ve müsâhele idenlerin mîr-mîrân ve mîr-livâ ve 
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mütesellim ve voyvoda ve kâdı ve serdâr ve kethüdâyeri ve sâ’ir iş erleridir bildik bilmedik 

dimeyüp şöyle bileler ki bir şakî ve harâm-zâde her kangınızın eyâlet ve livâsında zuhûr idüp 

fesâd eylediklerin bir dahî mesmû‘-ı hümâyûnum olursa anlara virilecek cezâ kendünüze olmak 

mukarrerdir imdi vech-i meşrûh üzere âgâh olup taht-ı hükûmetinizde olan yerleri ve beldeleri 

bekledüp fesâd idenleri ahz itdirüp bundan sonra bir dahî fesâd olduğu istimâ‘ oluna aslâ ve 

kat‘â ‘özr ve cevâbınız makbûl olmayup kendünüzün haklarından gelinür başınız gerek ise 

mühim idinüp tekayyüd eyleyüp gayrilerden su’âl olunmaz her kimin eyâlet ve livâsında vâki‘ 

olursa cezâsı virilür her biriniz gereği gibi tekayyüd ve ihtimâm idüp vech-i meşrûh üzere ‘amel 

eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda sâdır 

olan fermân-ı celîlü’l-kadrim üzere ‘amel idüp dahî her kangınızın eyâlet ve livâsında ve 

kazâsında hırsuz ve harâm-zâde olup ebnâ-i sebîlin yoluna inüp fesâd ve şekâvet 

 

272-1 Önceki Belgenin Devâmı 

eylediklerinde mezbûrları ahz idüp ve haklarında şer‘le lâzım geleni icrâ idüp şöyle ki 

ahz itmekde ihmâl ve müsâmaha idenlerin mîr-mîrân ve mîr-livâ ve mütesellim ve voyvoda ve 

kâdı ve serdâr ve kethüdâyeri ve sâ’ir iş erleridir bildik bilmedik dimeyüp şöyle bileler ki bir 

şakî ve harâm-zâde her kangınızın eyâlet ve livâsında zuhûr idüp fesâd iderler ise anlara 

virilecek cezâ kendünüze olmak mukarrerdir imdi vech-i meşrûh üzere âgâh olup taht-ı 

hükûmetinizde olan yerler ve beldeleri bekledüp fesâd idenleri ahz itdirüp bundan sonra bir 

dahî fesâd olunduğu istimâ‘ oluna aslâ ve kat‘â ‘özr ve cevâbınız makbûl olmayup hakkınızdan 

gelünür başınız gerek ise mühim idinüp tekayyüd eyleyüp gayrilerden su’âl olunmaz her kimin 

eyâlet ve livâsında vâki‘ olur ise cezâsı virülür ana göre her biriniz basîret ve intibâh üzere olup 

emr-i şerîfimin icrâsında dakîka fevt eylemeyesiz ammâ bu bahâne ile âdem teftîşi nâmıyla 

karye be-karye gezüp fukarânın müft ve meccânen yem ve yemek ve sâ’ir bir tarîk ile hilâf-ı 

şer‘-i şerîf akçeleri alınmağa bâ‘is olup hilâf-ı şer‘ kimesneye zülm ve te‘addî oluna cümlenizin 

haklarından gelinmek mukarrerdir bilmiş olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Şevvâl 1074 

/ 7-16 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Vasale fî 27 Şevvâl (23 Mayıs 1664). 

 

272-2 Eşkiyâ Teftîşi Hakkında Kâ’im-makâm Mektûbu 

Kâ’im-makâm İbrahîm Pâşâ hazretlerinin mektûbudur. 

Şerâyi‘-i şi‘âr fezâ’il-i desâr Karaman Eyâleti’nde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve 

mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân eyâlet-i mezbûrede olan mütesellimler ve kethüdâyerleri ve 

yeniçeri serdârları ve voyvodaları ve sâ’ir iş erleri zîde kadruhum inhâ olunan oldur ki hâlâ ol 

taraflarda eşkiyâ ve kuttâ‘-i tarîk zuhûr idüp Âsitâne-i Sa‘âdet’ime gelen ‘askerî ve sâ’ir âyende 

ve revende tüccâr ve ebnâ-i sebilin yollarına inüp küllî zarar ve fesâd ve şekâvet eyledikleri 

istimâ‘ olunmağın ol makûle ehl-i şekâvet ve fesâd her kangınızın eyâlet ve kazâsında ise bi-

eyyi vechi kâne ele getürülüp mûcib-i şer‘îleri ne ise icrâ eylemek bâbında emr-i şerîf cihân 

mutâ‘ vârid olmağın mûcibince mektûb tahrîr olunup (boş) irsâl olunmuşdur vusûlünde 

gerekdir ki ol bâbda vârid olan emr-i şerîfin mazmûn-ı münîfi üzere ‘amel idüp dahî ol makûle 

zühûr ve ebnâ-i sebîlin yolların kesüp zarar eyleyen eşkiyâya aslâ ruhsat virilmeyüp her 

kangınızın eyâlet ve kazâsında zuhûr iderse bilâ te’hîr üzerlerine varup bi-eyyi vechi kâne ele 

getürüp şer‘le üzerlerine lâzım geldiği üzere muhkem haklarından gelüp mazmûn-ı emr-i şerîfi 

icrâya her biriniz bezl-i makdûr idüp hilâfından be-gâyet ihtirâz üzere olasız ‘ale’l-husûs 

Vilâyet-i Anadolu’da vâki‘ memâlik-i mahrûsede olan mîr-mîrân ve sâ’ir ‘asâkir-i İslâm te’yîd-

i dîn-i mübîn içün sefer-i hümâyûna gidüp her birinüz zabt ve rabta me’mûr olduğunuz hudûdun 
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hıfz ve hırâsıti size tefvîz olunup hıyânet-i memleket husûsunda havâb-ı râhatı terk eylemek 

her birinizin üzerine farz-ı ‘ayn mesâbesinde iken şöyle ki bundan sonra her kangınızın dâhil-i 

eyâlet ve kazâsında kuttâ‘-i tarîk zuhûr idüp şevketlü ve ‘azametlü pâdişâh-ı İslâm hazretlerinin 

sem‘-i hümâyûnlarına ilkâ olunursa mücerred sizin ihmâl ve gafletinize haml olunup vârid olan 

fermân-ı kazâ cerâyânlarının mazmûn-ı münîfinde olan va‘îd ile mu’ahhaz olmanızı muhakkak 

bilüp ana göre ‘âkıbet endîş ve kemâl-i intibâh üzere olasız ve lâkin bu bahâne ile hilâf-ı şer‘-i 

şerîf kimesneye zülm ve te‘addî olunmak ihmâlinden be-gâyet ictinâb eyleyesiz hemîşe eyyâm-

ı şerî‘at dâyim bâd. 

İbrahîm. 

 

272-3 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Tezkere 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine tahiyyât-ı sâfiye 

ithâfıyla muhibbâne inhâ olunur ki nefs-i şehr subaşılığı kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ahmed 

Ağa’ya tevcîh olunup irsâl olundu me’mûldür ki şehr-i Zî’l-ka‘de gurresinden gâyetine varınca 

cürm-i galîzden mâ‘adâ subaşılığa müte‘allık rüsûmu ve ebvâb mahsûlâtını ahz itdirmeği 

lutufları bî-dirîğ oluna. 

Muhibb-i muhlis Ramazân mütesellim-i Karaman hâlâ. 

 

273-1 Sefere Gitmekte Geciken ‘Askerler Hakkında Fermân 

‘Askerî tâyifesine sefer emr-i şerîfdir. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Edirne’den Eskişehr ve 

Konya ve Adana’ya varınca yol üzerinde vâki‘ olan kâdılar zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ ‘asâkir-i İslâm zafer encâm üzerine serdâr-ı mesîhâ 

lâzım olan düstûr-ı ekrem müşîr-i efham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i a‘zam Ahmed Pâşâ edâmallahu 

te‘âlâ iclâluhu mahrûse-i Belgrad’a hareket ve düşman (bozuk) ve saldırmağa karîb olmağla 

hâliyâ sefer-i hümâyûnuma me’mûr olan ‘askerî tâyifesi ba‘zıları ayak sürüyüp ihmâl ve tekâsül 

üzere olmalarıyla ol makûle sefer-i hümâyûnuma me’mûr olan tevâyif-i ‘askerden her kim bu 

âna değin gitmeyüp mahall-i mezbûra varup irişmeyenler eşedd-i hakârete müstehak 

olmuşlardır imdi ol makûleleri mu‘accelen yerlerinden ihrâc itdirüp sefer-i hümâyûnuma 

yollayup bir sâ‘at te’hîr itdirmeyesiz şöyle ki emr-i şerîfim vardığı gün gitmeyan ve yollarda 

ayak sürüyüp tekâsül üzere olan ‘askerî tâyifesine amân ve zemân virilmeyüp haklarından 

gelinmek fermânım olmağın ana göre her birin âgâh idüp vebâlleri boyunlarına eşedd-i siyâset 

ile cezâları virilür deyu fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda 

bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim mûcibince ‘amel idüp dahî bu emr-i şerîfim 

varduğu gün gitmeyen ve yollarda ayak sürüyüp tekâsül üzere olan ‘askerî tâyifesisinin amân 

ve zemân virilmeyüp muhkem haklarından gelinmek fermânım olmağın ana göre her birin âgâh 

idüp vebâlleri boyunlarına eşedd-i siyâset ile cezâları virilür ana göre tekayyüd ve ihtimâm 

üzere olup ‘askerî tâyifesin aslâ ârâm ve karâr itdirmeyüp evlerinden ihrâc ve sefer-i 

hümâyûnumda hâzır ve mevcûd bulunmakda ziyâde ihtimâm üzere olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-

i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (11-20 Şevvâl 1074 / 7-16 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 28 Şevvâl (24 Mayıs 1664). 

 

273-2 Konya İhtisâbı Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf be-rây-ı İhtisâb-ı Konya.  
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Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm 

ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Lârende kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki hâlâ (bozuk) Adana’da baş bâkîkulu olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân 

Ahmed zîde mecduhu der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham 

nizâmü’l-‘âlem vezîrim Mehmed Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun mutasarrıf olduğu 

hâslarından Lârende Mukâta‘ası ve Konya İhtisâbı bin yetmiş dört Muharremi gurresinden sene 

temâmına değin zabt eylemek üzere vezîr-i müşârün-ileyh tarafından bana der-‘uhde ve elime 

zabt temessüğü virilmekle ben dahî zikr olunan mukâta‘aların zabtın Mustafâ nâm kimesneye 

sipâriş idüp zabt üzere iken bi-emrillahi te‘âlâ fevt olmağla elimde olan ma‘mûl bihi zabt 

temessüğü mûcibince zikr olunan mukâta‘aları hâlâ tarafımdan irsâl eyledüğüm (boş) nâm 

kimesneye sene temâmına değin zabt itdirilüp âharı dahl ve ta‘arruz itdirilmemek bâbında emr-

i şerîf virilmek ricâ iderim deyu bildirdiği ecilden vech-i meşrûh üzere ‘alem olunmak emrim 

olmuşdur buyurduk ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp 

dahî zikr olunan Lârende Mukâta‘ası’n ve Konya İhtisâbı’n vezîr-i müşârün-ileyh tarafından 

virilen ma‘mûl bihi zabt temessüğü mûcibince hâlâ irsâl olunan mübâşir-i mezbûra senesi 

temâmına değin ma‘rifet-i şer‘le zabt ve tasarruf itdirüp hilâf-ı temessük ve ve mugâyir-i emr-

i hümâyûn âharı dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ şehr-i Şevvâl sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Şevvâl 1074 / 3 Mayıs 

1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd 28 min Şevvâl (24 Mayıs 1664). 

 

273-3 Konya İhtisâbı Hakkında Vezîr-i A‘zâm Mektûbu 

Vezîr Mehmed Pâşâ’nın ihtisâb içün mektûbdur. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i da‘vât-ı sâfiyât 

muhabbet-i fizûn ithâfından sonra inhâ-i muhibb-i muhlis budur ki hâliyâ mutasarrıf olduğumuz 

hâslarımızdan İhtisâb-ı Konya ve Lârende nâm hâslarımızı bin yetmiş dört Muharremi 

gurresinden bir sene temâmına değin zabt ve rabtı mahrûse-i Edirne’de baş bâkî olan Ahmed 

Ağa’ya der-‘uhde olunup mûmâ-ileyh Ahmed Ağa dahî tarafından zabtına gönderdiği Mustafâ 

nâm kimesne bi-emrillahi te‘âlâ ol cânibde fevt olmağla emvâl ve erzâkını Karaman defterdârı 

tarafından ahz ve kabz olunmağın her ne kadar eşyâ zabt eyledi ise müfredât defteriyle 

vârislerine teslîm olunması bâbında emr-i şerîf-i ‘âlîşân sâdır olunmağın mektûb tahrîr olunup 

irsâl olunmuşdur vusûlünde mercûdur ki sâdır olan emr-i şerîf mûcibince müteveffâ-yı 

mezbûrun emvâl ve erzâklarından her ne ise ahz eylediği bu cânibe vârislerine irsâl itdirüp 

hilâf-ı emr-i şerîf te‘allül itdirmemede say‘-ı belîğ eyleyesiz ve mûmâ-ileyh Ahmed Ağa’nın 

tarafından temessük ile varan âdemisine sene âharına değin zabt itdirüp âhardan kimesneyi dahl 

itdirmemede tekayyüd buyumanız me‘mûldür memnûn oluruz bâkî hemîşe der-seccâde şerî‘at 

müstedâm bâd. 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis Mehmed. 

 

274-1 Bezzâzistânda Satılan Mâllar Hakkında Fermân 

Bezzâzların emr-i şerîfidir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki mahrûse-i Konya’da vâki‘ bezzâzistân dükkânlarında ve handa sâkin olan tüccâr 
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tâyifesi südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp mezbûrlar üzerlerine edâsı lâzım gelen tekâlîfden 

bey‘ ve şirâ iderler iken Atbazaru Kapusu’nda ve sâ’ir yerlerde ba‘zı koltukçu tâyifesi 

kadîmden olıgelene muhâlif arşûn ile boğası ve bez ve değirmi ile dülbend fürûth idüp bunların 

kâr ve kesbleri bezzâzistân ve hanlarda olan dükkânlar battâl olup kadîmden olıgelene muhâlif 

zarar-ı şer‘îlerin men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülüp 

zarar-ı şer‘leri def‘ olunmak (bozuk) buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüp dahî husûs-ı mezbûra hak ve ‘adl üzere mukayyed olup göresiz 

mezbûrlar kadîmü’l-eyyâmdan ol mahalde bey‘ ve şirâ idegelmişler olmayup ‘arz olunduğu 

üzere kadîmden bezzâzistân ve hanlarda olan (bozuk) fürûht olunagelmiş iken mezbûrlar 

kadîme muhâlif koltukçuluk idüp bunların kâr ve kesblerine mâni‘ olduğu vâki‘ ise mezbûrlara 

muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki kadîme muhâlif zikr olunan yerlerde bey‘ eylemeyüp 

boğası ve bez ve dülbend fürûht eylemeyüp bunların kâr ve kesblerine mâni‘ olmayalar ve 

kadîmden olıgelene ve emr-i hümâyûna muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz ammâ mukayyed 

olasın ki bu bahâne ile şer‘-i şerîf kimesnenin bey‘ ve şirâsına mâni‘ olmakdan be-gâyet ihtirâz 

eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Şa‘bân 1074 / 9-18 Mart 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 29 Şevvâl sene 1074 (25 Mayıs 1664). 

 

274-2 Güherçile Kârhânesine Hizmet Edenler Hakkında Tezkeresi 

Berâ-yı mevkûfât tezkere-i dîvân. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

hak ‘ale’l-halk-ı (ecma‘în) vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu hazîne-i Karaman’dan tezkere-

i dîvân vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki bin yetmiş beş senesine mahsûb olup tedâhül-i hâliye üzere 

yetmiş dört senesi güherçilesine sarf olunmak içün mevkûfât resmi cem‘ ve tahsîl olunmak 

lâzım ve mühim olmağın nefs-i Konya ve Sahrâ ve Hatunsarâyı ve Sudirhemi ve Sa‘îdili 

nevâhisinde vâki‘ tîmârdan ma‘zûl sipâhi ve sipâhizâdegân ve bîrûniyân ve zâviyedârân ve 

derbendci ve köprücü ve ‘abd-ı mu‘tak ve hâric ez-defter ve tekyenişîn tâyifesi mu‘tâd-ı kadîm 

üzere on sekiz gün güherçile kârhânesine edâ-i hidmet idüp hidmete iktidârı olmayanlardan 

üslûb-ı sâbık üzere bedel-i hidmetlerin cem‘ ve kadîmi güherçile kârhânesine ta‘yîn olunan 

toprak resmi tahsîl olunmak içün dîvân tezkeresi tahrîr olunup kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) 

ağa zîde kadruhu ta‘yîn olunup gönderilmişdir vusûl buldukda gerekdir ki vech-i meşrûh üzere 

nefs-i Konya ve Sahrâ ve Hatunsarây ve Sudirmehi ve Sa‘idili nevâhisinde vâki‘ tîmârdan 

ma‘zûl sipâhi ve sipâhizâdegân ve bîrûniyân ve zâviyedârân ve derbendci ve köprücü ve ‘abd-

ı mu‘tak ve hâric ez-defter ve tekyenişîn tâyifelerinden hidmete iktidârı olmayanların bedel-i 

hidmet güherçilelerin mu‘tâd-ı kadîm üzere cem‘ ve toprak resmi tahsîl itdirüp olagelmişe 

muhâlif iş itdirmeyesiz tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în 

ve elf (11-20 Şa‘bân 1074 / 9-18 Mart 1664). 

Kayd şûd fî 4 Zî’l-ka‘de (29 Mayıs 1664). 

 

274-3 Hatîb-zâde Câmi‘i Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i merâm. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Süleymân zîde kadruhu 

südde-i sa‘âdetime gelüp nefs-i Konya’da vâki‘ Hatîb-zâde Mehmed Çelebi binâ eylediği 

câmi‘-i şerîfin evkâfının yevmî iki akçe vazîfe ile meşrûtiyet üzere berât-ı şerîfimle mütevellisi 

olup hidmetinde kusuru yoğiken âhardan Seyyid Süleymân hilâf-ı inhâ ile ‘askerî tarafından 
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alup dahl itmekle elinde olan berâtı mûcibince ibkâ ve mukarrer olunmak bâbında ‘inâyet ricâ 

itmeğin ahkâm-ı kadîmine mürâca‘at olundukda tevliyet-i mezbûr mezkûrun üzerinde olduğu 

mestûr ve mukayyed bulunmağın mukarrer ve tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve 

buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr varup vakf-ı mezbûrun meşrutiyet üzere kemâ fî’l-evvel 

mütevellisi olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî iki 

akçe vazîfesine mutasarrıf olup ‘askerî tarafından alup dahl iden mezbûr Seyyid Süleymân’ı ve 

âhardan hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Şevvâl 1074 / 27 Nisan- 6 

Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 5 min Zî’l-ka‘de sene 1074 (30 Mayıs 1664). 

 

275-1 Hırsızların Bulunması Hakkında Mütesellime Gönderilen Fermân 

Hırsuzları bulmak içün mütesellim ağaya hitâben emr-i şerîfdir. 

Mustafâ Ağa kâ’im-makâm-ı Karaman hâlâ. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya Sancağı mütesellimi olan (boş) zîde kadruhu tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ ol etrâfda hırsuz ve harâm-zâde eşkiyâsı zuhûr 

idüp katl-i nüfûs ve ve gâret-i emvâl eyledikden gayrı Âsitâne-i Sa‘âdet’imden giden ulakların 

önlerine inüp envâ‘-i fesâdları i‘lâm olunmağın imdi sen ki mütesellimsin hükûmetinde bu 

makûle fesâd senin ‘adem-i tekayyüdünüzden bilinüp eşedd-i hakârete ve gazab-ı hümâyûnuma 

müstehak olmuşsundur eğer başın sana gerek ise be-her hâl zikr olunan şakîler ne mahalde 

oldukların haberin alup bu fesâdı idenler ne makûle kimesnelerdir tecessüs ve tefahhus ve bilâ 

tevakkuf üzerlerine varup bi-eyyi vech-i kâne ele getürüp mukayyed ve mahbûs bu tarafa 

gönderüp dîvân-ı Edirne’ye ihzâr ve ol yolları şer ve şorlarından pâk ve tathîr idüp ebnâ-i sebîl 

refâh-ı hâl ile mürûr ide ve illâ başın (bozuk) basîret üzere olup dikkat ve ihtimâm eylemek 

bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır 

olan fermân-ı kazâ ve (bozuk) mûcibince ‘amel idüp dahî sen ki mütesellimsin zikr olunan 

eşkıyâyı her ne mahalde oldukları haberin alursan bilâ-tevakkuf ve lâ-te’hîr üzerlerine varup 

bi-eyyi vechi kâne ele getürüp mukayyed ve mahbûs bu tarafa gönderüp dîvân-ı Edirne’ye ihzâr 

ve ol yolları şer ve şorlarından emîn idüp pâk ve tathîr eyleyesin ki ebnâ-i sebîl refâh-ı hâl ile 

mürûr ve ‘ubûr ideler şöyle ki ihmâl ve müsâhale üzere hareket idersen (bozuk) aslâ sana amân 

ve zemân virilmeyüp başın keserim ona göre basîret üzere olasın şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasın tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene erba‘a ve seb‘în ve elf (21-

29 Şevvâl 1074 / 17-25 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 5 Zî’l-ka‘de 1074 (30 Mayıs 1664). 

 

275-2 Konya’da Ölen Yeniçerinin Muhallefâtı Hakkında Fermân 

Ereğli Kasabası’nda beytü’l-mâl içün emr-i şerîfdir. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim Mehmed Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve akzâ 

kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-

halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-

mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl 

ve’l-kelâm mevlânâ Ereğli kâdısı zîde fazluhu ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya’da olan 
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yeniçeri serdârları zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Bilecik 

Kasabası sâkinlerinden iken bundan akdem Mısır’dan gelür iken Ereğli Kasabası’nda bilâ vâris 

fevt olan Mehmed nâm yeniçerinin metrûkât ve (bozuk) yeniçeri beytü’l-mâlini ‘âyid olup ve 

müteveffâ-yı mezbûrun Şahin nâm gulâmı Konya’da şer‘-i şerîfe ihzâr ve istintâk olundukda 

mezbûrun metrûkâtından bir kavuk ve bir perde ve bir sîm reşme ve iki çift kahve makramesi 

ve bir sîm bıçak ve bir kaz ve onbir esedî guruş ve bir kese içinde tahmînen beşyüz ‘aded altun 

Ereğli kâdısının karındaşı Ebulmüslim nâm kimesne benim yedinden ahz ve kabz eyleyüp hâlâ 

zimmetinde olduğunu meclis-i şer‘de ikrârı sicil ve hüccet olunmağla zikr olunan beytü’l-mâli 

şer‘le mezbûr taleb ve tahsîl ve müfredât defteriyle teslîm olunup getürmek içün yeniçeri 

mumcularından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadruhu ta‘yîn ve irsâl olunup bi’l-

fi‘l yeniçerilerim ağası olan iftihârü’l-ümerâ ve’l-ekâbir Sâlih dâme ‘uluvvuhu tarafından 

mektûb virilmekle mûcibince ‘amel olunması emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrim ve müşârün-ileyh tarafından virilen 

mektûb mûcibince ‘amel idüp dahî yeniçeri beytü’l-mâline ‘âyid olup mezkûr Ebulmüslim’in 

makbûzu olan eşyâ-yı merkûm ve altunu ma‘rifet-i şer‘le bi’t-temâm tahsîl ve ta‘yîn ve irsâl 

olunan mezkûr mumcuya müfredât defteriyle teslîm ve cânib-i beytü’l-mâle irsâl eyleyüp min 

ba‘d şer‘-i şerîfe ve müşârün-ileyhin mektûbuna ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş 

itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Şa‘bân 1074 / 9-18 Mart 1664). 

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 5 Zî’l-ka‘de sene 1074 (30 Mayıs 1664). 

 

276-1 Esb-keşân Mukata‘ası Tasarrufu Hakkında Berât 

Sûret-i hatt-ı şerîf-i hümâyûn berâ-yı vazîfe Mehmed. 

Mûcibince ‘amel oluna. 

Vazîfe-i Esb-keşân. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân sâmî mekân-ı sultânî budur ki. 

Mukaddemâ tâyife-i ‘Îseviyeden keşiş zümresinden iken huzûr-ı hümâyûnda şeref-i İslâm 

ile müşerref olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî ve nâkil-i yarlîğ-ı belîğ-i mükerremet 

‘unvân-ı tâcidârî Mehmed nev müslim zîde kadruhu müstehak-ı ‘inâyet olmağla hakkında 

mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp Konya’da vâki‘ Esb-keşân Mukâta‘ası 

mahsûlunden almak üzere hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnumla virilen rü’us-ı hümâyûnum 

sûreti mûcibince ibtidâdan yevmî kırk akçe vazîfe ta‘yîn idüp bin yetmiş dört Ramazân-ı şerîf 

gurresinden bu berât-ı sa‘âdet âyâtı ve behcet gâyâtı virdim ve buyurdum ki mûmâ-ileyhe varup 

vech-i meşrûh üzere ta‘yîn olunan yevmî kırk akçe vazîfesin Konya’da vâki‘ Esb-keşân 

Mukâta‘ası mâlından emîn olanlardan alup mutasarrıf olup devâm-ı ‘ömr ve devletim 

ed‘iyesine mudâvemet ve iştigâl üzere ola şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar (Târîh 

yok). 

Kayd şûd fî 7 Zî’l-hicce. 

 

276-2 Yûsuf Pâşâ’nın Davarlarına Zâhire Alınması Hakkında Fermân 

Vezîr Yûsuf Pâşâ hazretlerinindir. 

Tabbaka aslıhü’l-mutâ‘ nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu te‘âlâ Hasan el-kâdı be-Kazâ-

i (bozuk) ‘afâ ‘anhu. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm vilâyet-i Anadolu’da vâki‘ 

olan kâdılar tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâlâ Anadolu câniblerinden 

sefer-i nusret mü’essire (bozuk) ihrâcına me’mûr olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham 
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nizâmü’l-‘âlem vezîrim Yûsuf Pâşâ edâmallahu te‘âlâ (bozuk) ve kendü ile ma‘â olan 

âdemlerine ve davarlarına zahîre olmak içün sürsât hesâbı (bozuk) üç bin etmek be-her iki 

etmeği bir akçeye ve be-her vakıyyesi üçer akçeye olmak üzere ikiyüz vakiyye (bozuk) 

vakıyyesi yirmişer akçeye olmak üzere elli vakıyye revgan-ı sâde ve be-her vakıyyesi onar 

akçeye (bozuk) üzere elli vakıyye ‘asel ve altmış vakıyye pirinç akçesiyle ve be-her kilesi 

onbeşer akçeye olmak üzere (bozuk) ve dört yüz keyl şa‘îr hesâb-ı merkûm üzere akçesi 

ashâbına virilmek üzere be-her yevm tedârik oluna (bozuk) bir vecihle müzâyaka çekdirilmeye 

deyu fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüp dahî müşârün-ileyh Yûsuf Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve kendü 

ile olan ma‘â ademlerine ve davarlarına zahîre almak içün her menâzilde ol mikdâr tedârik ve 

ihzâr ve hesâb-ı merkûm üzere bahâsın ashâb-ı hukûka virdirüp bir vecihle zarûret ve müzâyaka 

çekdirmeyesiz ammâ bu bâbda ziyâde ihtimâm idüp hesâb-ı merkûm üzere ashâb-ı hukûka 

hakların temâmen virilmemeğin ve bu bahâne ile fukarâdan celb ve ahz-ı mâl olmağla hilâf-ı 

şer‘-i şerîf zülm ve te‘addîden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz vech-i meşrûh üzere olan emrimi 

yerine getüresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn şehr-i Recebi’l-mürecceb sene erba‘a ve seb‘în ve elf (29 Receb 1074 / 26 Şubat 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 7 Zî’l-hicce (1 Temmuz 1664). 

 

276-3 Yûsuf Pâşâ’nın Davarlarının Zâhireleri Hakkında Buyruldu 

Yûsuf Pâşâ hazretlerinin buyruldusudur. 

Şerâyi‘-i şi‘âr Adana’dan Üsküdar’a varınca yol üzerinde vâki‘ kuzât efendileri zîdet 

fezâ’iluhum inhâ olunur ki kendümüze ve tevâbi‘mize ve davarlarımıza zahîre olmak içün be-

her yevm on beş koyun ve beş kuzu ve binikiyüz akçe etmek ve elli vakıyye yağ ve yüz elli 

vakıyye pirinç ve yüz kırk keyl-i İstanbulî arpa ve sâ’ir levâzım kifâyet mikdârı tedârik ve 

zahîrecimiz kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hasan Ağa zîde kadruhuya teslîm ve bir vecihle 

müzâyakadan ihtirâz üzere oluna deyu buyruldu Fî 20 ZA 1074 (2 Zî’l-ka‘de 1074 / 14 Haziran 

1664). 

 

276-4 Hatunsarây Subaşılığı Hakkında Mektûb 

Subaşı-i Hatunsarây. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine sâfiyât ve teslîmât ve 

âfiyât ithâfıyla inhâ olunur ki mîr-mîrân-ı Karaman havâssından olup kazâ-i ‘adâlet şi‘ârlarına 

tâbi‘ Hatunsarâyı ve tevâbi‘i hâsları ve nâhiye-i merkûm subaşılığı işbu sene hamse ve seb‘în 

ve elf Muharremi gurresinden üç ay temâmına değin dârende-i mektûb kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân ‘Abbâs Ağa zîde kadruhuya tevcîh olunup zabtiçün irsâl olundu vusûl buldukda târîh-i 

kitâbda vâki‘ olan a‘şâr ve rüsûm-ı ‘örfiye ve cürm-i cinâyet ve resm-i ‘arûsâne ve tapu-yı 

zemîn ve bâd-ı hevâ subaşılığa müte‘allık rüsûm cürm (bozuk) mâ‘adâ bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-

kânûn ‘âyid ve râci‘ olan mahsûlâtı mu‘tâd-ı kadîm (bozuk) geldiği üzere mûmâ-ileyhe zabt ve 

kabz itdirilmek bâbında bezl-i himmet buyurula bâkî hemîşe ‘izz ve fazîlet der-seccâde-i şerî‘at-

ı şerîfe müstedâm bâd. 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis Mustafâ kâ’im-i makâm-ı Karaman hâlâ. 

 

277-1 Lâdik Ahâlisinin Ödediği Menzil Akçesi Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i ahâli-i Lâdik / men‘-i menzil akçesi. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-
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meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki Konya’da medfûn Hazreti Şeyh Sadreddîn kuddise sırruhü’l-‘azîzin evkâfından 

Sa‘îdili Nâhiyesi’nde vâki‘ Lâdik nâm karye re‘âyâsı hâlâ der-sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl 

gönderüp bizim karyemiz kadîmden bu ana dek menzile bağlu olmayup lâkin Konya’dan ve 

Ilgun’dan gelüp mürûr ve ‘ubûr iden ulakları nevbet ile iktizâ eylediği mahalde menzil hidmetin 

edâ idüp bu âna değin menzil akçesi nâmıyla rencîde olunagelmiş değil iken hâlâ menzilci kâdı 

ile yekdil olup cebren ve kahren otuzsekizbin akçemiz alup ekserimizin perâkende olmalarına 

bâ‘is olmuşdur hilâf-ı defter ve bilâ emr-i şerîf alınan akçemiz şer‘an gerü alıvirilmek bâbında 

emr-i şerîf virilmek ricâ ideriz deyu bildirdikleri ecilden imdi kadîmden viregelmiş değiller ise 

hilâf-ı emr ve defter ve kadîmden olıgelene mugâyir rencîde itdirilmeye deyu fermânım 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân dergâh-ı mu‘allâm 

çavuşlarından Bektaş Çavuş zîde kadruhu vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresin 

fî’l-hakîka karye-i mezbûre ahâlisi kadîmden menzile bağlu olmayup üzerlerine edâsı lâzım 

gelen ‘avârız ve sâ’ir tekâlîflerin edâ idüp kusûrları yoğiken hâlâ Konya menzilcisi mezbûr 

mugâyir-i şer‘ ve kânûn ve bilâ emr-i şerîf ol-mikdâr akçelerin alup zülm ve te‘addî eylediği 

vâki‘ ise (bozuk) muktezâ-yı emr-i şer‘-i kavîmle ‘âmil olup dahî hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bilâ emr-

i şerîf (bozuk) ba‘de’s-sübût hükm idüp ashâb-ı hukûka hakların alıvirüp şer‘-i şerîf ve emr-i 

hümâyûna muhâlif kimesneye iş itdirmeyesin husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu 

eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Zî’l-ka‘de 1074 / 17 Haziran 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 14 Zî’l-hicce (8 Temmuz 1664). 

 

277-2 Sudirhemi Nâhiyesi Ahâlisinden Hilâf-ı Şer‘ Alınan Mâllar Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i Nâhiye-i Sudirhemi. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûr muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ dârendegân-ı fermân-

ı hümâyûn (bozuk) nâm karye ahâlisi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp bunlar üzerlerine edâsı 

lâzım gelen ‘avârız ve emr-i ‘alî vâki‘ olan tekâlîfi cem‘e me’mûr olanlara edâ idüp kusûrları 

yoğiken beglerbegi subaşları (bozuk) nâmıyla çıkup karyelerine varup ehl ve ‘ıyâlleriyle sâkin 

oldukları evleri üzerine konup müft ve meccânen yem ve yemek ve arpa ve saman ve koyun ve 

kuzu ve tavuk ve yağ ve bal ve odun ve otlak ve bunun emsâli me’kûlât (bozuk) ve bâd-ı hevâ 

nâmıyla bi-gayr-ı hak akçelerin alup zülm ve te‘addî eylediklerin bildürüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn 

(bozuk) alınmayup men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında göresiz ‘arz olunduğu üzere ise re‘âyâ ve berâyâya 

bir vecihle zülm ve te‘addî olunduğuna kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur beglerbegi subaşılarına 

muhkem tenbîh ve te’kîd ve eyleyesiz ki da‘vet olunmadın devr nâmıyla re‘âyâ (bozuk) 

çıkmayup ve bunların karyelerine varmayup anın gibi lâzım olup da‘vet olunup vardıkda dahî 

ehl ve ‘ıyâlleriyle sâkin oldukları evleri üzerine konmayup bir münâsib olan mahalde konup 

müft ve meccânen yem ve yemek ve sâ’ir nesnelerin almayup her ne lâzım olup alurlar ise 

ihtiyârlarıyla satanlardan narh-ı cârî üzere akçeleri ile alup ve selâmiye nâmıyla bi-gayr-ı hak 

akçelerin almayup dahî mâdâm ki şer‘an üzerlerine cürm sâbit cerîmeye müstehak olmuş olalar 

cürme ve bâd-ı hevâ nâmına dahî bi-gayr-ı hak akçe talep itmeyüp zülm ve te‘addî itmeyüp 

men‘ ve def‘ eyleyesiz ba‘de’t-tenbîh eslemeyüp vech-i meşrûh üzere zülm ve te‘addî iderler 

ise ism ve resmleriyle yazup Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ‘arz eyleyesiz hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve 

mugâyir-i emr-i hümâyûn kimesneye (bozuk) itdirmeyesiz bu husûs içün tekrâr şikâyet olunup 

bir emr-i şerîfim dahî varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ve ba‘de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnu 
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bunların ellerinde ibkâ idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Zî’l-hicce 1074 / 25 Haziran- 4 Temmuz 

1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Vasale fî 10 Zî’l-hicce 1074 (4 Temmuz 1664). 

 

277-3 Lâdik Ahâlisinin Rencîde Ettirilmemesi Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i Lâdik. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki mukaddemâ der-sa‘âdetime ‘arz gönderüp mahmiye-i Konya muzâfâtından 

Sa‘idili Nâhiyesi’nde vâki‘ merhûm Şeyh Sadreddîn konevî kuddise sırruhü’l-‘azîzin vakfı olan 

Lâdik nâm karye ahâlisi tekâlîf-i şâkkadan berî olup beglerbegileri ve güherçile emînleri barut-

o siyâh içün odun ve otlak teklîf eyleyüp bir bahâne ile dahl ve ta‘arruz eylememeniz üzere 

bundan akdem emr-i şerîf virilüp lâkin mezbûrlar hilâf-ı emr-i şerîf dahl ve ta‘arruz eylemekden 

hâlî olmamağla men‘ ve def‘ olunup karye-i mezbûre re‘âyâsına hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve 

mugâyir-i emr-i hümâyûn min ba‘d dahl ve ta‘arruz olmamak bâbında re‘âyâ müceddeden emr-

i şerîf ricâ eylediklerin i‘lâm eylemeğin imdi hâneye bağlu olanlardan güherçile bedeli odun 

taleb olunmaya hâricden gelmiş re‘âyâ var ise güherçile hâricden alalar deyu emr olunup dahî 

göresin mezbûrlar hâlâ tahrîr-i cedîdde müceddeden ‘avârızhânesine kayd olunduklarına 

ellerine mühürlü ve nişânlu cedîd mevkûfât defteri sûreti virilüp tekrâr dahl ve rencîde olunmak 

îcâb eylemez iken hâlâ güherçile bedeli cem‘ine me’mûr olanlar ve beglerbegileri barut-ı siyâh 

içün odun ve otlak ve sâ’ir tekâlîf-i şâkka teklîf ile rencîde eyledikleri vâki‘ ise ol takdîrce bağlu 

olanlardan güherçile taleb eylemeyüp hâricden gelmiş re‘âyâ var ise güherçileyi hâricden alup 

fermân-ı şerîfe muhâlif ol vecihle rencîde ve remîde itdirmeyesiz (bozuk) virilüp hâlâ ol emr-i 

şerîf mahrûse-i Edirne’den der-sa‘âdetime getürüp  

 

278-1 Önceki Belgenin Devâmı 

(bozuk) ricâ eyledikleri ecilden imdi mukaddemâ mazmûn-ı mesfûr üzere virilen emr-i 

şerîfin hilâfına emr-i âhar virilmiş değil ise mukaddemâ virilen emr-i şerîfim mûcibince ‘amel 

idüp hilâfına rızâ ve cevâz virmeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Zî’l-ka‘de li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (23 Zî’l-ka‘de 1074 

/ 17 Haziran 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale el-binâ fî 15 Zî’l-hicce (9 Temmuz 1664). 

 

278-2 Karaman Eyâleti Yava Cizyesi Hakkında Berât 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl 

idüp Karaman Eyâleti’nde vâki‘ yava keferesinin ve Ermeni perâkendesi Medine-i Münevvere 

re‘âyâsının bin yetmiş dört senesine mahsûb olmak üzere yava cizyeleri cem‘i asl yava emîni 

Hasan zîde mecduhudan alup elimizde olan berât-ı şerîf sûreti mûcibince ben cizyeleri cem‘ ve 

tahsîline mübâşeret idüp lâkin Medine-i Münevvere re‘âyâsından ba‘zıları kâr ve kesb içün 

kazâ-i mezbûra gelüp ben cizyelerin taleb eylediğimde mücerred yava cizyelerin virilmek içün 
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kırk elli neferin evlâdlarındanız deyu yava cizyelerin virmekde te‘allül eylediklerinden gayrı 

ba‘zılar dahî biz Kayseriye’den ve Niğde’deniz vilâyetimizde cizyemizi edâ (bozuk) ve 

ba‘zıların virmekde te‘allül ve muhâlefet eylemeleri ile mâl-ı mîrîye gard ve şart-ı iltizâm 

ziyâde kesr ve zarar (bozuk) bildirüp ol makûle zikr olunan kâdılıklardan kazâ-i mezbûrda kâr 

ve kesb içün gelen (bozuk) re‘âyâsının lâzım gelen yava cizyelerin târîh-i mezbûrda bir def‘a 

edâ eylememişler ise ma‘rifet-i şer‘le cem‘ itdirilüp bir ferde ol vecihle te‘allül ve muhâlefet 

itdirilmemek bâbında emr-i şerîf virilmek ricâ eyledikleri ecilden imdi elinde olan berât-ı şerîf 

sûreti mûcibince olıgeldiği üzere tahsîl itdirilmek (bozuk) buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî göresin (bozuk) ol makûle Medine-

i Münevvere re‘âyâsından ba‘zıları kazâ-i mezbûrdan kâr ve kesb idüp yava cizyeleri (bozuk) 

mücerred yava cizyelerin virmemek içün biz kırk elli neferin evlâdıyız deyu yava cizyelerin 

virmekde te‘allül (bozuk) ve ba‘zıları dahî biz Kayseriye ve Niğde’den geldik vilâyetimizde 

cizyemizi edâ ideriz deyu yava cizyelerin virmekde te‘allül eyledikleri vâki‘ ise ol makûle âhar 

diyârdan gelüp kazâ-i mezbûrda kâr ve kesb iden Medine-i Münevvere re‘âyâsından târîh-i 

mezbûrda yava cizyelerin bir def‘a edâ eylemeyenlerden elinde olan berât-ı şerîfim sûreti 

mûcibince cem‘ ve tahsîl itdirüp min ba‘d bir ferde ol vecihle te‘allül ve muhâlefet itdirmeyesin 

mâl-ı mîriye gadr ve zarar (bozuk) ve hilâf-ı şer‘ ve kânûn te‘addî ve tecâvüzden ve emr-i âhar 

irsâline muhtâc itdirmekde be-gâyet ictinâb eyleyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasın tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (7 

Cemâziye’l-âhir 1074 / 6 Ocak 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 17 Zî’l-hicce (11 Temmuz 1664). 

 

278-3 Konya İhtisâbı Tasarrufu Hakkında Mehmed Pâşâ’nın Mektûbu 

İhtisâb ‘Osmân Ağa / mektûb-ı Mehmed Pâşâ. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine tahiyyât-ı safiyât ve 

gurer-i ta‘zîmât ve âfiyât ithâfıyla inhâ-i muhibb-i muhlis budur ki hâliyâ mutasarrıf olduğum 

hâslarımızdan İhtisâb-ı Konya ve tevâbi‘i hâssımızı bin yetmiş beş senesi Muharremi 

gurresinden bir sene temâmına değin zabt ve rabtın ağalarımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Osmân Ağa zîde kadruhuya der-‘uhde olunup zabtiçün mektûb tahrîr olunup irsâl olunmuşdur 

lede’l-vusûl me‘mûldur ki ber-mûcib-i şer‘ ve kânûn ve sene-i sâbıkalarda zabt olunduğu 

minvâl üzere mûmâ-ileyhe zabta ve vâki‘ olan mahsûlâtın ahz ve kabz itdirüp âhardan 

kimesneye dahl ve ta‘arruz itdirmemek bâbında sa‘y-ı şerîfiniz bî-dirîğ buyurula bâkî hemîşe 

müstedâm der-seccâde-i müstedâm bâd. 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis Mehmed. 

Kayd şûd fî 28 Zî’l-hicce (22 Temmuz 1664). 

 

278-4 Konya İhtisâbı Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i ihtisâb. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Osmân zîde kadruhu dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl 

idüp düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîrim Mehmed Pâşâ edâmallahu 

te‘âlâ iclâluhunun mutasarrıf olduğu hâslardan Konya ve tevâbi‘i hâssı karyelerinin bin yetmiş 

beş senesi Muharremi gurresinden sene temâmına değin zabt ve rabt ve vâki‘ olan cüzî ve küllî 

mahsûlât ve rüsûmâtının ahz ve kabz kendüye tefvîz ve sipâriş olunup vezîr-i müşârûn-ileyh 

tarafından mühürlü mektûb virilüp bildirüp mûcibince hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 
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ecilden buyurdum ki (boş) vusûl buldukda bu bâbda vezîr-i müşârün-ileyh tarafından virilen 

mektûb mûcibince hâss-ı mezbûru târîh-i mezbûrdan sene temâmına değin mûmâ-ileyhe zabt 

ve rabt ve vâki‘ olan cüz’î ve küllî mahsûlât ve rüsûmâtı ve kânûn ve defter mûcibince ahz ve 

kabz itdirüp min ba‘d vezîr-i müşârûn-ileyhin mektûbuna ve emr-i hümâyûnuma muhâlif âharı 

dahl ve ta‘arruz itdirmeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-ı 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1074 / 5-14 Haziran 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

279-1 Karaman Eyâleti Yava Cizyesi Hakkında Fermân 

Yâva cizyesi emr-i şerîfîdir / be-nâm Ramazân Ağa. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Karaman Eyâleti’nde vâki‘ olan 

kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki memâlik-i 

mahrûsemde vâki‘ perâkende Ermeni ve Anadolu Rûm’u ve perâkende-i Medine-i Münevvere 

re‘âyâsının maktû‘ları ve yâva keferenin cizyeleri cem‘ine me’mûr olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-

a‘yân Hasan zîde mecduhu der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl gönderüp zikr olunan kâdılıklarda vâki‘ 

âhar diyârdan kâr ve kesb içün gelen perâkende Ermeni ve Anadolu Rûm’u ve perâkende-i 

Medine-i Münevvere re‘âyâsının üzerlerine edâsı lâzım gelen maktû‘ları ve yâva keferenin 

cizyeleri ve Kıbtiyân ve Ekrâd ve Kara Yağmurlu ve Ma‘rifetlü tâyifesinin bedel-i ‘avârızları 

şart-ı iltizâmıma dâhil olmağın hâlâ bin yetmiş beş senesine mahsûb olmak üzere tahsîli lâzım 

ve mühim olmağın tarafından (boş) nâm kimesneye der-‘uhde idüp zemânı hulûl eyledikde 

cem‘ ve tahsîl itdirilmek bâbında emr-i şerîf ricâsına i‘lâm itmeğin imdi kadîmden olıgeldiği 

üzere tahsîl itdirilmek emrim olmuşdur buyrudum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda 

sâdır olan emrim üzere âmel idüp dahî zikr olunan kâdılıklarda sâkin ve etrâf ve eknâfdan kâr 

ve kesb içün gelen ve bir diyârdan âhar diyâra mürûr ve ‘ubûru lâzım perâkende Ermeni ve 

Anadolu Rûm’u ve Kayseriyeli ve Vanlı ve Çulhalu ve Bitlis ve ‘Arabgirli ve Mesenli ve Kefeli 

(bozuk) Macar ve Nemçe ve Eflak ve Boğdan taraflarından ticâret ve kâr ve kesb içün gelen 

Ermeni ve Anadolu Rûm’u (bozuk) Medine-i Münevvere re‘âyâsının ve Karamanlı ve Adana 

ve Ercişli ve Sivas ve Kayseriye’de olan kırk elli (bozuk) Ermeni’den mâ‘adâsından 

üçyüzaltmış akçe maktû‘ların ve cihet-i ma‘îşetçün gulâmiye (bozuk) dörderyüzyirmialtışar 

akçe maktû‘ların târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere mefrûzü’l-kalem ve maktû‘ü’l-kadem 

serbestlik üzere cem‘ ve tahsîl itdirüp kimesneye te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesiz ve perâkende-i 

Medine-i Münevvere bilâ-tevakkuf üslûb-ı sâbık üzere cürm-i cinâyet ve beytü’l-mâlleri 

kadîmden zabt olunageldiği üzere zabt (bozuk) itdirüp min ba‘d evkâf-ı selâtîn ve vüzerâ-yı 

‘izâm ve zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve ve dirlik zâbitleri toprağımızdadır (bozuk) sâkinlerdir deyu 

bir vecihle müdâhale itdirmeyesiz ve zikr olunan sancaklarda ve kasabât ve kurâsında vâki‘ 

gayr-ı tavattundır ticâret ve kâr ve kesb içün gelen yâva kefereden eğer ki Rum ve Arnavud ve 

Bulgar ve sâyirinden üçyüz akçe yâva cizye ve on yaşında kâr ve kesbe kâdir olan Ermeni ve 

Rum oğullarından (bozuk) mûcibince nısf cizye ve on yaşından ziyâde şer‘an cizyeye müstehak 

olanlardan temâm cizye alup (bozuk) bulûğa irmeyüp kâr ve kesb iden hâric ez-defter Rum 

oğullarından nısf cizye ki yüzellişer akçe olur cem‘ ve tahsîl itdirilüp kimesneye ‘inâd ve 

muhâlefet itdirmeyesiz ve Rum-ili ve Anadolu ve Adalar’dan kâr ve kesb içün gelen yâva 

kefereden dahî üçeryüz akçe yâva cizyelerin cem‘ ve tahsîl itdirüp (bozuk) sultânlar ve vüzerâ 

ve evkâf-ı selâtîn ve sâ’ir evkâf ve emlâk re‘âyâsıyuz deyu veyahud perâkende-i (bozuk) ve 

Adana ve Andırın ve vezin ve şahinci ve atmacacı ve derbendciyân ve kasâb ve çoban ve 

mumcu ve (bozuk) ve Sinob ve Ürgüb ve Trabzon ve haymânegân-ı Üsküdar ve Hâslar vezîr-i 

a‘zam ve kapudan (bozuk) re‘âyâsıyuz deyu te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesiz ve lâzım gelen yâva 

cizyelerin virmemek içün biz henüz geldik kâr ve kesb idüp gerü gideriz deyu te‘allül idenlerin 

sözlerine i‘tibâr itmeyüp bir vecihle te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesiz ve Kıbtiyân tâyifesinin 

Müslümân nâmına olanlardan bedel-i ‘avârız yüzellişer akçe ve keferesinden üçyüz akçe alınup 
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ve Ekrâd ve Kara Yağmurlu ve Ma‘rifetlü tâyifesinin dahî bedel-i ‘avârız yüzyirmişer akçe 

alınup ve tâyife-i mezbûrun beytü’l-mâl-i ‘âmme ve hâssa ve cürm-i cinâyet ve resm-i bennâk 

ve ‘âdet-i ağnâm ve sâ’ir bâd-ı hevâların üslûb-ı sâbık üzere cem‘ ve tahsîl itdirüp kimesneye 

te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesiz zikr olunan Ermeni maktû‘u ve yâva keferenin yava cizyeleri 

Kıbtiyân tâyifesinin bedel-i ‘avârızları kadîmü’l-eyyâmdan ilâ hâze’l-ân ne minvâl üzere zabt 

ve cem‘ ve tahsîl oluna gelmiş ise zemânı hulûl eyledikde gerü ol minvâl üzere cem‘ ve tahsîl 

itdirilüp min ba‘d âhardan bir ferdi dahl itdirmeyesiz hilâf-ı şer‘ ve kânûn zulm ve te‘addîden 

ve bu bahâne ile yerlü re‘âyâsına müdâhale olmakdan ziyâde ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (6 Şevvâl 1074 / 2 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Vasale el-binâ fî 2 min Muharrem sene 1075 (26 Temmuz 1664). 

 

279-2 Yava Cizyesi Hakkında Pâşâ Mektûbu 

Kâ’im-makâm İbrahîm Pâşâ hazretlerinindir / Yava cizyesi içün. 

‘İzzetlü ve fazîletlü Konya ve Kayseriye (boş) efendileri huzûrlarına dürer-i da‘vât-ı 

sâfiyât ve gurer-i teslîmât ve âfiyât ithafıyla inhâ olunur ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Karaman 

ve Kayseriye mütesellimleri zîde kadruhüma ba‘dü’s-selâm inhâ olunur ki bin yetmiş beş 

senesine mahsûb olmak üzere Karaman ve Kayserile Sancaklarının yâva cizyesi cânib-i mîrîden 

hâlâ (bozuk) ‘umdetü’l-emâsil ve’l-akrân Hasan Efendi zîde kadruhuya der-‘uhde olunup 

yedime virilen emr-i şerîf-i ‘âlîşân mûcibince mûmâ-ileyhin tarafından varan âdemisine cem‘ 

ve tahsîl itdirüp bir ferde ‘inâd ve muhâlefet itdirilmeyüp mâl-ı mîrînin cem‘ ve tahsîline 

mu‘âvenet ve müzâheret eyleyesiz ve lâkin hilâf-ı şer‘ ve kânûn kimesneyi rencîde olunmak 

ihmâli olmaya bâkî eyyâm fazîlet dâ’im bâd. 

İhlâsü’l-fuvâd İbrahîm. 

 

279-3 Konya Subaşılığı Ta‘yîn Tezkeresi  

Mîr-mîrân-ı Karman tarafından mütesellimleri olan Mustafâ Ağa tarafından nefs-i şehr 

subaşılığı işbu bin yetmiş beş Muharremi gurresinden gâyetine varınca hâmil-i varaka Kâmil 

ve Şâtır Mehmed’e ber-vech-i iştirâk sipâriş olunduğu kayd şûd. 

Muhibb-i muhles kâ‘îm-i makâm-ı Karaman hâlâ. 

 

280-1 Zâviyedârlık Hakkında Buyuruldu 

Zâviyedârlık-ı Vakf-ı ‘Alî Ağa der-Karye-i Çağlak tâbi‘-i Nâhiye-i Hatunsarâyı. 

Zikr olunan zâviyedârlık bundan akdem Mûsâ Dede’ye vazîfe-i mu‘ayyenesiyle sûret-i 

rü’uslu tevcîh olunup üzerinde ve zabt ve tasarrufunda iken bir tarîkle üzerinden ref‘ olunmağla 

zâviye-i mezbûra mezkûr Mûsâ Dede’ye fazîletlü Şeyhü’l-İslâm hazretlerinin işâretleri ile ber-

vech-i te’yîd mutasarrıf olmak üzere ibkâ ve mukarrer kılınmak buyruldu. 

Fî 4 Safer erba‘a ve seb‘în ve elf (7 Eylül 1663). 

Kayd şûd fî 2 Muharremi’l-harâm (6 Ağustos 1663). 

Sûretü’r-rü’us hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehu Mehmed bin Mahmûd el-me’mûr-ı 

teftîşü’l-evkâf gafara lehümâ . 

 

280-2 Çağlak Karyesi ‘Alî Ağa Zâviyesi Zâviyedârlık Berâtı  

Mûsâ Dede / ‘Alî Ağa Zâviyesi. 
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Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân. 

Konya Kazâsı’na tâbi‘ Hatunsarâyı Nâhiyesi’nde Çağlak nâm karyede vâki‘ ‘Alî Ağa 

Zâviyesi’nde zâviyedâr olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’s-sülahâ’i’s-

sâlikîn Mûsâ Dede’nin yedinde ve tasarrufunda iken âhardan ba‘zı kimesneler hilâf-ı inhâ ile 

alup dahl itmekle gerü mezbûr Mûsâ Dede’ye Şeyhü’l-İslâm edâmallahu te‘âlâ işâretiyle ber-

vech-i te’yîd mutasarrıf olmak içün kemâkân ibkâ (bozuk) yedine rü’us-ı hümâyûnum virilüp 

mûcibince berât-ı şerîfim taleb olunmağın sadaka idüp bu berât-ı ‘izzet makrûnu virdüm ve 

buyurdum ki mezbûr Mûsâ Dede kemâkân ber-vech-i te’yîd kemâkân zâviye (bozuk) hidmet-i 

lâzımesin mü‘eddî kıldıkdan sonra vazîfe-i mu‘ayyenesiyle mutasarrıf olup vâkıfın rûhu 

(bozuk) ve devletim içün du‘âya müdâvemet gösteresin şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasın tahrîren fî (bozuk) Zî’l-hicce li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (Zî’l-hicce 1074).  

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

280-3 Altunlu Çeşme Vakfı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i Altunlu Çeşme / be-nâm Mehmed. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı mevlânâ Mehmed Fahreddîn zîdet fezâ’iluhu 

südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp (bozuk) mezbûrede vâki‘ Mücellid ve Kal‘acık 

Mahallelerinde müteveffâ Nasûh Beg icrâ itdirdiği çeşmeler vakfına bir mütevelli lâzım 

olmağın râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Mehmed içün mahal ve müstehakdır deyu (bozuk) 

ile virilmek ricâsına ‘arz itmeğin tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn meymenet makrûnu virdüm 

ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr Mehmed varup zikr olunan çeşmeler vakfının mütevellisi 

olup hidmet-i lâzimesin mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra yevmî bir akçe vazîfesine mutasarrıf 

olup ol bâbda hiç ehad mâni‘ olmayup dahl ve ta‘arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî evâsıt şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene erba‘a ve seb‘în ve elf (11-20 

Şevvâl 1074 / 7-16 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 10 Muharrem sene 1075 (3 Ağustos 1664). 

 

280-4 Ordu Bazar Akçesi İle Rencîde Edilen Bezîrciler Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i bezîrciler berâ-yı men‘-i ordu akçesi.  

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki Konya’da vâki‘ bezîrhâneciler tâyifesi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl eyleyüp 

bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen tekâlîflerin edâ eyleyüp dahl ve rencîde olunmak îcâb 

eylemez iken ve bu âna değin mîr-mîrân tarafına ordu bazâr nâmıyla bir nesne viregelmiş 

değiller iken hâlâ mîr-mîrân âdemleri ol vecihle hilâf-ı şer‘ ve kânûn akçelerin alup zulm ve 

te‘addî eylediklerinden gayri yine ol vecihle dahl ve rencîdeden halî olmadıkların bildirüp vech-

i meşrûh üzere zulm ve te‘addî itdirilmeyüp men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eyledikleri ecilden hilâf-ı şer‘ ve kânûn rencîde olunmamak emrim olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim mûcibince ‘amel 

idüp dahî husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresiz ‘arz olunduğu üzere ise eyyâm-ı ‘adâlet 

encâmımda kimesneye zulm ve te‘addî olunduğuna kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur mîr-mîrân 

âdemlerine muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki min ba‘d bezîrhâneciler tâyifesinden hilâf-ı 

şer‘ ve bilâ emr-i şerîf kendüler içün ordu bazar akçesi nâmıyla rencîde ve remîde itdirmeyüp 

ve ol bahâne ile bir akçe ve bir habbelerin aldırmayup men‘ ve def‘ eyleyesin ve ba‘de’t- tenbîh 

te‘addî iderler ise vukû‘u üzere yazup ‘arz eyleyesin min ba‘d şer‘-i şerîfe ve emr-i 

hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 
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tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zi‘l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene seb‘în ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 

Mayıs- 4 Haziran 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

280-5 Konya’ya Subaşı Tayîni Hakkında Tezkere  

Hâlâ eyâlet-i Karaman mütesellimi olan fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa tarafından bin yetmiş 

Saferü’l-hayrı gurresinden gâyet-i şehr-i mezbûra değin nefs-i şehr subaşılığı bâ‘is-i mektûb 

Kâmil Ağa’ya sipâriş olunmağın kayd şûd. 

Muhibb-i muhlis Mustafâ kâ’îm-makâm-ı Karaman hâlâ. 

 

281-1 Livâ-i Konya ‘Avârız Hâneleri Listesi  

Defter-i mevkûfât. 

Hânehâ-i ‘avârız kazâ-i mezkûr der-Livâ-i Konya Zî’l-ka‘de sene 1075. 

Kazâ-i Konya hâne 384, rub‘1 / Kazâ-i Eski-il hâne 19, rub‘1 / Kazâ-i İnsuyu hâne 39, 

rub‘1 / Kazâ-i Kureyş hâne 28, rub‘1 /  

Kazâ-i Belvîrân hâne 60 / Kazâ-i Gaferyad hâne 37,5, rub‘1 / Kazâ-i Lârende hâne 180, 

rub‘1 / Kazâ-i Aladağ hâne 53, rub‘1 / 

Kazâ-i Pirlevganda hâne 20, (bozuk) / Yekûn hâne 821,5 ; fî be-her hâne 400 ; 328.700. 

Fî 25 Şa‘bân sene 1075 (13 Mart 1665) 

 

281-2 Eyâlet-i Karaman ‘Avârızı Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i ‘avârız-ı sultânî. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Konya ve Niğde ve Akşehr 

ve Aksarây ve Kayseriye ve Kırşehri ve (bozuk) sancaklarında vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki (bozuk) sancaklarda vâki‘ cem‘ân iki bin 

yedi yüz altmış bir buçuk rub‘ ‘avârızhânelerinin bin yetmiş beş senesine mahsûb olmak üzere 

‘avârızları cem‘ ve tahsîl olunmak lâzım ve mühim olmağın (bozuk) der-‘uhde olunup eline 

mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti virilmeğin (bozuk) eyledikde cem‘ ve tahsîl 

itdirilmek emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere ‘amel idüp dahî zikr olunan sancaklarda vâki‘ ol mikdâr ‘avârızhânelerinin târîh-i 

mezbûra mahsûb olmak üzere her bir hânesinden dörderyüz akçe (bozuk) irsâl olunan mühürlü 

ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti mûcibince vakt ve zemânıyla cem‘ ve tahsîl itdirüp 

kimesneye te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesiz ve bundan mâ‘adâ mübâşir-i mezbûrun cihet-i 

ma‘îşetiçün be-her hâneden ellişer akçe dahî aldırup bundan ziyâde bir akçe almaya ve 

aldırmayasız ve mîrî içün alınan riyâl guruşu seksensekiz ve esedî guruşu yetmişsekiz akçeye 

aldırup ziyâdeye ve noksâna aldırmayasız ve akçe alındıkda hâlisü’l-‘ayâr akçe aldırup züyûf 

ve kızıl akçe aldırmayasız kesr-i defterden ve noksândan (bozuk) hilâf-ı emr ve defter zulm ve 

te‘addîden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Şa‘bân 

1074 / 24 Mart 1664). 

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 19 Muharrem 1075 (12 Ağustos 1664). 

 

281-3 Suğla Voyvodalığı İçin Tezkere 

Tezkere defterdâr / Suğla voyvodalığı içün. 
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Suğla kâdıları tâbi‘ kurâ ahâlisisiz ma‘lûm ola ki bin yetmiş dört senesine mahsûb olmak 

üzere rüsûmât ve mahsûlâtlarınızı mu‘tâd-ı kadîm üzere tahsîl ve ta‘şîri içün kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu ta‘yîn ve irsâl olunmuşdur vardıkda gerekdir ki vech-i 

meşrûh üzere bin yetmiş dört senesine mahsûb olmak üzere (bozuk) resm-i Mart ve cürm-i 

cinâyet ve bâd-ı hevâ ve sâ’ir olagelen küllî ve cüz’î hukûk ve rüsûmu mûmâ-ileyh Mahmûd 

Ağa’ya tahsîl ve ahz ve kabz itdirdesiz tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharrem sene hamse ve seb‘în 

ve elf (1-10 Muharrem 1075 / 25 Temmuz- 3 Ağustos 1664). 

Ed-defterî Karaman. 

Fî 25 Muharrem sene 1075 (18 Ağustos 1664). 

 

281-4 Fuzûlî Ahz Edilen Zâviye Mahsûlü Hakkında Mektûb 

Mektûb-ı Şeyhü’l-İslâm / berâ-yı Mûsâ Dede. 

Meclis-i şerîf-i şerî‘at elîfleri savbına sâfiye ithâfıyla inhâ olunur ki taht-ı kazânızda vâki‘ 

‘Alî Ağa zâviyesi bâ‘isü’l-mektûb Mûsâ Dede’ye rü’us-ı hümâyûnla tevcîh olunmuşiken 

âhardan bir kimesne fuzûlen (bozuk) mahsûlün kabz itmiş lede’l-vusûl me‘mûldur ki ol 

kimesnenin fuzûlen ahz itdiği mahsûl-i zâviyeyi mezbûra şer‘an alıvirüp zâviyesine âharı dahl 

itdirmeyesiz bâkî seccâde şerî‘at dâ’im bâd. 

Mine’l-muhlis semiyyü’l-fakîr ‘afâ ‘anhu. 

 

282-1 Kiremidli Hân Tevliyet Berâtı 

Tevliyet-i Kiremidli Han. 

Konya’da vâki‘ Kiremidli Han dimekle ma‘rûf hanın mürûr-ı eyyâm ile harâba müşrif 

olmağın (bozuk) lâzım ve mühim olmağın işbu dârende-i fermân-ı hümâyûn İbrahîm her 

vecihle lâyık ve mahlûl (bozuk) itmek şartıyla yevmî bir akçe ile tevcîh olunup berât-ı hümâyûn 

virilmek bâbında (bozuk) ta‘mîr ve termîm itmek üzere sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu 

virdüm ve buyurdum ki (bozuk) İbrahîm mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mü‘eddî kıldıkdan 

sonra yevmî bir akçe (bozuk) vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletim ed‘îyesine müdâvemet 

göstere şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Zî’l-hicce li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (21-30 Zî’l-hicce 1074 / 15-24 Temmuz 1664). 

Fî 28 Muharrem 1075 (21 Ağustos 1664). 

 

282-2 Tîmâr Tevcîhi Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i Çaylak nâm karye. 

Tabbaka aslıhü’l-hatîr hurrire el-fakîr Hüsâm bin İdrîs el-kâdı be-ordu-yı hümâyûn ‘afâ 

‘anhu. 

Emîrü’l-ümerâ‘i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz 

ve’l- ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisi dâme ikbâluhu 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l- (bozuk) Konya alaybegisi Hüseyin 

zîde kadruhu ordu-yu hümâyûnuma mektûb gönderüp livâ-yı mezbûr (bozuk) Yaybulak nâm 

karye ve gayriden üçbin akçe tîmâra mutasarrıf olan ‘Abdulkerîm me’mûr (bozuk) bundan 

akdem derdest olmayup her vecihle mahlûl olmağın tîmâr-ı mezbûr (boş) gözlü (bozuk) boylu 

dârende-i fermân-ı hümâyûn ‘Alî’ye virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin (bozuk) 

göresiz tîmâr-ı mezbûr ol vecihle mahlûl ise tîmâri olduğu sancakda sâkin olup alaybegisi 

bayrağı altında sefere eşmek şartıyla mezkûra tevcîh idüp tezkeresin viresin şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene selâse ve seb‘în 

ve elf (21-29 Şevvâli’l-mükerrem 1073 / 29 Mayıs- 6 Haziran 1663). 
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Be-makâm-ı Sahrâ-yı Sofya. 

 

282-3 Lâdik Ahâlisinin Menzil Akçesi Hakkında Fermân 

Vilâyetin Lâdik ahâlisi içün menzil akçesine gelen emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki hâlâ mahrûse-i Edirne’de der-sa‘âdetime ‘arz gönderüp Konya Kazâsı’nda 

vâki‘ re‘âyâ bi’l-cümle meclis-i şerîfe gelüp fermân-ı şerîf ile kazâ-i mezbûra elli hâneden dört 

bargir (bozuk) içün ta‘yîn olunup lâkin mürûr ve ‘ubûr iden ulaklara dört ‘aded menzil bargiri 

kifâyet (bozuk) cümlemizin rızâsıyla ikiyüzelli bin akçe dahî menzile imdâd eyleyüp bu ana 

dek virile gelmiş (bozuk) mezbûre tâbi‘ on iki hâne-i ‘avârızı olan Lâdik nâm karye ahâlisi hâne 

başına bin akçe imdâd viregelmiş iken üç sene zimmetlerinde müctemi‘ olan otuzaltıbin 

akçeden rızâ ile ancak ondört (bozuk) menzilciye teslîm eylediklerinden sonra şirrete sülûk idüp 

hilâf-ı inhâ ile menzilci otuzsekizbin (bozuk) olmuşdur deyu hılâl-i setrdâdî(?) içün emr-i şerîf 

ile mübâşir gelmekle karye-i mezbûre ahâlisi menzil (bozuk) viregeldikleri imdâda muhâlefet 

eylemeleri ile menzil husûsu muhtel ve müşevveş olması muhakkak (bozuk) mürûr ve ‘ubûr 

iden ulaklara bargir bulunmakda ‘usret ve mîrîye hidemât mu‘attal kıldığın (bozuk) deyu ilhâh 

eylediklerin bildirdiğin ecilden imdi bu âna değin nice olıgelmiş ise ‘amel olunup kadîmden 

olıgelmişe muhâlif rencîde olunmaya deyu fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim 

vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresin fi’l-hakîka kazıyye ‘arz olunduğu gibi ise ol 

bâbda muktezâ-yı emr-i şer‘-i vadîm ve bu âna dek nice olıgelmiş ise ol minvâl üzere ‘amel 

idüp olıgelmişe muhâlif karye-i mezbûre ahâlisine te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesin husûs-ı mezbûr 

içün emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın 

tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer şehr-i Muharremi’l-harâm sene hamse ve seb‘în ve elf (15 

Muharrem 1075 / 8 Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 16 Saferi’l-hayr (8 Eylül 1664). 

 

282-4 Hoca Fakîh Sultân Çeşmesi Vakfı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i Çeşme-i Hoca Fakîh Sultân. 

Konya’da vâki‘ merhûm Hoca Fakîh Sultân türbesi kurbunda Server Ağa icrâ eylediği 

çeşme evkâfının mütevellisi olmayup bir mütevelli lâzım ve mühim olmağın işbu râfi‘-i tevkî‘-

i refî‘-i hümâyûn Ahmed her vecihle mahal ve müstehak olmağın tevcîh olumup berât-ı şerîfim 

virilmek bâbında kâdısı akzâ kuzâtü’l-müslimîn mevlânâ ‘Ömer zîdet fezâ’iluhu ‘arz itmeğin 

sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varup mezbûr Ahmed mütevelli olup 

hidmet-i lâzımesin mü‘eddî kıldıkdan sonra yevmî üç akçe ile mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve 

devâm-ı ‘ömr ve devletim içün du‘âya müdâvemet göstere şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (1-10 

Muharrem 1075 / 25 Temmuz- 3 Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Vasale fî 16 min Saferi’l-hayr (8 Eylül 1664). 

 

283-1 Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı Darü’ş-şifâsı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i Dârü’ş-şifâ / be-nâm Mehmed. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 
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(bozuk) dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa dâme (bozuk) 

Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe sırruhu evkâfı tevliyeti (bozuk) 

Martı ibtidâsından Mehmed nâm kimesnenin üzerinde olup evkâf-ı mezbûrenin (bozuk) 

kadîmden tevliyet ile ma‘â zabt oluna gelüp mezbûrun berâtında olmağla (bozuk) üzere tevliyet 

ile dârü’ş-şifâsına mezbûr ibtidâsından kemakân zabt itdirilüp (bozuk) olunmamak üzere berât-

ı şerîfim virilmek ricâsına i‘lâm eylemeğin mûcibince berât-ı şerîfim (bozuk) işbu dârende-i 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî mezbûr Mehmed zîde (bozuk) ‘inâyet-i 

pâdişâhânem zuhûra getirüp ağa-yı müşârün-ileyhin ‘arzı mûcibince bin (bozuk) yirminci 

gününde bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mezbûr Mehmed varup (bozuk) 

olıgeldiği üzere dârü’ş-şifâsı ile ma‘â zabt idüp bundan akdem (bozuk) mu‘ayyenesine minvâl 

üzere mutasarrıf olıgelmiş ise mezbûr dahî ol minvâl (bozuk) ol bâbda bir ferd mâni‘ olmaya 

şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren (bozuk) ve’l-‘ışrîn şehr-i Muharremi’l-

harâm sene hamse ve seb‘în ve elf (? Muharrem 1075 / ? Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 20 Safer (12 Eylül 1664). 

 

283-2 Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı Darü’ş-şifâsı Tevliyeti Hakkında Fermân 

Ber-mûcib-i berât-ı dârü’ş-şifâ emr-i şerîfdir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vilâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l 

dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu mahrûse-i 

Edirne’de (bozuk) ‘arz gönderüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn 

Evkâfı tevliyeti (bozuk) evkâfı bin yetmiş dört senesi Martı ibtidâsından Ahmed nâm 

kimesneye tevcîh olundukda hidmet (bozuk) tekâsül üzere olduğu ecilden refi‘ lâzım gelüp 

evkâf-ı mezbûre tevliyeti dârü’ş-şifâ-i ma‘mûre (bozuk) mezbûre ibtidâsından Mehmed nâm 

kimesneye berât-ı şerîf ile tevcîh olunup tevliyet-i mezbûrun zabtına vardıkda (bozuk) mezbûr 

Ahmed Beg yetmiş dört senesi mahsûlâtını ve mütevelli ‘avâyidin bi’l-cümle ahz ve kabz 

(bozuk) mürtezika-i vakfın vazîfeleri dahî temâmen virmeyüp hâlâ mütevelli olan Mehmed’e 

ve mürtezike-i vakfa (bozuk) eylemekle evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevelli-i sâbıkın 

târîh-i mezbûrda ahz ve kabz eylediği (bozuk) ve ‘avâyid-i mütevelli kâtib-i vakf defteri 

mûcibince şer‘le tahsîl ve mütevelli-i cedîde teslîm (bozuk) bâbında emr-i şerîfim virilmek 

ricâsına i‘lâm itmeğin şer‘ ve kânûn üzere ‘amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfim vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresiz fi’l-hakîka kazıyye i‘lâm 

olunduğu gibi ise ol bâbda miktezâ-yı emr-i şer‘-i kavîmle ‘âmil olup dahî mütevelli-i sâbık 

Ahmed târîh-i mezbûrda evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevelli-i mezbûr Mehmed’e ‘âyid 

olan rüsûmundan (bozuk) ahz ve kabz eylemiş ise vakf-ı mezbûr kâtib defteri mûcibince 

ba‘de’s-sübût ma‘rifet-i şer‘le taleb (bozuk) ve mütevelli-i cedîd mezbûr Mehmed’e edâ ve 

teslîm itdirüp hilâf-ı şer‘-i şerîf bir vecihle te‘allül ve ‘inâd itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (22 Muharrem 1075 / 15 Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

283-3 Esb-keşân Mukâta‘ası İltizâm Berâtı 

Berât-ı Esb-keşân mukâta‘ası. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân budur ki. 
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Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu ordu-yı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp 

Vilâyet-i Karaman’da vâki‘ rüsûm-ı tâyife-i Esb-keşân Mukâta‘ası peşîn ile kendüye der-‘uhde 

olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan 

baş muhâsebe defterlerine nazar olundukda mukâta‘a-i mezbûr Karabınâr Menzili’ne ta‘yîn 

olunan kurânın mâlından mâ‘adâ bir senede mâl-ı maktû‘unu te‘âvünüyle üç yük 

altmışdokuzbin dörtyüzdoksan akçeye olduğu mestûr ve mukayyed bulunmağın bir yük akçe 

peşîn ile der-‘uhde olunup berât virilmek fermânım olmağın hakkında bi-mezîd-i ‘inâyet-i 

pâdişâhânem zuhûra getirüp zabtiçün bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mezkûr 

varup mukâta‘-i mezbûreyi bin yetmiş beş Muharremi gurresinden bir sene temâmına değin 

eline virilen imzâlu ve tuğralu defter mûcibince kadîmden olıgeldiği ‘âdet ve kânûn üzere bi-

hasebi’ş-şer‘ ve’l-kânûn mîrî içün ahz ve kabz eyleyüp iltizâmına noksân getürmeye ve 

fermânım üzere peşîn içün bin yetmiş dört Şa‘bânının üçüncü günü Hüseyin zîde kadruhu 

yedinden doksandokuzbin akçe ber-vech-i peşîn teslîm-i hazîne olmuşdur şöyle bileler ‘alâmet-

i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdî ‘ışrîn şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a 

ve seb‘în ve elf (21 Şa‘bân 1074 / 19 Mart 1664). 

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

Fî 21 Safer 1075 (13 Eylül 1664). 

 

284-1 ‘Özürsüz Olarak Sefere Katılmayanlar Hakkında Fermân 

Sefer içün emr-i şerîfdir. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm mevlânâ Anadolu ve 

Karaman ve Mar‘aş ve (bozuk) ve Sivas Eyâletlerinde vâki‘ olan kâdılar zîdet fazluhum ve 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân eyâlet-i mezbûrlarda vâki‘ sancak mütesellimleri zîde kadruhum 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki mukaddemâ sefer-i hümâyûnuma birden 

bine dek ve binden yüzbine dek dirliğe mutasarrıf olan kullarım cem‘ ve ordu-yu hümâyûnuma 

irsâl ve îsâl eylemek içün düstûr-ı ekrem müşîr-i efham vezîrim Yûsuf Pâşâ edâmallahu te‘âlâ 

iclâluhu ta‘yîn olunup bir mikdâr gelmekde te’hîr ve tevakkuf eylemeleriyle vezîr-i müşârün-

ileyh önünden firâr eyleyüp sefer-i zafer şi‘ârıma ‘özr ve bahâne eyleyüp ben oturak ve pîr-i 

fânî ve re‘âyâ ile sâlyâne virüp dirliğimden ferâgat eyledim diyenleri eğer yeniçeri ve sipâh ve 

‘acem oğulları ve topçu ve cebeci ve korucu ve çavuş ve çavuş-zâdeler ve müteferrikalar ve 

kâtib ve kâtibbaşlar (bozuk) ve bâb-ı hümâyûnum bevvâbları ve mehter ve ‘arabacı ve toprak 

sipâhileri ve ehl-i (bozuk) sene-i hamseden beri ben oturak ve re‘âyâ oldum deyu te‘allül ider 

ise (bozuk) yüz bine dek dirliğe mutasarrıf olanları işbu emr-i şerîfim varduğu gibi anda 

bulunan (bozuk) kâdılar ve sancak mütesellimlerisiz fermân-ı şerîfim ile kapuları önüne salb 

idüp emvâl (bozuk) gâret itdiresiz ben kulum ve kul oğluyum diyenleri bir gün olunur dimeyüp 

(bozuk) irsâl eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim 

(bozuk) bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrim ile ‘amel idüp zikr olunan tâyife (bozuk) 

bulunur ise amân ve zemân virmeyüp muhkem haklarından gelesiz ve bundan sonra (bozuk) ve 

medârislerde ve zâviyelerde be-her sabâh ikişer rek‘ad nemâz kılınup ve ba‘dehu (bozuk) oluna 

ve ol diyârlarda vâki‘ Nasârî ve Yehûd tâyifeleri başlarına sarık ve (bozuk) kuşak ve bıçak ve 

hâtem ve zencefli ferâce ve sarı mest ve pabuç ve bunun emsâli (bozuk) şeyler ve re‘âyâ tâyifesi 

elvân renk mukaddem ve hançer ve tabl ve cenk çaltmak bi’l-külliye (bozuk)  emrim ile ‘amel 

idesiz ihmâl olunur ise haklarınızdan gelinmesi mukarrerdir şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfime 

i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene erba‘a ve seb‘în ve 

elf (4 Şevvâl 1074 / 30 Nisan 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Fî 20 Saferi’l-hayr.  
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284-2 Şeyh Sadreddîn Vakfı Karyesi Lâdik’in Serbestiyet Fermânı 

Lâdik ahâlisinin cedîd serbest emridir. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki merhûm Şeyh Sadreddîn Konevî kuddise sırruhü’l-‘azîzin evkâfı karyelerinden 

kazâ-i mezbûra tâbi‘ Lâdik nâm karye sâkinlerinden dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn Arslan ve 

Şa‘bân nâm kimesneler dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen 

‘avârız ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ olan tekâlîfi virüp âhardan rencîde olunmak îcâb 

eylemezken hâliyâ beglerbegi mütesellimleri ve voyvodaları ve sancak begi subaşıları ve 

(bozuk) bilâ emr-i şerîf bunların evleri üzerlerine konup müft ve meccânen yem ve yimek ve 

arpa ve saman ve yağ ve bal ve koyun ve kuzu ve tavuk ve sâ’ir me’kûlâtların aldıklarından 

gayri tekâlîf-i şâkka teklîfi ile rencîde ve remîde itmekden hâlî olmadıkların bildirüp men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardıklarında husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresin ‘arz olunduğu üzere ise ol vecihle bir 

ferde zulm ve te‘addî olunduğuna kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur beglerbegi mütesellimleri ve 

voyvodalarına ve sancakbegi subaşılarına ve âdemlerine ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâyifesine muhkem 

tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki bilâ emr-i şerîf bunların edâları üzerlerine (bozuk) ehl-i ‘ıyâlleriyle 

sâkin oldukları evleri üzerlerine konmayup müft ve meccânen yem ve yemek ve arpa ve saman 

ve yağ ve bal ve koyun ve kuzu ve tavuk ve sâ’ir me’kûlâtların almayup ve tekâlîf-i şâkka teklîfi 

ile bir akçe ve bir habbelerin almayup ve aldırmayup men‘ ve def‘ eyleyesin ba‘de’t-tenbîh 

eslemeyüp gerü vech-i meşrûh üzere zulm ve te‘ddîden hâlî olmazlar ise yazup dergâh-ı 

mu‘allâma ‘arz eyleyesin itâ‘at-i emr-i şer‘ eylemedikleri içün sonradan haklarında emr-i 

şerîfim ne vecihle sâdır olur ise mûcibiyle ‘amel oluna min ba‘d şer‘-i şerîfe (bozuk) muhâlefet 

kimesneye iş itdirmeyesiz husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunup emr-i âhar varmalu 

eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî evâhir-i şehr-i Muharremi’l-

harâm sene hamse ve seb‘în ve elf (21-30 Muharrem 1075 / 14-23 Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 22 Safer sene 1075 (14 Eylül 1664). 

 

285-1 Tahte’l-kal‘a Mescidi Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i mescid-i Tahte’l-kal‘a / be-nâm İmâm ‘Ömer. 

Nişân-ı şerÎf-i ‘âlîşân budur ki. 

Konya’da vâki‘ Tahte’l-kal‘a Mescid-i Şerîfi Vakfı’nın mütevellisi olmayup bir mütevelli 

lâzım olmağın işbu râfi‘ tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn hâlâ mescid-i merkûmda imâm olan ‘Ömer 

Halîfe her vecihle mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında 

kâdısı akzâ kuzâtü’l-müslimîn mevlânâ ‘Ömer zîdet fezâ’iluhu ‘arz itmeğin lâzım ise sadaka 

idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varup mezbûr mütevelli olup hidmet-i 

lâzımesin mü‘eddî kıldıkdan sonra yevmî bir akçe ile mutasarrıf olup vâkıfın ruhuçün ve 

devâm-ı ‘ömr ve devletimçün du‘âya müdâvemet göstere şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar tahrîren fî evâ’il-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Şevvâl 1074 

/ 27 Nisan- 6 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Vasale el-binâ fî 22 min Safer sene 1075 (14 Eylül 1664). 

 

285-2 Çumra ve Ervad Karyeleri Mahsûlü Hakkında Tezkere 

Mustafâ Efendi hazretlerinin Çumra ve Ervad içün tezkeredir.  
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(bozuk) budur ki Suğla Hâssı’na tâbi‘ Çumra ve Ervad nâm karyenin işbu sene-i 

mübârekede vâki‘ olup (bozuk) ve ‘âyid olan sâlâriyelerin fazîletlü Mustafâ Efendi hazretlerine 

iki buğday ve bir arpa olmak (bozuk) maktû‘ üçyüz keyl galleye virilüp zabtı içün tezkere virildi 

sene-i mezbûrda hâsıl (bozuk) zabt ve ahz ve kabz idüp âhardan kimesne mâni‘ olmaya hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn (bozuk) sene hamse ve seb‘în ve elf. 

el-fakîr Mahmûd kâ’îm-i makâm-ı defterdâr-ı hazîne-i Karaman. 

 

285-3 Musluk Odaları Vakfı Tevliyet Berâtı  

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

(bozuk) Sûku’nda vâki‘ musluk odaları dimekle ma‘ruf vakf odaların yevmî bir akçe ile 

(bozuk) Mustafâ’nın hıyâneti zâhir olmağla ref‘ olunup yerine işbu dârende-i fermân-ı 

hümâyûn (bozuk) ve mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûnum virilmek 

bâbında (bozuk) ‘arz itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varup 

(bozuk) İbrahîm mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mü‘eddî kıldıkdan sonra yevmî bir akçe ile 

mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletim içün du‘âya müdâvemet göstere şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene 

hamse ve seb‘în ve elf (11-20 Muharrem 1075 / 4-13 Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Fî 28 fî Safer sene 1075 (20 Eylül 1664). 

 

285-4 Sahte Emir Veren Mehmed İsimli Kişinin Teslîmi Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-emâsil Karaman 

mütesellimi zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Mehmed nâm 

kimesne sahte (bozuk) peydâ idüp varup Vilâyet-i Anadolu’da ‘asker sürmeğe me’mûr oldum 

deyu fesâd ve şekâvet eyledikde Konya’da ahz olunup ve kal‘aya habs olunduğu Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime ‘arz ve i‘lâm olunmağla mezbûr (bozuk) varup mübâşire teslîm idüp ve kendüye 

tâbi‘ olup bu fesâdda bile olan kaç nefer (bozuk) ise anları dahî kayd ve bend ile Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime ihzâr olunup ve mezbûr Mehmed bu bahâne ile ve re‘âyâ (bozuk) ahz ve celb 

eylediği akçe ve at ve sâ’ir eşyâ dahî her ne kadar ise defter ve ‘aynî ile eşyâsın ma‘â mübâşir-

i merkûm ile Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl ve yollarda dahî mu‘temed-i ‘aleyh kimesneleri 

yanlarına koşup (bozuk) ve gaybet itdirilmekden be-gâyet ihtirâz eylemeniz bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp 

dahî bu fesâdı idüp kal‘ada habs olunan merkûm Mehmed’i ve ana tâbi‘ olup bu fesâdda bile 

olan kaç nefer kimesne ise anları dahî varan mübâşir-i merkûma teslîm ve kayd ve bend ile 

Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr olunup ve merkûm Mehmed bu bahâne ile re‘âyâ ve berâyâdan ahz 

ve celb eylediği akçe ve at ve sâ’ir eşyâ dahî her ne ise defter idüp defteri ve ‘aynı ile akçe ve 

sâ’ir eşyâsın ma‘â mübâşir-i merkûm ile Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl itdirüp (bozuk) yanına 

yarar ve mu‘temed-i ‘aleyh âdemler koşup firâr ve gaybet itdirmekden be-gâyet ihtirâz 

eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Saferi’l-hayr li-

sene hamse ve seb‘în ve elf (21-29 Safer 1075 / 13-21 Eylül 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 5 min Rebî‘ü’l-evvel (26 Eylül 1664). 
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286-1 Sahte Emir Veren Mehmed İsimli Kişinin Teslîmi Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Konya’dan Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime gelince yol üzerinde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân kethüdâyeri ve yeniçeri serdârları ve sâ’ir iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Mehmed nâm kimesne sahte emr peydâ idüp celb-i mâl itmek içün 

‘asker sürmeğe me’mûr oldum deyu Anadolu ve sâ’ir yerlerde bu tarîk ile gezerken Konya’da 

ahz olunup kal‘da habs olmak ile Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr olunmak içün emr-i şerîfim 

virilüp ve mübâşir ta‘yîn olunmağla merkûm Mehmed ve ana tâbi‘ kaç nefer kimesneler ise her 

kangınızın taht-ı kazâsına varup dâhil olur ise bir mahfûz mahalle kondurulup ve gider oldukda 

yanlarına âdemler koşup ve at ve bargir lâzım olur ise virilüp biri birinize irsâl ve îsâl itdirüp 

firâr ve gaybet itdirilmekden be-gâyet ihtirâz (bozuk) fermân-ı ‘âlîşân‘ım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki (bozuk) sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp her kangınızın taht-ı kazâsına varup 

(bozuk) bir mahfûz olan mahalle kondurup bekçiler ta‘yîn idüp âdemler koşup ve at ve bargir 

lâzım gelür ise virilüp emîn ve sâlim biri birinize irsâl ve îsâl itdirüp firâr ve gaybet 

itdirilmekden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî 

evâhir-i şehr-i Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve elf (21-29 Safer 1075 / 13-21 Eylül 

1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye. 

 

286-2 Pürçüklü Mahallesi Mescidi İmâmet Berâtı 

Berât-ı imâmet-i Mahalle-i Pürçüklü. 

Konya mahallâtından Pürçüklü Mahallesi Mescidi Şerîfi’nde imâm olan Molla Yûsuf 

âhar diyâra gidüp (bozuk) hüsn-i rızâsıyla işbu dârende-i fermân-ı hümâyûn Mehmed Halîfe’ye 

ferâgat idüp mezbûr dahî her vecihle lâyık olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûn virilmek 

bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varup 

mezbûr Mehmed Halîfe imâm olup hidmet-i lâzımesin mü‘eddî kıldıkdan sonra (bozuk) 

mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı devletim içün du‘âya müdâvemet göstere şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Saferi’l-hayr li-sene hamse ve seb‘în ve 

elf (11-20 Safer 1075 / 3-12 Eylül 1664). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Kayd şûd fî 8 min Rebî‘ü’l-evvel (29 Eylül 1664). 

 

286-3 Elikesik Hânı Zâviyesi Zâviyedârlık Berâtı 

Berât-ı Elikesik Hanı be-nâm Mehmed. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

Konya’da vâki‘ Elikesik Hanı Zâviyesi’nin vazîfe-i mu‘ayyenesiyle zâviyedârı olan fevt 

olup mahlîl olmağla zâviye-i mezbûr dârende-i fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî 

kıdvetü’s-sulehâ’i’s-sâlihîn mevlânâ Mehmed zîde salâhuhü mahal ve müstehak olmağla 

kendüye tevcîh olunup berât-ı ‘âlîşânım virilmek bâbında ‘inâyet ricâ eylemeğin hakkında 

mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getirüp a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-mütebahhirîn efdalü’l-

fuzalâ’i’l-müteverri‘în bi’l-fi‘l Şeyhü’l-İslâm olan Mevlânâ Yahyâ edâmallahü te‘âlâ 

fezâi’luhu işâretleriyle tevcîh olunmak fermânım olmağın bin yetmiş beş Saferinin dokuzuncu 

gününden vazîfe-i mu‘ayyenesiyle zâviyedâr nasb idüp bu berât-ı sa‘âdet âyâtı virdüm ve 

buyurdum ki mezkûr varup zâviye-i mezbûrede zâviyedâr olup vazîfe-i mu‘ayyenesine bundan 

akdem zâviyedâr olanlar ne vecihle zabt ve tasarruf idegelmişler ise mezkûr dahî ol vecihle 

evkâf-ı mezbûre (bozuk) alup mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardan bir ferd mâni‘ olmaya 

zâviye-i mezbûr kimesnenin tasarrufunda olmamağla (bozuk) Şeyhü’l-islâm işâretleri ve sûret-



- 534 - 

 

i rü’us-ı hümâyûnum ile mezbûra tevcîh olunmak fermânım olmuşdur şöyle bileler ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’l-‘aşer şehr-i Saferi’l-hayr sene hamse ve seb‘în ve elf 

(10 Safer 1075 / 2 Eylül 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 8 şehr-i Rebî‘ü’l-evvel (29 Eylül 1664). 

 

286-4 Konya’da Vefât Eden Mucurlu Hüseyin’in Muhallefâtı 

Defter-i oldur ki Kırşehri Kazâsı’na tâbi‘ Mucur nâm karye sâkinlerinden olup hâlâ 

Konya’da âsitâne kurbunda tâbhâne dimekle ma‘rûf (bozuk) hasta ve sâhib-i firâş iken vefât 

iden Hüseyin nâm kimesnenin zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmamak ile muhallefâtından ber-vech-

i emânet emîn-i beytü’l-mâl olan mîr-i âb (bozuk) Ağa’ya teslîm olunan eşyadır ki zikr olunur 

hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel sene hamse ve seb‘în ve elf (20 Rebî‘ü’l-evvel 

1075 / 11 Ekim 1664). 

Yağız doru bargir ‘aded 1 kıymet 1.700 / dalyan tüfenk ‘aded 1 kıymet 200 / köhne sarı 

mukaddem ‘aded 1 kıymet 20 / köhne peştemâl mâ’i ‘aded 1 kıymet 20 / köhne çağşır ‘aded 1 

kıymet 100 / köhne eyer heybesi ‘aded 1 kıymet 15 /  

Kara kılıç ‘aded 1 kıymet 80 / köhne mâ’i çukaya kaplu kuzu kürkü ‘aded 1 kıymet 200 

/ don müsta‘mel ‘aded 1 kıymet 20 / yekûn 2.505  

Mihâ el-ihrâcât.  

Techîz ve tekfîn 500 / resm-i ‘âdî 200 / kâtibiye ve hüddâmiye 100 / dellâliye 30 / Cem‘an 

yekûn 830. 

Sahhü’l-bâkî meblağ 1.675. 

Fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

287-1 Hatunsarây Nâhiyesi ‘Alî Ağa Zâviyesi Hakkında Buyuruldu 

Buyuruldu / berâ-yı Zâviye-i ‘Alî Ağa / Kâsım Efendi / İbrahîm Pâşâ’nındır. 

Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri‘în Hatunsarâyı Mahkemesi’nde nâ’ibü’ş-şer‘ olan efendi 

zîde ‘ilmuhu nâhiye-i mezbûrede vâki‘ olan zâviye bundan akdem Kâsım Efendi’ye rü’us-ı 

hümâyûn ile ihsân olunup zâviye-i mezbûreye mutasarrıf iken vakt-ı hasâd mezbûr Kâsım 

Efendi’nin tahvîl târîhine düşmeğin zikr olunan zâviye Mûsâ Dede nâm kimesneye tevcîh 

olundukda merkûm Kâsım Efendi’nin tahvil târîhine düşen mahsûlâtına fuzûlen müdâhele 

itmekle mürâfa‘a olduklarında Kâsım Efendi’nin vakt ve zemânına hasâd düşmekle bu bâbda 

elinde fetvâ-yı şerîfesi olmağın mezbûr Mûsâ Dede’ye dahl itdirmeyüp Kâsım Efendi tahvîl ve 

târîhini düşen mahsûlâtı kendüye ahz ve kabz itdirmek bâbında buyuruldu irsâl olunmuşdur 

vusûlünde gerekdir ki mezbûr Mûsâ Dede’yi vech-i meşrûh üzere dahl itdirmeyüp Kâsım 

Efendi’nin vakt ve zemânına ve tahvîl ve târîhine düşen mahsûlâtın kendüye ahz ve kabz 

itdirdesiz deyu buyuruldu.  

Fî 7 RA (Rebî‘ü’l-evvel) sene 1075 (27 Eylül 1664) 

 

287-2 Mîrâs Emlâk Anlaşmazlığı Hakkında Fermân 

Begşehri’nden Sefer Beşe’nindir. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

Karaman Eyaleti’ne mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve akzâ 

kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-
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halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l meliki’l-

mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl 

ve’l-kelâm mevlânâ Begşehri kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki Begşehri Kazâsı’na tâbi‘ Sarı (bozuk) sâkinlerinden olup dergâh-ı mu‘allâm 

yeniçerilerinden dârende-i fermân vâcibü’l-iz‘ân Sefer nâm (bozuk) sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp 

karye-i mezbûre toprağında bunun dedesinden ve babasından kendüye intikâl iden bir mülk 

değirmen ve bir mülk menzil ve bir ahur ve bir mülk bağçe yerini altmış ve yetmiş senede zabt 

ve tasarruf idüp âhardan bir vecihle dahl olunmak îcâb itmez iken yine karye-i mezbûre 

sâkinelerinden (bozuk) Hatun şirrete sâlik olup ol emlâklar mukaddemâ benim dedemden 

vâlidem Selîme nâm hatuna intikâl eylemiş (bozuk) dahî bana intikâl ider deyu hilâf-ı şer‘-i 

şerîf nizâ‘ itmekle bundan akdem müdâfa‘a-i şer‘-i şerîf olundukda (bozuk) ve bir inek ve bir 

kalice ve bir bakır tası ve beşyüz akçe üzerine sulh olunup kat‘-ı nizâ‘ ve fasl-ı husûset içün 

cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iye virilmiş iken kırk seneden mütecâvüz mürûr idüp bu makûle 

şer‘le görülüp fasl olunup on beş yıl mürûr iden emlâk da‘vâsının istimâ‘ memnû‘ (bozuk) 

sonradan mezbûre hatun hüccet-i şer‘iyeye mugâyir oğlu (boş) nâm kimesneyi vekîl nasb 

itmekle mezbûr dahî (bozuk) hevâsına tâbi nâ’ibe istinâd ve sahte hüccet olmağla zikr olunan 

değirmenin nısfın ve menzil ve oda ve ahuru ve mülk bağçe yerin hilâf-ı şer‘-i şerîf fuzûlî alup 

zabt eyleyüp küllî te‘addî eyledüğün ve bu bâbda Şeyhü’l-İslâmdan fetvâ-yı şerîfe olduğun 

bildirüp mûcibince ‘amel olunup icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda ihzâr-ı husamâ kılup mukaddemâ bir def‘ şer‘le görülüp 

fasl olunmayup on beş yıl mürûr eylemiş değil ise temâm hak ve ‘adl üzere teftîş ve tefahhus 

ve bu bâbda olan fetvâ-yı şerîfesine nazar idüp göresin ‘arz olunduğu üzere olup fetvâ-yı şerîfe 

da‘vâsına mutâbık ise ve ol hüccetin mazmûnu muvâfık-ı şer‘ olup ‘alâ vechi’l-hasm sâbit ve 

zâhir oldukdan sonra ol bâbda muktezâ-yı şer‘-i kavîmle ‘amel idüp dahî ba‘de’s-sübût zikr 

olunan emlâki hükm idüp buna alıvirüp min ba‘d şer‘-i şerîfe ve fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i 

şer‘iyeye ve emr-i hümâyûna muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz kazıyyede medhali 

olmayanları dahl itdirmeyüp eslemeyüp ‘inâd ve muhâlefet üzere olanları ism ve resmleriyle 

yazup bildirüp husûs-ı mezbûr içün bir dahî emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-

i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene erba‘a seb‘în ve elf (1-

10 Zî’l-hicce 1074 / 25 Haziran- 4 Temmuz 1664). 

Be-makâm-ı Konstantiniye el-mahrûse. 

Vasale el-binâ fî 14 fî Rebî‘ü’l-evvel sene 1075 (5 Ekim 1664). 

 

288-1 Sefer İçin Deve Satın Alınması Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Esb-keşân Mukâta‘ası olan 

toprak kâdıları zîde fazluhum ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân bin yetmiş beş senesinde Esb-

keşân Mukâta‘ası emîni olan (boş) zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki inşâallahu te‘âlâ sefer-i hümâyûnum içün ziyâde deve tedâriki lâzım ve mühim olmağla 

imdi zikr olunan Esb-keşân Mukâta‘sı re‘âyâsından ve ol cânibde bulunan yerlerden her bir 

mehârın altışar guruşa ki her bir katarı üçyüzaltmışar guruşa olur buna beraber tuvânâ toklu ve 

genç develer olmak şartıyla nısfı maya ve nısfı erkek olmak üzere mukâta‘a-i mezbûr 

re‘âyâsından ve ol cânibde bulunan yerlerden dört katar deve iştirâ ve tedârik ve ıstabl-ı 

‘âmireye teslîm itdirilmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Kaplan zîde kadruhu vardukda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere ‘amel idüp dahî vech-i meşrûh üzere Esb-keşân Mukâta‘ası re‘âyâsı ve ol cânibde 

bulunan yerlerden ol mikdâr  yüke yarar ve tuvânâ ve toklu ve genç develer iştirâ ve (bozuk) 

ve hesâb-ı merkûm üzere bahâsın ashâbına sen ki emîn-i mûmâ-ileyhsin ‘uhdende (bozuk) 

mukâta‘asının bin yetmiş beş senesi mâlından bi’t-temâm edâ ve develeri vakt ve zemânıyla 

(bozuk) itdirüp ihmâl ve müsâhale eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın 
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tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(26 Şa‘bân 1074 / 24 Mart 1664). 

Be-medîne-i Belgrad. 

 

288-2 Sefer İçin Temîn Edilen Develerin Ücretlerinin Ödenmesi Hakkında Fermân 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Esb-keşân Hâsları Mukâta‘ası voyvodası (boş) zîde 

mecduhu (bozuk) hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sen ki voyvoda-i mûmâ-ileyhsin hâlâ 

iştira ve (bozuk) teslîmi fermân olan dört katar mâde ve devenin her katarının bahası üçer yüz 

(bozuk) ve her katarın mükemmel rahtları içün yirmibeşer guruş ki cem‘an binbeşyüzyirmi 

guruş (bozuk) emr-i şerîfim mûcibince ‘uhdende olan Esb-keşân Hâsları Mukâta‘ası’nın bin 

yetmiş beş senesine (bozuk) mükemmel rahtladup irsâl olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Kaplan zîde kadruhuya teslîm (bozuk) ‘aliyye âdemler koşup devecisi ile ma‘â ıstabl-ı 

‘âmireme irsâl ve îsâl itdirilüp (bozuk) fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle mübâşir-i mezbûr vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî sen ki 

voyvoda-i mûmâ-ileyhsin vech-i meşrûh üzere ol cânibden (bozuk) fermânım olan ol mikdâr 

katar mâde develerin hesâb-ı merkûme üzere bahaları (bozuk) içün lâzım gelen ol mikdâr 

guruşu târîh-i mezbûrda ‘uhdende olan mukâta‘a-i mezbûre mâlından (bozuk) ve mükemmel 

rahtladup ve mübâşir-i mezbûra teslîm ve yanına mu‘temed-i ‘aleyh âdemlerin koşup (bozuk) 

ile ma‘â ıstabl-ı ‘âmireme irsâl ve îsâl ve işbu hükm-i şerîfimin zuhruna hüccet itdirüp (bozuk) 

eyleyesin ki hîn-i muhâsebede ibrâz oluna şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren 

fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene erba‘a ve seb‘în ve elf (26 Şa‘bân 

1074 / 24 Mart 1664). 

Be-medîne-i Belgrad el-mahrûse. 

 

288-3 Tîmâr Tevcîhi Hakkında Fermân 

Sûret-i berât-ı Hüseyin Beg. 

Tabbaka aslıhü’l-hatîr hurrire el-‘abdu’l-fakîr ‘Alî el-kâdı-i be-ordu-yı hümâyûn ‘afâ 

‘anhu. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

Karaman Eyaleti’ne mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu tevkî‘-i refî‘-

i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü’l-emâsil (bozuk) Konya Sancağı alaybegisi 

Hüseyin zîde kadruhu ordu-yu hümâyûnuma mektûb gönderüp Konya Sancağı’nda (bozuk) 

nâm karye ve gayrisinden dokuzbinüçyüz akçe tîmâra mutasarrıf olan Mehmed fevt olup tîmârı 

mahlûl (bozuk) bundan akdem yararlığı ‘arz olundukda ibtidâdan onbin akçe tîmâra emri olan 

(boş) boylu (bozuk) kaşlu dârende-i fermân-ı hümâyûn Hüseyin’e virilmek ricâsına ‘arz itmeğin 

buyurdum ki göresin mezkûrun ol mikdâr tîmâra emri var ise ve mezbûr fevt olup tîmârı mahlûl 

ise tîmârı olduğu sancakda sâkin olup alaybegisi bayrağı altında sefere  eşmek şartıyla tevcîh 

idüp tezkeresin viresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

şehr-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene erba‘a ve seb‘în ve elf (4 Zî’l-hicce 1074 / 28 Haziran 1664). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Kal‘a-yı Cedîd. 

Vasale fî 18 Rebî‘ü’l-evvel  

 

288-4 Tîmâr Tevcîh Tezkeresi 

Tabbaka aslıhü’l-‘âliye hurrire el-fakîr ‘Alî el-kâdı be-ordu-yı hümâyûn ‘afâ ‘anhu. 

Nâhiye-i Zenicek der-Livâ-i Konya. 
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Karye-i Harîr Tutup dimekle ma‘rîfdur 3.000 / Mezra‘a-i Diğin tâbi‘-i Sa‘îd-ili hisse 

1.000 / Yekûn 2.000 / Karye-i Saru‘arablar tâbi‘-i Aladağ 8.000 ; 5.000 / Karye-i Kebelerce 

tâbi‘-i Belvîrân 2.000 ; 500 / yekûn 600 / yekûn 5.600 ; 6.000  

Karye-i Çökü nâm-ı diğer Çörköyü tâbi‘-i Hatunsarâyı 6.000 ; 3.000 / Karya-i Erak-ı 

Büyük ma‘a Karye-i Bendi-i Küçük Mezra‘a-i Tol gayr-ı tâbi‘ 6.000 ; 1.000 / yekûn 6.300 / 

Karye-i Göğez tâbi‘-i Konya 6.000 ; 2.300 / Karye-i Gülce Karatolakuyusu tâbi‘-i Sarây 

3.500 / Mezra‘a-i İlanluca tâbi‘-i Eski-il 450 / Yekûn 7.100 ; 4.100 / 

Karye-i Ersule ve Mezra‘a-i Çakdım tâbi‘-i mezbûr 2.000 / Mezra‘a-i Rahmsız tâbi‘-i 

mezbûr 400 / Mezra‘a-i Kulağuz tâbi‘-i Turgud 400 /  

Karye-i Asmalu tâbi‘-i İnsuyu 5.600 / 500 / Karye-i Turgumad tâbi‘-i Kırcail 3.000 ; 300 

/ yekûn 3.600 ; 600 / 

Cem‘an 9.300, 

Sefere eşmek şartıyla tevcîhi yazılmağın sene erba‘a ve seb‘în ve elf Zî’l-hicce-i şerîfinin 

dördüncü gününden hükm-i şerîf viridikden sonra tezkeresi virilmek fermân olmağın ber-

mûcib-i emr-i ‘âlî.  

 

289-1 Bor Kasabası’ndan Hanîfe Hatun ve Kızlarının Mirâs Alacağı Hakkında 

Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-

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

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm 

ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Bor kâdısı zîde fazluhu ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Konya mütesellimi olan zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Hanîfe 

ve kızları Râzıye ve ‘Âyşe nâm hatunların babaları Mahmûd nâm kimesne fevt olup muhallefâtı 

irs-i şer‘le bunlara intikâl itmeğin Bor Kasabası sâkinlerinden Süleymân nâm kâdı şirret idüp 

bunlara babalarından intikâl eyleyen mülk menzillerin ve sâ’ir eşyâların Ya‘kûb nâm 

kimesnenin mülküdür deyu menzil-i mezbûru ve sâ’ir eşyâyı fuzûlî zabt idüp ba‘dehu fevt 

olmağla oğulları ‘Abdulhalîm ve ‘Abdulhay ve Hüseyin (boş) ve nâm (bozuk) zabt idüp bundan 

akdem dîvân-ı hümâyûnumda mürâfa‘a-i şer‘ olup görüldükde menzil ve sâ’ir bunlara hükm 

olunup hüccet-i şer‘iye virilmişiken virmekde te‘allül ve ‘inâd eylediklerin bildirüp (boş) şer‘le 

görülüp icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden buyurdum ki (bozuk) 

ihzâr-ı husamâ kılup husûs-ı mezbûr mukaddemâ bir def‘a şer‘le görülüp (bozuk) mürûr itmiş 

değil ise temâm hak ve ‘adl üzere teftîş ve tefahhus idüp (bozuk) üzere ise ol bâbda muktezâ-

yı şer‘-i kavîmle ‘amel idüp dahî ba‘de’s-sübût (bozuk) ellerinden menzil-i mezbûr ile ve sâ’ir 

eşyâ her ne ise zabt idenlerden hükm idüp bunlara alıvirüp min ba‘d şer‘-i şerîfe ve hüccet-i 

şer‘iyeye ve fetvâ-yı münife ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyesin hak 

üzere olup kaziyyede medhâli olmayanları aslâ da‘vâlarına ‘alâka (bozuk) eyleyüp husûs-ı 

mezbûr içün bir dahî emrim varmalu eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın 

tahrîren fî evâ’il-i Saferi’l-hayr sene hamse ve seb‘în ve elf (1-10 Safer 1075 / 24 Ağustos- 2 

Eylül 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

 

289-2 Ze‘âmet Tevcîh Fermânı 

Sûret-i emr-i şerîf Rıdvân Çavuş-zâde Mehmed Ağa. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 
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Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve akzâ kuzâtü’l-

müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı 

ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în 

mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

dârende-i fermân vâcibü’l-iz‘ân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadruhu ordu-yu 

hümâyûnuma Konya Sancağı’nda Hatunsarâyı Nâhiyesi’nde Gilisra nâm karye ve gayriden 

yirmiyedibin beşyüzotuzdokuz (bozuk) mutasarrıf olan Ya‘kûb şehîden fevt olup ze‘âmeti 

mahlûl olmağla kendüye tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmekle elinde olan berâtı mûcibince 

zabt ve tasarruf itdirilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin elinde olan berâtı mûcibince (bozuk) 

itdirilmek emrim olmuşdur buyurdum ki ze‘âmet-i mezbûru mûmâ-ileyh Mehmed’in elinde 

olan berâtı mûcibince zabt (bozuk) ve vâki‘ olan mahsûlâtın kemâkân ahz ve kabz itdirüp min 

ba‘d taraf-ı âhardan bir ferdi dahl itdirmeyesin ve dahl idüp tahvîl ve târîhine düşen 

mahsûlâtından cüz’î ve küllî nesnesin dahî (bozuk) ba‘de’s-sübût hükm idüp gerü bî-kusûr 

alıviresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren (bozuk) şehr-i Muharremi’l-

harâm sene hamse ve seb‘în ve elf (? Muharrem 1075).  

Be-yurd-ı Sahra-yı İstoni Belgrad.  

 

289-3 Ze‘âmet Tevcîh Berâtı 

Tabbaka aslıhü’l-hatîr hurrire el-‘abdu’l-fakîr ‘Alî el-kâdı be-ordu-yı hümâyûn ‘afâ 

‘anhu. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân. 

(Bozuk) el-kirâm ve zümre-i sipâh ve cihet ve ihrâm ashâb-ı gurur-i câh-ı şeme-i kerîme-

i selâtîn ‘âlîcâhdır binâ’en ‘alâ zâlik (bozuk) râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadruhu ordu-yu hümâyûnuma (bozuk) bundan akdem 

yararlığı ‘arz olundukda ibtidâdan yirmibin akçe ze‘âmete ve iki def‘a dörder (bozuk) akçe 

terakkîlere evâmir-i şerîfim virilüp ve Konya Sancağı’nda Hatunsarâyı Nâhiyesi’nde Gilisra 

nâm karye ve gayrinden yirmiyedibin beşyüzotuzdokuz akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Ya‘kûb 

şehîden fevt olup ze‘âmeti mahlûl olunmağla kendüye virilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin 

ze‘âmeti olduğu sancakda sâkin olup alaybegisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla tevcîh 

olunmağiçün sene hamse ve seb‘în ve elf Muharreminin onuncu gününden hükm-i şerîfim 

virildikden sonra tezkeresi ihrâc olunmak fermânım olmağın zikr olunan yirmiyedibin 

beşyüzotuzdokuz akçe ze‘âmet vech-i meşrûh üzere müteveffâ-yı merkûm Ya‘kûb tahvîlinden 

ibtidâ ve terakkîleri yedinden noksânıyla ber-vech-i tekmîl yirmisekizbin akçelik üzere mûmâ-

ileyh Mehmed zîde kadruhuya tevcîh olunup lâyık ve evlâ görüp virdüm ki zikr olunur. 

Karye-i Gilisra tâbi‘-i Hatunsarâyı 12.000 ; 5.000 / Kazâ-i Ereğli tâbi‘ mezbûr 50.000 ; 

7.800 ; 4.800 / Karye-i Kuruobruk tâbi‘-i Aküyük der-Ereğli 3.000 / Der-sınur-ı karye-i mezbûr 

sâlârî 100 / Karye-i Kemrelik tâbi‘-i Karacadağ 1.700 / 

 

290-1 Önceki Belgenin Devâmı 

(bozuk) tâbi‘-i mezbûr Ereğli 300 / Resm-i otlak ve yaylak-ı (bozuk) ve Kızılbınâr tâbi‘-

i Ereğli 3.800 / Karye-i Ekincikvîrân (bozuk) hâric ez-defter tâbi‘-i Karacadağ 100 / Karye-i 

Ekincikvîrân ve (bozuk)vîrân tâbi‘-i mezbûr 200 / Karye-i Hatîb tâbi‘-i Konya 3.000 /  

Mezra‘a-i Kerimsarı hâric ez-defter tâbi‘-i Ereğli 120 / Mezra‘a-i Kızılbınârı der-(bozuk) 

Mezra‘a-i Yücebınârı ve Kızılbınârı hâric ez-defter tâbi‘-i mezbûr 120 / Mezra‘a-i Kızılyarı 

tâbi‘-i Sahrâ sâlârî 600 / Karye-i Sarıkumaş ve Bucak hâric ez-defter tâbi‘-i Eski-il 130 / 

Karye-i Karaüyük tâbi‘-i Sahrâ 6.000 ; 3.000 / Karye-i (bozuk) tâbi‘-i Kaş 15.000 ; 9.000 

; 6.999 /  
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Cem‘an 27.539 / ber-vech-i tekmîl 28.000 

Ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm taht-ı yedinde olup tasarruf kılup şol ki vezâyif (bozuk) ve 

mevfûre ve mesâ‘î-i meşkûre asâkir-i mansûredir be-mûcib-i defter-i hâkânî (bozuk) kılalar ve 

ze‘âmeti halkı mûmâ-ileyhi subaşı bilüp subaşılığa müte‘allık umûrda (bozuk) ileyhe ideler ol 

bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar. 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı İstoni Belgrad. 

 

290-2 Timâr Tevcîh Berâtı 

Sûret-i berât-ı Hallâc-zâde Mehmed Ağa.  

Tabbaka aslıhü’l-hatîr hurrire el-fakîr ‘Alî el-kâdı be-ordu-yu hümâyûn ‘afâ ‘anhu. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya Sancağı alaybegisi Hüseyin zîde kadruhu ordu-yu 

hümâyûnuma mektûb (bozuk) mezbûrda Sahrâ Nâhiyesi’nde Ekizce nâm karye ve gayrından 

ondokuzbinikiyüzelli (bozuk) Hallâcoğlu İbrahîm fevt olup tîmârı mahlûl olmağla sulbî oğlu 

sabî boylu (bozuk) râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed 

müteveffâ-yı mezkûrun (bozuk) olduğuna livâ-i mezbûreden iki za‘îm ve on nefer erbâb-ı tîmâr 

şehâdet itmeleriyle müteveffâ-yı (bozuk) mezbûra virilmek ricâsına ‘arz itmeğin müteveffâ 

babası tîmârının cümlesi merhameten (bozuk) olup ve mezkûr müteveffâ-yı mezbûrun sulbî 

oğlu olup eylediği berât bilâ şübhe (bozuk) babası tîmârının cümlesi tîmârı olduğu sancakda 

sâkin olup alaybegisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla merhameten kânûnlarından 

ziyâdesiyle tevcîh olunmağiçün sene hamse ve seb‘în ve elf Muharreminin evâhirinden (bozuk) 

şerîfim virildikden sonra tezkeresi ihrâc olunmak fermânım olmağın zikr olunan ondokuzbin 

(bozuk) elli akçe tîmâr vech-i meşrûh üzere müteveffâ-yı merkûm babası İbrahîm tahvîlinden 

merhameten kânûn (bozuk) cümle tîmârı oğlu Mehmed’e tevcîh olununup lâyık ve evlâ görüp 

virdüm ki zikr olunur. 

Karye-i Ekizce tâbi‘ Sahrâ 1.400 / Karye-i Gök (bozuk) 1.000 / Karye-i Absarı tâbi‘-i 

Sa‘îdili 1.400 / Karye-i Hârûn tâbi‘-i mezbûr 1.000 / Karye-i (bozuk) tâbi‘-i mezbûr 600 / 

Karye-i (bozuk) /  

Karye-i Es‘âd 3.500 / Mezra‘a-i Arslankaya tâbi‘-i Belvîrân 2.300 / Karye-i Karış hâric 

ez-defter tâbi‘-i mezbûr 300 / Karye-i Ahmedlü tâbi‘-i Eski-il 3.000 / Mezra‘a-i Karadiğîn tâbi‘-

i Sahrâ 1.200 / Karye-i (bozuk) /  

Mezra‘a-i ‘Osmâncık tâbi‘-i Sa‘îd-ili 150 / Mezra‘a-i Başbınârı tâbi‘-i mezbûr 300 / 

Mezra‘a-i ‘Arablar 900 / Yekûn mahsûlât 1.250 / Cem‘an 19.250.  

Ba‘de’l-yevm taht-ı yedinde olup tasarruf kılup şol ki vezâyif hidemât-ı mebrûre ve 

mevfûre ve mesâ‘î-i meşkûredir ‘asâkir-i mansûre (bozuk) hâkânî bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî 

kıla ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar 

(târîh yok). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı İstolni Belgrad.  

Kayd şud fî 19 min Rebî‘ü’l-evvel.  

 

290-3 Defter Kethüdâlığı Vekâlet Tezkeresi 

Vech-i tahrîr-i tezkere budur ki berât-ı pâdişâh ile mutasarrıf olduğum defter 

kethüdâlığından (bozuk) tarafımızdan Hasan Ağa’yı vekîl nasb itmişizdir ol ecilden mezbûr 

yedine tezkere virildi tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 1075 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1075 

/ 12-21 Ekim 1664). 

Mustafâ Ağa defter kethüdâsı hâlâ. 
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291-1 Mevlânâ Evkâfı Cizye Tahsîli Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf sûreti Sâlih Çelebi berâ-yı teslîm-i cizye. 

Tabbaka aslıhü’r-refî‘i’s-sultânî nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu ‘Abdurrahman 

Sivâsî el-mevlâ hilâfet-i be-medîne-i Edirne el-mahrûse. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-

meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki Konya’da âsûde olan kutbü’l-‘ârifîn Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhü’l-‘azîzin 

evkâfı mütevellisi olan kıdvetü’s-sulahâ’i’s-sâlikîn Şeyh Sâlih zîde salâhuhu hâlâ Edirne’de 

der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp nefs-i Konya’da vâki‘ ikiyüz otuz üç cizye ve mîri cizyeleri mâl-

mîrîye noksân gelmemek üzere vakf-ı mezbûr mütevellisi yedinden cem‘ (bozuk) hazîne-i 

‘âmireme edâ ve teslîm olunmak üzere mukaddemâ emr-i şerîf virildikde bildirüp mevcûd 

(bozuk) bu âna dek cem‘ ve tahsîl olunageldiği üzere vakf-ı mezbûr mütevellisi tarafından cem‘ 

ve tahsîl ve teslîm-i hazîne-i ‘âmire itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eylemeğin 

imdi mukaddemâ virilen (bozuk) olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim 

vardıkda bu bâbda sâdır olan (bozuk) ‘amel idüp dahî nefs-i Konya’da vâki‘ ol mikdâr cizye 

hânelerinin bin yetmiş dört ve bin yetmiş beş senelerine mahsûb olmak üzere üzerlerine edâsı 

lâzım gelen cizyelerin evkâf-ı mezbûre mütevellisi mûmâ-ileyh Sâlih zîde sallahu tarafından 

cem‘ ve tahsîl ve bi’t-temâm teslîm-i hazîne itdirüp (bozuk) emr-i şerîfe muhâlif kimesneye 

te‘allül ve nizâ‘ itdirmeyesin cânib-i mîrîye gadr ve zarar (bozuk) ve kânûn te‘addî ve 

tecâvüzden be-gâyet ihtirâz idüp emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesin (bozuk) şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer fî şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 1075 ( 18 Rebî‘ü’l-evvel 1075 

/ 9 Ekim 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 29 min Rebî‘ü’l-evvel (20 Ekim 1664). 

 

291-2 Eşkıyânın Yakalanması Hakkında Fermân 

(bozuk) ve’l-akrân Konya Sancağı mütesellimi (boş) zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki (bozuk) sâkin Katırcı-zâde Begzâdesi dimekle ma‘rûf 

kimesnenin karındaşlık (bozuk) ve tevâbi‘ ve Hâcı Hüseyin Pâşâ’nın mukaddemâ ahur 

kethüdâsı olan Mustafâ ile (bozuk) Amasya beyninde Habkallı nâm mevzi‘de fesâd iden 

eşkıyânın yanında olup ba‘dehu (bozuk) ol cânibde gidüp ve mezbûrların dört neferi ele girüp 

ahz idüp bâkîsi ile (bozuk) istimâ‘ olunmağla imdi firâr iden mezbûrları bi-eyyi vech-i kâne ele 

getürüp mukayyed ve mahbûs (bozuk) i‘lâm götürmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim 

mûcibince ‘amel idüp (bozuk) firâr iden mezbûrları bi-eyyi vech-i kâne ele getürüp mukayyed 

ve mahbûs dergâh-ı mu‘allâma gönderesin (bozuk) şöyle ki ihmâl ve müsâhele ve gaflet itmekle 

ahz olunmayup ele getürmeyesin aslâ ‘özrün mesmû‘ olmaz (bozuk) hakâret ile hakkından 

gelinür ana göre basîret üzere olup ihmâl ve tekâsülden be-gâyet hazer (bozuk) itdirmeyesin 

ammâ mukayyed olasın ki bu bahâne ile ahz ve celb ve (bozuk) ile ehl-i fesâda himâyet ve 

(bozuk) olanlara ihânet olunmak ihmâli olunmaya şöyle bilsin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın 

tahrîren fî evâhir şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve seb‘în ve elf (21-30 Muharrem 

1075 / 14-23 Ağustos 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî selh-i Rebî‘ü’l-evvel (21 Ekim 1664). 
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291-3 Eşkıyânın Yakalanması Hakkında Pâşâ Mektûbu 

Kâ’îm-makâm Mustafâ Pâşâ Hazretlerinindir. 

(bozuk) Konya Sancağı mütesellimi (boş) zîde kadruhu inhâ olunur ki Konya şehrinde 

sâkin Karıtcı (bozuk) kimesnenin karındaşlığı Engürlü Eyûb ve çerâğı Hasan ve tevâbi‘ (bozuk) 

pâşânın mukaddemâ ahur kethüdâsı olan Mustafâ ile on dokuz nefer eşkıyâ bundan akdem cenk 

(bozuk) fesâd iden eşkıyânın yanında olup ba‘dehu emr bilüp ol tarafa varup mezbûrun ve 

gayrinden yirmi dört neferi ahz olunup firâr idenleri bi-eyyi vech-i kâne ele getürüp kayd ve 

behd ile dîvân-ı Edirne’ye getirüp (bozuk) bâbında emr-i şerîf sâdır olmuşdur imdi bir ân te’hîr 

itmeyüp mezbûrûn şakîleri be-her hâl (bozuk) bi-eyyi kâne ele götürüp Edirne’ye irsâl eyleyüp 

ihmâl ve müsâheleden ihtirâz eyleyesin şöyle ki elegetürmekde tekâsül (bozuk) ve gaflet 

idersen bir vecihle ‘özrün mesmû‘ olmayup eşedd-i ‘akıbet ile hakkından gelinür bilmiş olasın 

ana göre basîret üzere olup bi-eyyi vech-i kâne eşkıyâyı elegetüresin ammâ bu bahâne ile ahz 

ve (bozuk) ehl-i fesâda himâyet ve kendü hâlinde olanlara ihânet olunmakdan (bozuk). 

Mustafâ Pâşâ. 

 

292-1 Beytü’l-mâle ‘Âyid Eşyânın Tahsîli Hakkında Yeniçeri Ağası Mektûb 

Ereğli Kasabası’nda beytü’l-mâl içün yeniçeri ağası mektûbudur. 

Fazîletlü Konya’da olan (boş) Efendi hazretlerinin (bozuk) sâfiyât muhabbet fizûn 

ithâfıyla muhibbâne inhâ olunur ki ve bi’l-fi‘l yeniçeri serdârı i‘lâm olunan (bozuk) bundan 

akdem Kasaba-i Bilecik sâkinlerinden mahrûse-i Mısır Kâhire’den gelür iken Ereğli nâm 

kasabada fevt olan Mehmed nâm yeniçerinin Şahin nâm gulamı Konya Mahkemesi’ne ihzâr ve 

(bozuk) mezbûrun muhallefâtından olmak üzere bir kavuk ve bir perde ve bir sîm reşme ve iki 

çift kahve makramesi ve bir sîm bıçak ve bir katır ve onbir esedî guruş ve bir mühürlü kese 

içinde tahminen beşyüz mikdârı altunu Kasaba-i Ereğli kâdısı olan Seyyid İbrahîm Efendi’nin 

karındaşı Ebulmüslim Çelebi benim yedimden ahz ve kabz eylemişidi hâlâ zimmetinde kaldı 

didikde takrîri hüccet-i şer‘iye olunmağla ol mikdâr beytü’l-mâli şer‘an tahsîl ve cânib-i 

beytü’l-mâle getürmek içün kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed nâm (bozuk) irsâl 

olunmuşdur vusûlünde şer‘le ol mikdâr beytü’l-mâli mezbûrdan taleb ve tahsîl ve teslîm ve 

müfredât defteriyle bu cânibe irsâl itdirmeğe say‘-ı belîğ eyleyesiz bâkî hemîşe ‘ilm (bozuk).   

Muhibb-i muhlis Sâlih ağa-ı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

 

292-2 Anadoluda Bulunan Keferenin Patrikliği Âyit Vergileri Hakkında Fermân 

Keferenin patriği Deyisuyos. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-

hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Isparta ve Niksâr ve (boş) ve (boş) kâdıları zîde 

fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ İstanbul ve tevâbi‘ keferesi 

patriği olan Deyusiyos nâm râhib der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp bi’l-fi‘l patrikliğime müte‘allık 

zikr olunan kâdılıklarda sâkin papaslar ve keşişler ve sâ’ir zimmîlerin üzerlerine edâsı lâzım 

gelen senevî mîrî rüsûm (bozuk) akçeleri ve kadîmden alınagelen her kefere evinden onikişer 

akçe ve her papasından (bozuk) patriklik rüsûmu ve panâyırları ve ayazmaları ve manastırları 

resmin ve mürd olan papaslar ve keşişlerin ve kalugaryaların mu‘tâd-ı kadîm üzere bana ‘âyid 

metrûkâtların ve (bozuk) patriklik ve medrepolidlik mahsûllerin kadîmden olıgeldiği üzere 

tarafımdan mektûb ile vekîl eylediğim Meterdiyos nâm râhibe cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz 

itdirüp min ba‘d taraf-ı âhardan bir ferde dahl ve ta‘arruz itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim 

virilmek ricâ iderim deyu bildirdüğü ecilden imdi şer‘ ve kânûn üzere ‘amel olunmak emrim 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle râhib-i mezbûr vardıkda sâdır olan emrim üzere ‘amel 
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idüp dahî patrik-i merkûmun mektûbu mûcibince zikr olunan kâdılıklarda sâkin papasların ve 

keşişlerin ve sâ’ir zimmîlerin üzerlerine edâsı lâzım gelen senevî mîrî rüsûm ve (bozuk) 

akçelerin ve panayırları ve manâstırları ve ayazmaları resmin ve kadîmden alınagelen her kefere 

evinden onikişer akçe ve her papasdan birer altun patriklik rüsûmun ve mürd olan papasların 

ve keşişlerin ve kalugaryaların mu‘tâd-ı kadîm üzere patriğe ‘âyid olan metrûkâtların ve sâ’ir 

küllî ve cüz’î patriklik ve metropolitlik mahsûlâtın kadîmden olıgeldiği üzere ma‘rifet-i şer‘le 

mezbûr Meterdiyos râhib cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz itdirüp min ba‘d taraf-ı âhardan bir ferdi 

dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz şöyle ki üzerlerine edâsı lâzım gelen mîri rüsûmların virilmekde 

te‘allül ve ‘inâd iden metrepolidin ellerinden berâtları alınup kendüleri ‘azl olunduktan sonra 

mîrî rüsûmların mezbûr râhibe cem‘ ve tahsîl itdirüp kimesneye müdâhale itdirmeyüp kimesne 

zimmetinde bir akçe ve bir habbe bâkî kodurmayasın ve mezbûr râhib vekîli mîrî rüsûm cem‘ 

iderken tebdîl-i câme ve kisve eyledikde mîr-livâ âdemleri ve voyvodaları ve subaşıları ve 

beytü’l-mâl ve kassâm âdemleri ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâyifesi dahl ve ta‘arruz ve rencîde ve remîde 

eylemeyeler ve bindiği bargir ve katırların ulağa ve sâ’ir kapum kullarına aldırmayup husûs-ı 

mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın 

tahrîren fî’l-yevmi’l-(bozuk) şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf (? 

Cemâziye’l-evvel 1074).  

Be-makâm-ı Konstantin el-mahrûse. 

Kayd şûd fî 8 min Zî’l-ka‘de sene 1074 (2 Haziran 1664). 

 

293-1 Anadolu’da Bulunan Eşkıyâ Hakkında Fermân 

Ekrâd tâyifesinden Develi ve Köstere Cemâ‘ati’nin (boş)lik Kürdü için. 

Düstûrûn-ı mükerremûn müşîrûn-ı mufahhamûn nizâmûnü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimva-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhidvâ-i 

bünyânü’d-devle ve’l-ikbâl müşeyyidvâ-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûfûn bi-sunûf-ı 

‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ Sivas Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ ve Mar‘aş Eyâleti’ne 

mutasarrıf olan vezîrim (boş) Pâşâ ve Karaman Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezîrim İbrahîm Pâşâ 

edamâllahu ta‘âla iclâluhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm zikr 

olunan eyâletlerde vâki‘ olan kâdılar zîde fazlıhum ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Lek ve 

Evanik voyvodası Yûsuf zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Ekrâd 

tâyifesinden Develi ve Köstere Cemâ‘atleri ahâlisi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp yine 

Ekrâd tâyifesi’nden olup Kınık nâm meczi‘de kışlayup ve Saklan Yaylağı’nda yaylayan Lek 

Kürdü cemâ‘atinin kethüdâları yanında (bozuk) ‘Alî ve Rıdvân ve Ken‘ân ve Tâhir ve 

tevâbi‘leri olan Kubâdoğulları ve Kara Süleymân ve oğulları ve Karabekir ve oğulları ve Batlı 

ve karındaşı Velî ve hevâlarına tâbi‘ eşkiyâ ile kadîmden (bozuk) olan mevzi‘a varmayup kendü 

(bozuk) içün iki yüz mikdârı evleri yaylak ve güzlük mahallinde nâhiye-i mezbûrun ve Develi 

Kazâsı ahâlisinin üzerlerine gelüp (bozuk) emvâl ve erzâkların nehb ve gâret eylediklerinden 

mâ‘adâ her biri (bozuk) alup ve etrâf ve eknâfdan ve mürûr ve ‘ubûr iden ebnâ-i sebîlin yollarına 

(bozuk) urup katl eyleyüp bunun emsâli zulm ve te‘addîlerinin nihâyeti olmadığını (bozuk) 

mezbûrûnun kimesnelerin şirretlerinden emîn değiliz deyu i‘lâm olunmağla tâyife-i mezbûrenin 

keyfiyet-i ahvâlleri ahâli-i vilâyetden su’âl olunup ol makûle fesâdını mukarrer ve muhakkakdır 

deyu haber virmeğin (bozuk) ile eşkıyâ-i mezbûrûnun fesâd ve te‘addîleri ve ahâli-i mezbûrânın 

üzerinden def‘ ve ref‘ olunup (bozuk) ve her kangınızın taht-ı kazâsında bulunur ise ma‘rifet-i 

şer‘le ihzâr ve da‘vâ-yı hak iden husamâ ile murâfa‘a-i şer‘ itdirilüp üzerlerine sâbit ve zâhir 

olan fesâdların sicil ve hüccet olundukdan sonra ol makûle şakî ve ehl-i fesâd olanları sûret-i 

sicilleriyle ve ta‘yîn olunan mübâşir ile dîvân-ı Edirne’ye ihzâr olunmak bâbında emr-i şerîfim 

virilüp lâkin mezbûrûn şakîler ele girmeyüp bir vecihle icrâ (bozuk) olunmadığın bildirüp emr-

i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mezbûrûn şakîler be-her hâl ele getürülüp şer‘le görülmek içün 

dîvân-ı Edirne’ye ihzâr olunmak bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki (boş) 
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vusûl buldukda bu bâbda mukaddemâ ve hâlâ sâdır olan fermân-ı celilü’l-kadrim mûcibince 

‘amel idüp dahî bu fesâd iden şakîler her kangınızın taht-ı kazâsında bulunur ise be-her hâl ele 

getürüp ma‘rifet-i şer‘le ihzâr ve da‘vâ-yı hak iden fesâdâtı sicil ve hüccet olunduktan sonra ol 

makûle şakî ve ehl-i fesâd olanları sûret-i sicilleri ve mübâşir-i merkûm ile dîvân-ı Edirne’ye 

ihzâr eyleyesiz ki gelüp ahvâlleri dîvân-ı hümâyûnda vüzerâ-yı ‘azâmım ve kâdı‘askerlerim 

huzûrunda şer‘le görülüp husûs-ı mezbûr içün bir dahi şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 Mayıs- 4 Haziran 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 12 min Zî’l-ka‘de (6 Haziran 1664). 

 

293-2 Anadolu’da Bulunan Eşkıyâ Hakkında Pâşâ Mektûbu 

Kâ’im-makâm Mustafâ Pâşâ Hazretlerinindir. 

Şerâyi‘-i şi‘âr Sivas ve Mar‘aş ve Karaman Eyâletlerinde vâki‘ kuzât efendileri (boş) 

hazretlerine da‘vât-ı sâfiye ithâfıyla ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân eyâlet-i mezbûrûnda vâki‘ 

mütesellimler zîde kadruhum inhâ olunur ki ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Lek Evânik 

voyvodası Yûsuf zîde kadruhu inhâ olunur ki Ekrâd tâyifesinde olup Kınık nâm mevzi‘de 

kışlayup ve Saklan Yaylağı’nda yaylayan Lek Kürdü Cemâ‘ati kethüdâları yanında olan 

Merdân ‘Alî ve Rıdvân ve Ken‘ân ve Tâhir ve tevâbi‘leri olan Kubâdoğulları ve Kara Süleymân 

ve oğulları ve Karabekir ve oğulları ve Batlı karındaşı Velî ve hevâlarına tâbi‘ eşkıyâlar kadîmî 

yaylakların bırağup hatt-ı nefsleri içün ikiyüz mikdâr evleriyle yaylak ve güzlük mahallinde ve 

Develi Kazâsı ahâlisinin üzerlerine konup emvâl ve erzâkların nehb ve gâret eylediklerinden 

mâ‘adâ tarâf ve eknâfdan mürûr ve ‘ubûr iden ebnâ-i sebîlin yollarına inüp urup katl eyleyüp 

bunun emsâli zulm ve te‘addî ve fesâd ve şekâvetlerinin nihâyeti olmadığı ecilden bundan 

akdem şikâyet olundukda itâ‘at-ı şer‘ itmeyüp ta‘yîn olunan mübâşir bunları ihzâr idüp ve hâlâ 

(bozuk) ve bulduğu i‘lâm olunduğu ecilden hâlâ bi-eyyi vech-i kâne mezbûr şakîler kanda ise 

ele getürülüp 

 

294-1 Önceki Belgenin Devamı 

icrâ-yı hak olunmak içün dîvân-ı Edirne’ye ihzâr olunmak bâbında fermân-ı şerîf sâdır 

olunmağın mektûb tahrîr olunmuşdur lede’l-vusûl bundan evvel ve hâlâ sâdır olan fermân-ı 

şerîf üzere cümleniz bi-nefsihi bu husûsa tekayyüd idüp dahî mezbûrûn şakîler her kangınızın 

taht-ı kazâsında bulunur ise be-her hâl ele getürüp ve mûcib-i şer‘le da‘vâ-yı hak iden husamâ 

ile mürâfa‘a idüp ve üzerlerine sâbit olan fesâdâtı sicil ve hüccet olundukdan sonra sûret-i 

sicilleri ve mübâşir-i merkûm ile dîvân-ı Edirne’ye ihzâr itsiresiz ama bu husûsu gayra kıyâs 

itmeyüp mezbûrûn şakîleri bi-eyyi vech-i kâne ele getürmede kemâl-i hidmetde sa‘y-ı mevfûr 

ve (bozuk) makdûr idüp ihmâl ve tekâsül üzere hareket itmekden be-gâyet ihtirâz üzere olasız 

bâkî hemîşe fazîlet dâ’im bâd. 

Mustafâ Pâşâ. 

294-2 Şehzâde Mustafâ’nın Doğumu İçin Şenlik Yapılması Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf berâ-yı şehzâde Mustafâ içün donanmadır.  

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûrü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib mümehhid-i bünyânü’d-devle 

ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkânü’s-sa‘âde ve’l-iclâl el-mahfûf bi-sunûf-ı ‘avâtıfi‘l-meliki’l-a‘lâ 

(bozuk) mutasarrıf olan vezîrim İbrahîm Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki (bozuk) irâdet-i hâlık-ı zemîn ve zemân ve meşîyet-i 

müştebî-i mülûk-ı selâtîn-i ‘Osmâniyân ile vücûd-ı pür (bozuk) e‘âlim ve bekâsı mûcib-i 
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intizâm ahvâllerini âdem ve zât-ı muktezâ-yı mülk ve devlet ve bâ‘is (bozuk) ve millet bir 

şehzâde-i civânbahtın kudûm-i meserret lüzûmuna kılup ‘âlemiyân muntazır ve nikrân iken 

(bozuk) sene erba‘a ve seb‘în ve elf Zî’l-ka‘desinin sekizinci Yevmi’s-selâsâda semere-i şecere-

i devlet (bozuk) ve küll-i külliyyîn ‘izz ve iclâl nevbâvet-i bağçe-i saltanat ve kâmirâtı ve 

nevresîde-i bostân-ı hilâfet (bozuk) ‘izzetü’l-‘uyûn cihân bânî behcet-i efzûn güşveristân-ı nûr-

ı hadîka-i sâhib-i mizânı (bozuk) Allahü’l-meliki’l-a‘lâ oğlum Mustafâ tavilullahi ‘ömruhu ve 

ibkâ-i bi’l-‘izzi’l-mü’ebbed ve’l-(bozuk) sarây-ı zuhûra kadem basdığı mübeşşeret-i beşâret 

‘aynı ve müşîr işâret-i ebedî sem‘-i hân (bozuk) tebşîr-i vücûd-ı müyesserleri ile münevver ve 

gülşen-i şevket-i sultânî âb-ı (bozuk) ni‘metin şükrânesine memâlik-i mahrûsetü’l-mesâlikimde 

olan ‘ibâdı (bozuk) iştigâl idüp bu hediye-i behiyye-i ilâhiyenin i‘lânı içün be-her şehr‘ayîn 

olunmak mu‘tâd-ı kadîm olmağla bu haber-i meserret resâtın ibnâ ve i‘lânı rûşen-i bahş-ı çeşm 

ve islâm ve mûcib (bozuk) inâm olmak içün (boş) zîde kadruhu irsâl olunmuşdur buyurdum ki 

vusûl buldukda temhîd ve şükr-i sipâsdan sonra kal‘a ve kulelerde toplar ve tüfenkler atdırup 

ve sûk ve şehri mu‘tâd-ı kadîm üzere tezyîn ve yedi gün yedi gice envâ‘ şenlik ve şâdımânlıklar 

itdirüp cevâmi‘ ve mesâcid ve me‘âbidde meşâyih ve zühhâd ve sulahâ ve ‘ibâd ve ‘abîd ve 

azâd şehzâde-i müşârün-ileyhin bekâ-yı ‘ömr ve devlet-i ebed peyvendleri du‘âsına müdâvemet 

ve iştigâl göstereler tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 Mayıs- 4 Haziran 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale el-binâ fî 19. 

 

294-3 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Subaşı Hasan Ağa. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine tahıyyât ithâfıyla 

muhibbâne inhâ olunur ki nefs-i şehr subaşılığı bundan akdem Ahmed Ağa’ya tefvîz olmuş idi 

‘uhdesinden gelmemek ile ref‘ olunup Hasan Ağa’ya tevcîh olunup irsâl olundu işbu Zî’l-ka‘de 

gurresinden gâyetine değin cürm-i galîzden mâ‘adâ vâki‘ olan cürm-i cinâyet ve bâd-ı hevâ ve 

rüsûm-ı ‘arûsâne ve sâ’ir hukûk ve rüsûmun olıgeldiği üzere zabt ve kabz itdirilüp ve tahvîl ve 

târîhine düşen mahsûlünden nesnesi alınmış ise hükm idüp gerü buna alıvirilüp taraf-ı âhardan 

bir ferdi dahl ve ta‘arruz itdirilmemesine bezl-i himmet buyurula bâkî hemîşe ‘izz ve fazîlet 

müstedâm bâd. 

el-muhibbü’l-muhlis Mustafâ kâ’îm-makâm-ı Karaman hâlâ. 

 

294-4 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Subaşı Hasan Ağa. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine tahiyyât-ı sâfiyât 

ithâfıyla muhibbâne inhâ olunur ki nefs-i şehr subaşılığı dârende-i mektûb kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Hasan Ağa bendelerine tevcîh olunup zabtiçün (bozuk) vusûl buldukda cürm-i 

galîzden mâ‘adâ târîh-i kitâbda subaşılığa müte‘allık hukûk ve rüsûmu mu‘tâd-ı kadîm üzere 

zabt ve mahsûlâtın ahz ve kabz itdirilmesine bezl-i himmet buyurula bâkî ‘izz ve fazîlet der-

seccâde-i şerî‘at dâ’im bâd tahrîren fî gurre-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve seb‘în ve elf 

(1 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 Mayıs 1664). 

Muhibb-i muhlis Mustafâ kâ’îm-makâm-ı Karaman hâlâ. 

 

295-1 Güherçile Kârhânesi Hakkında Dîvân Tezkeresi  

Barut tabhı içün dîvân tezkeresidir. 
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Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtas bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu hazîne-i Karaman’dan tezkere-

i dîvân vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Konya’da vâki‘ güherçile kârhânesinde işbu bin yetmiş dört 

senesinde güherçile tabh olunmak lâzım ve mühim olmağın kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mahmûd Ağa zîde kadruhu emîn nasb olunup zabtıçün dîvân tezkeresi tahrîr ve irsâl 

olunmuşdur vusûl buldukda gerekdir ki vech-i meşrûh üzere Konya’da vâki‘ güherçile 

kârhânesinde mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa’ya zabt itdirüp kadîmden kârhâne-i mezbûrun örüsü 

olan odun ve toprağı mu‘tâd-ı kadîm üzere kârhâneye çekdirüp teslîm itdirüp ve her bir kantar 

kadîmî mîrî cânibinden ta‘yîn olunan dörder akçeyi mûmâ-ileyhe Mahmûd Ağa’dan bi’t-temâm 

alıvirüp ve kârhânenin kadîmî örüsin olan yerlerden odun ve toprağı olıgeldiği üzere alıvirüp 

te‘allül itdirmeyesiz ve olıgelene muhâlif iş olunmayup mu‘tâd-ı kadîm üzere ‘amel oluna 

tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘de sene erba‘a ve seb‘în ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1074 / 26 

Mayıs- 4 Haziran 1664). 

Be-medîne-i Niğde el-mahrûse. 

Fî selh-i Zî’l-ka‘de (24 Haziran 1664). 

 

295-2 Gülkiras Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Sûret-i berât-ı şerîf re‘âyâ-yı Gülkiras.  

Tabbaka aslıhü’l-mutâ‘ hurrire el-fakîr ileyhi subhânehu te‘âlâ eş-Şeyh Mehmed bin 

Receb el-mevlâ be-Gülkiras hilâfeti ‘afâ ‘anhümâ.  

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân budur ki. 

İftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-

sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn (bozuk) Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arz idüp Haremeyn-i 

Şerîfeyn Evkâfı’ndan Gülkiras Evkâfı tevliyeti bin yetmiş beş senesi Şa‘bânının on üçüncü 

gününde vâki‘ Mart ibtidâsından olup üslûb-ı sâbık üzere muvâcehe (bozuk) mâ‘adâsından iki 

yük doksanbeşbin akçeye işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı şehriyârî (bozuk) kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Mehmed zîde kadruhuya ‘Alî ref‘inden tevcîh olunup berât-ı ‘âlîşân virilmek ricâ 

(bozuk) bi-mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem vücûda getirüp ağa-yı müşârün-ileyhin ‘arzı 

mûcibince (bozuk) yerine mütevelli nasb idüp bin yetmiş üç Zî’l-hiccesinin yirmi üçüncü günü 

(bozuk) ve buyurdum ki mûmâ-ileyhe varup vech-i meşrûh üzere vakf-ı mezbûr tevliyeti 

(bozuk) mer‘î ve mü‘eddî kıldıkdan sonra bundan akdem mütevelli olanlar ne vecihle (bozuk) 

ve mutasarrıf olagelmişler ise mezbûr dahî ol minvâl üzere mutasarrıf ola şöyle bileler ‘alâmet-

i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Zî’l-hicce li-sene selâse ve 

seb‘în ve elf (12 Zî’l-hicce 1073 / 18 Temmuz 1663). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Kayd şûd fî 2 Zî’l-hicce (26 Haziran 1664). 

 

295-3 Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Berât-ı şerîf-i tevliyet-i Sultân ‘Alâ’eddîn gâzî be-nâm Mehmed nev müslümân. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân budur ki. 

İftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-

sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Muslî Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arz idüp Konya’da 

vâki‘ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı tevliyeti bu ana dek zabt olunageldiği 

üzere bin yetmiş dört Mart ibtidâsından işbu dârende-i fermân-ı hümâyûn kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân Mehmed zîde kadruhuya der-‘uhde olunup berât-ı ‘âlîşân virilmek ricâsına i‘lâm 

eylemeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp ağa-yı müşârün-ileyhin 
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‘arzı mûcibince bin yetmiş dört Şevvâlinin yirmi beşinci gününden bu berât-ı hümâyûnu virdüm 

ve buyurdum ki mezbûr Mehmed zîde kadruhu varup vakf-ı mezbûr tevliyetini bin yetmiş dört 

Martı ibtidâsından sene temâmına değin olıgeldiği üzere zabt idüp hidmet-i lâzımesin mer‘î ve 

mü‘eddî kıldıkdan sonra vazîfe-i mu‘ayyenesin evkâf-ı mezbûr mahsûlünden alup mutasarrıf 

ola ol bâbda bir ferd dahl ve ta‘arruz kılmayup mâni‘ ve müzâhim olmaya şöyle bileler ‘alâmet-

i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

erba‘a ve seb‘în ve elf (27 Şevvâl 1074 / 23 Mayıs 1664). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Fî 7 min Zî’l-hicce (1 Temmuz 1664). 

 

295-4 ‘Asker Teftîşi Hakkında Pâşâ Buyuruldusu 

Teftîş içün Yûsuf Pâşâ Hazretlerinindir. 

Fazîlet-i şi‘âr Konya efendisi hazretleri işbu sene-i mübârekede sefer-i hümâyûna me’mûr 

olan ‘askerî tâyifesinden sefer-i hümâyûna gidüp ve gitmeyeni ism ve resmiyle ve sâkin 

oldukları mahalleleri ile defter ve nefs-i Konya’da eşkıyâ ve şekâvet üzere olanları teftîş ve 

tefahhus olunmağa kapucular kethüdâmız Fazlı Ağa ta‘yîn olunmuşdur cümle mahalle 

imâmları ve cemâ‘ati birkaç âdem ihzâr idüp vech-i meşrûh üzere teftîş ve tefahhus ve ‘askerî 

tâyifesin defter idesiz deyu buyuruldu.  

Kayd şûd fî 12 Zî’l-hicce (6 Temmuz 1664). 

 

 

 

İşbu defter 295 iki yüz doksan beş sahifeden ibaret olduğu taktik kılındı. 

17 / 12 / 941 
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EKLER 

Tablo: 1 

12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicilindeki Belgelerin Tasnifi 

Mülk Satışları 

5-3, 5-4, 6-2, 6-4, 7-5, 8-1, 8-2, 9-2, 9-4, 10-1, 10-4, 10-5, 12-2, 12-3, 13-1, 

14-5, 15-4, 17-2, 18-3, 19-2, 19-3, 21-1, 21-5, 23-4, 24-1, 25-2, 26-1, 27-2, 

27-3, 27-4, 28-1, 33-1, 33-3, 34-4, 35-2, 35-4, 36-1, 36-4, 37-3, 38-5, 41-2, 

44-3, 46-2, 46-4, 48-1, 48-4, 48-5, 51-3, 51-4, 52-1, 52-2, 52-3, 53-3, 55-5, 

56-3, 57-6, 58-2, 59-2, 59-4, 61-4, 62-4, 63-5, 64-5, 65-1, 68-1, 68-2, 68-5, 

69-1, 69-4, 70-2, 70-4, 71-3, 71-4, 71-5, 73-1, 76-2, 78-1, 78-4, 79-2, 79-4, 

80-4, 82-5, 85-2, 85-4, 85-5, 87-1, 88-2, 88-4, 91-1, 91-2, 91-3, 92-2, 93-3, 

97-1, 98-1, 98-3, 99-4, 100-3, 104-1, 104-2, 104-3, 106-1, 106-2, 108-2, 110-

4, 111-2, 113-3, 114-2, 116-1, 116-2, 116-3, 116-4, 117-1, 118-2, 118-4, 119-

1, 119-3, 120-1, 120-2, 123-2, 123-3, 124-1, 124-2, 124-3, 125-1, 125-2, 125-

4, 126-4, 127-5, 128-4, 129-2, 129-4, 130-4, 131-3, 132-1, 132-3, 134-1, 134-

2, 134-4, 135-1, 135-3, 136-2, 136-4, 137-2, 137-4, 138-1, 138-2, 139-4, 140-

2, 140-3, 141-2, 142-3, 143-3, 144-1, 144-2, 146-4, 147-3, 148-1, 148-2, 152-

2, 153-3, 155-1, 155-2, 160-1, 160-4, 161-1, 162-1, 162-2, 163-2, 163-4, 164-

3, 165-3, 166-3, 170-4, 171-1, 171-2, 171-4, 172-4, 173-3, 173-5, 174-2, 176-

2, 181-2, 184-3, 188-4, 189-1, 190-2, 192-3, 193-1, 193-2, 193-3, 193-4, 194-

4, 195-3, 196-4, 197-3, 197-4, 198-2, 199-1, 199-3, 199-4, 201-2, 201-3, 202-

1, 202-4, 203-4, 207-2, 207-3, 207-4, 208-2, 208-3, 209-1, 211-2, 211-3, 211-

4, 212-3, 216-4, 217-1, 217-4, 219-1, 223-1, 224-3, 227-3, 233-4, 235-5, 237-

3, 237-4, 241-2, 241-3, 241-5, 243-3, 243-4, 246-5, 247-4, 247-5, 248-1, 148-

2, 249-1, 250-4, 251-2, 252-4.   

Mîrâs 

1-1, 2-3, 7-3, 10-2, 11-1, 12-4, 20-1, 20-2, 22-2, 22-3, 27-1, 28-4, 31-4, 33-5, 

35-1, 35-3, 37-2, 40-3, 41-3, 43-1, 45-2, 45-3, 47-1, 49-4, 50-1, 50-2, 59-1, 

61-3, 62-1, 63-4, 65-3, 74-4, 76-3, 77-3, 77-4, 86-1, 86-4, 87-2, 90-3, 92-1, 

93-1, 100-2, 105-3, 107-1, 108-1, 109-4, 120-4, 122-4, 128-2, 132-2, 133-2, 

136-1, 136-3, 137-3, 138-3, 140-1, 141-3, 142-4, 145-2, 145-3, 150-1, 152-3, 

152-4, 154-1, 154-2, 158-1, 159-3, 159-4, 161-3, 168-1, 168-2, 168-3, 175-2, 

176-1, 180-2, 181-1, 183-4, 183-5, 186-1, 186-2, 186-3, 188-3, 190-1, 190-2, 

191-2, 206-4, 209-2, 212-4, 220-4, 222-2 222-3, 223-4, 224-1, 228-2, 232-2, 

244-1. 253-3, 255-3, 286-4, 289-1. 

Alacak Da‘vâları 

6-5, 9-1, 9-3, 12-5, 14-3, 14-4, 15-1, 20-3, 21-4, 24-2, 34-3, 39-3, 40-4, 41-1, 

42-1, 42-4, 44-2, 55-3, 56-4, 60-2, 60-3, 62-3, 64-3, 65-4, 69-3, 70-1, 71-1, 

72-2, 75-3, 76-1, 76-4, 77-2, 78-3, 79-3, 80-5, 81-5, 86-3, 87-3, 88-1, 88-3, 

89-3, 97-4, 98-4, 100-4, 106-4, 109-2, 115-1, 115-3, 117-2, 117-5, 121-2, 

123-1, 126-3, 132-4, 154-4, 158-2, 164-4, 173-4, 174-1, 177-1, 178-1, 178-4, 

184-4, 187-3, 190-3, 190-4, 194-2, 195-1, 195-2, 197-5, 202-3, 204-2, 205-2, 

209-4, 210-4, 212-1, 215-4, 216-3, 218-1, 220-2, 223-3, 224-2, 226-1, 227-2, 

229-1, 238-1, 238-4, 239-1, 240-1, 243-1, 249-5, 251-1. 

Borç Kayıtları: 53-4, 53-5, 127-4, 215-5, 247-2, 235-2, 235-3, 235-4.  

Fermânlar 

2-2, 3-1, 4-3, 4-4, 253-2, 253-4, 254-1, 254-2, 256-1, 256-4, 257-1, 257-2, 

258-1, 258-2, 260-1, 260-2, 261-2, 262-2, 263-1, 264-2, 264-3, 266-1, 266-2, 

267-1, 267-3, 268-1, 268-2, 269-2, 270-1, 270-3, 271-1, 271-3, 273-1, 273-2, 

274-1, 275-1, 275-2, 276-2, 277-1, 277-2, 277-3, 278-4, 279-1, 280-4, 281-2, 

282-2, 282-3, 283-2, 284-1, 285-4, 286-1, 287-2, 288-1, 288-2, 289-1, 291-1, 

291-2, 291-3, 293-1, 294-1. 

Vergilerle İlgili Belgeler 

1-2, 11-3, 22-1, 29-2, 70-3, 82-4, 86-2, 89-2, 91-4, 94-3, 110-3, 113-1, 118-

3, 130-2, 147-2, 151-1, 156-1, 156-2, 157-1, 180-4, 192-4, 194-1, 205-3, 208-

5, 211-1, 218-2, 222-1, 234-3, 252-2, 259-1, 268-2, 270-3, 277-2, 277-3, 278-

2, 279-1, 279-2, 280-4, 283-3, 291-1. 

Vasî Ta‘yîni 

5-1, 7-1, 13-5, 20-4, 21-3, 28-5, 34-1, 36-5, 38-2, 40-1, 42-2, 46-1, 47-3, 56-

2, 61-1, 64-1, 69-5, 72-1, 81-4, 85-3, 106-3, 115-4, 123-5, 128-1, 129-3, 129-

5, 141-4, 142-2, 148-4, 159-1, 163-1, 167-4, 169-4, 180-1, 198-3, 224-4, 249-

3. 
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Keyfiyet-i Hâl, Sû-i Hâl 

13-3, 34-5, 43-5, 52-4, 55-4, 56-1, 61-2, 61-5, 63-2, 63-6, 64-2, 67-1, 68-4, 

73-3, 93-2, 126-2, 150-2, 151-3, 152-1, 167-1, 176-4, 182-2, 182-4, 182-5, 

187-1, 215-1, 215-3, 217-2, 217-3, 233-1, 242-2, 242-3, 244-2. 

Berâtlar 

254-3, 256-2, 257-3, 258-3, 259-1, 259-2, 259-4, 259-5, 261-1, 262-3, 265-1, 

265-3, 274-3, 276-1, 278-2, 280-2, 280-3, 282-1, 282-4, 283-1, 283-3, 284-2, 

285-1, 286-2, 286-3, 289-2, 295-2, 295-3. 

Hibe 

8-4, 10-3, 15-3, 32-1, 32-3, 67-4, 76-1, 77-1, 77-3, 90-1, 112-2, 120-3, 126-

1, 135-4, 137-1, 144-4, 151-2, 164-3, 203-1, 204-1, 205-1, 235-5, 248-3, 248-

5. 

Mülkiyet Da‘vâları 

6-3, 8-3, 13-2, 23-1, 26-2, 28-2, 37-1, 38-1, 47-4, 60-4, 75-2, 113-4, 114-4, 

118-1, 121-1, 122-5, 149-1, 154-3, 170-3, 173-1, 184-2, 189-3, 196-1, 196-2, 

231-2, 250-3. 

Nafaka Takdîri 
5-5, 19-5, 19-6, 39-4, 43-2, 47-5, 63-1, 65-5, 68-3, 81-6, 88-5, 131-1, 158-4, 

162-4, 170-2, 173-2, 179-1, 179-6, 182-3, 187-4, 206-5, 207-1, 242-4, 244-3. 

Darb Da‘vâları 

24-4, 31-2, 74-2, 81-2, 90-2, 117-3, 122-1, 135-2, 135-5, 138-4, 153-4, 169-

1, 169-2, 172-2, 178-2, 179-2, 196-3, 197-1, 205-4, 210-3, 220-3, 221-1, 221-

2, 228-4, 233-3, 234-1, 247-3, 252-1. 

Hırsızlık 
26-3, 43-5, 47-2, 61-2, 64-2, 66-1, 74-1, 94-1, 157-4, 166-4, 178-3, 180-5, 

181-5, 185-5, 213-4, 214-6, 216-2, 217-3, 230-4, 232-4, 246-1. 

Ücretlerin Ödendiğine Dair 

Tescîl 

50-3, 51-1, 54-2, 54-3, 93-4, 94-4, 95-1, 95-2, 95-3, 96-1, 96-2, 96-3, 97-2, 

97-3, 98-2, 99-2, 99-3, 100-1, 105-1, 112-1, 237-1, 288-2. 

Talâk 

18-2, 18-5, 38-4, 44-4, 57-5, 71-2, 81-3, 90-4, 121-3, 139-1, 168-4, 172-1, 

177-2, 184-5, 185-2, 212-2, 213-1, 214-2, 217-2, 221-3, 232-5, 235-1, 240-4, 

246-2, 247-1. 

Vakıflarla İlgili Belgeler 
12-1, 17-1, 21-4, 45-4, 75-2, 77-2, 85-1, 101-1, 123-1, 126-3, 181-4, 188-1, 

189-2, 209-4, 218-1, 218-3, 229-1, 240-2. 

Köle ve Câriyeler 
5-2, 15-2, 18-1, 42-3, 99-1, 156-4, 159-2, 170-1, 174-3, 178-3, 185-3, 185-4, 

206-2, 214-1, 220-1, 231-1, 236-2, 238-3. 

Muhâla‘a 
14-1, 21-2, 32-2, 49-3, 57-1, 67-2, 67-3, 74-5, 82-1, 117-4, 134-5, 147-4, 169-

3, 197-2, 216-1, 228-3, 238-2, 241-4, 246-4. 

Vekîl Ta‘yîni 
19-4, 24-3, 36-3, 44-3, 57-6, 109-3, 110-2, 138-3, 146-5, 164-2, 180-1, 232-

1, 236-3, 242-5. 

Keşif Hüccetleri 
40-2, 51-2, 53-1, 78-2, 80-2, 80-3, 107-4, 148-3, 170-1, 174-4, 203-2, 203-3, 

225-2, 225-3, 234-1. 

Hayvan Da‘vâları 
11-2, 56-5, 122-3, 141-1, 143-2, 146-1, 167-5, 172-3, 175-3, 180-3, 181-3, 

204-3, 232-3, 249-4, 250-3. 

Nâmzed ve Nikâh 33-2, 64-4, 65-2, 75-4, 107-2, 111-1, 112-4, 133-3, 214-2, 247-1. 

Mehr-i Mü‘eccel 44-4, 48-3, 57-5, 71-2, 72-4, 74-3, 75-1, 90-4, 111-4, 130-3, 246-3. 

Mektûblar 255-1, 255-2, 256-1, 259-3, 267-2, 272-2, 273-3, 278-3, 281-4, 292-1. 

Ticâri Dürüstlük 16-2, 22-4, 41-4, 45-1, 115-2, 127-3. 

Bekâret Da‘vâsı 194-3, 198-1. 

Terekenin Teslîm Alınması 47-1, 67-5, 121-4, 144-3. 

Vasîden Emânet Mâlın 

Alınması 

59-3, 210-1, 210-2. 

Güherçile Hüccetleri 7-4, 112-3, 200-3. 

Mütevelli Ta‘yîni 13-4, 14-2, 19-1, 55-1, 73-2, 111-3, 158-3, 207-5, 213-2, 237-2. 

İçki İçildiğinin Tesbîti 29-3, 43-4, 46-5, 131-4, 143-1, 186-5, 221-2, 233-2, 245-3. 

Küfür Da‘vâları 29-4, 31-1, 36-2, 44-1, 117-3, 243-2, 245-5, 251-3. 

Kefâlet 24-5, 39-1, 98-4, 171-5, 244-2. 

Fî’l-i Şenî‘ 57-3, 93-2, 242-1, 242-2, 242-3, 251-4. 

Tezkireler 1-2, 3-2, 254-4, 265-2, 274-2, 285-2, 295-1. 

Buyuruldular 276-3, 276-4, 280-1. 

Kapıya Katran Sürme 151-3, 152-1, 176-4. 

Zarar Ettiği Parayı Talep Etme  131-2. 

Tarlaya Su Akıtma Dâ‘vası 153-1. 

Satılmak Üzere Verilen Sa‘at 

Da‘vâsı 

154-5. 

Sipahi ‘Öşrünün Konya 

Bazarına Getirilmesi 

167-3. 
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Kocası Cüzzâm Hastası Olan 

Kadının Tefrîk Edilmesi 

Talebi Da‘vâsı 

182-1. 

Dellallık Tescîli 188-2. 

Zevcesini Ayartıp Kaçırma 

Da‘vâsı 

204-4. 

Umûmi Yol Üzerine Dükkân 

Binâ Etme Da‘vâsı 

219-3. 

Aklî Dengesinin Yerinde 

Olmadığına Tescîl 

34-2. 

Müslüman Olma İddiası 33-4, 6-1. 

Diş İhrâcı Da‘vâsı 126-5. 

Gammazlık 66-3, 223-3. 

Kazancı ve Kalaycılara 

Satışlarını Kendi Çarşılarında 

Satmalarının Tenbîhi 

53-2. 

Mâl Buldu Diye Başına Tas 

Giydirilen Kişinin Fevti 

252-3. 

Tarla Sürerken Mâl (Define) 

Bulma Da‘vâsı 

13-3. 

Hıyanetleri Görülen Mütevelli 

ve Nazır ‘Azilleri  

73-2. 

Kösec Ahmed Efendi’nin 

Vakfettiği Kitabların 

Vakfiyesi 

101-1. 

Şâhid-i Zor (Yalancı Şahitlik 

Yapan İmâmın Tescîli) 

165-2. 

Mahkeme Mürâselesine 

Uymayan Kimsenin Tescîli 

245-4. 

Celâli Adamlarındandır Diye 

Katl Edilen Kimsenin Tescîli 

185-1. 

Konya’ya İzinsiz Yerleşen 

Köylülerin Kendi Köylerine 

Geri İskânı 

248-4. 

İzinsiz Evlendiği İddi‘âsıyla 

Cerîme Talebi Da‘vâsı 

82-3. 

Pirlevganda Ahâlisinden 

Selâmiye Adıyla Akçe Taleb 

Edilmesinin Yasaklanması 

82-4. 

İzinsiz Kıyılan Küçük Kız 

Nikâhının Feshi 

112-4. 

Sille Çanağı Satışının Tescîli 191-1. 

Kaftan Bahâ İçin Alınan Para 

Da‘vâsı 

195-2. 

Hırsızlık Olayında Şüphelinin 

Temize Çıkarılması 

214-6. 

 

 

Tablo: 2 

Defterde Geçen Mahalle İsimleri 

‘Abdî Değirmenderesi Karaarslan Sâhibkakası 

‘Abdül‘azîz Dehûda Karaciğân Sakâhâne 

‘Abîd Devle Karakayış Sarıhasan 

Ahmeddede Dinkeş Karakurt Sarıya‘kûb 

Ahmedfakîh Eflâtûn Karataş Seb‘ahân 
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Akbaş Aynedâr Karaüyük Sinânperâkendesi 

Aklân Esenlü Kasâbsinân Sungur 

Akıncısultân Fakîhdede Kaymakahmed Südcü Sokağı 

Aksinle Ferhûniye Kaz‘asker Şekerfirûş 

Akşemseddîn ‘Affân Kemâlgarîb Şemseddîntebrîzi 

‘Alîgâv Sultân ‘Affânsultân Kerimdede Şerefşirîn 

‘Alîşerbeti Galebe Kuzgunkavağı Şeyhahmed 

‘Arablar Gallecerb Kürkçü Şeyh‘âlimân 

Bâb-ı Aksaray Göktaş Medrese Şeyhsadreddîn 

Beghekîm Hacıeymîr Muhtâr Şükrân 

Bityemez Harmancık Mu‘în Takvâ 

Bınârî Hocahabîb Mücellid Tavuk 

Biremânî Hocahasan Nehr-i Kâfir Tarhana 

Bordabaşı Hoşhân Nişântaş Topraklık 

Bostancıoğlu İbn Kazgan Öylebanladı Turşucu 

Cedîd İbn Salih Pîresedsultân Türbe-i Celâliye 

Çalıkoğlu İbn Şahin Pîrhasanlu Türk‘alî 

Çavuş İbn Tûtî Pîrîpâşâ Uluırmak 

Çeşme İçkal‘a Pîrlî Vâdi-i Merâm 

Çıralumescid İhtiyâreddîn Polatlar Yedilersultân 

Çiftenerdübân ‘İmâret Pürçüklü Zevle 

Çinioğlu Kal‘acık Sadırlar  

Çirkâb Kalenderhâne Sâhib‘atâ  

 

 

Tablo: 3 

Defterde Geçen Sancak, Nahiye, Kaza, Köy ve Kasaba İsimleri 

Sancaklar Kazalar Köyler Köyler Köyler 

Aksaray Aksaray Akbayındır Elvânbaş Keçelü 

Begşehri Aladağ Akhisâr Ervâd Kozağaç 

Bolu Bayburd Akvîrân Gilisra Kozvirân 

Karaman Belvirân ‘Alemdâr Girvâd Köfteci 

Kayseri Bozkır ‘Alîşâr Gödene Göğez 

Kırşehri Çerkes Ambarlar Hisarcık Kumrular 

Konya Develi Arpalar Divânlar Lâdik 

Niğde Doğanhisâr Balkanda Zalmanda Mescidli 

 Eskiil Beşağıl Dutludinek Nefîsesultânsarayı 

Nahiyeler Gaferyâd Beşkilisâ Irmak Obruk 

Hatûnsarây İnsuyu Bilecik İlhanlu Obsala 

Sahrâ Kırili Boyalu İsmil Penbeci 

Sa‘idili Kırşehri Çağlak Kâdı Sarayini 

Sudirhemi Lârende Çakırlı Kalaba Sızma 

 Pirlevganda Çukur Karadiğin Sille 

Kasabalar Seydişehri Çukurçimen Karkın Tat 

Akşehir Sincânlı Çumra Kapan Yağlubayat 

Babadağı Süleymânlı Deski Kadınhanı Yapalu 

Begbazarı Turgut Detse Kaya Yazır 

Begşehri  Dilgömü   

Erikli     

Gaferyâd     

Ilgûn     

Karabınâr     

Tire     
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Tablo: 4 

Defterde Geçen Mevzî‘ İsimleri 

‘Abdürreşîd Dörtvakıyye Kesmedin Kürden 

Altunpâ Harmancık Kırkkavak Sahtiyanyuduk 

Çayırbağı Hocacihân Kiraslı Sarıkasâblar 

Çürüklük İkiçayarası Kovanağzı Selbasan 

Devrûd Karahalil Küçük‘alîler Selîfâr 
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ÖRNEK BELGELER 

12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicilinin 1. ve 2. Sayfası 
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12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicilinin 269 ve 270. Sayfası
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12 Numaralı Konya Şer‘iye Sicilinin 293 ve 294. Sayfası
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