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ÖZET 

 

Sicil, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar devam eden şer’î mahkemelerde, kadı ya da nâibi 

tarafından tutulan kayıtların toplandığı defterlerdir. Bu defterlere “Şer’iye Sicilleri veya Kadı Defterleri” 

de denilmektedir Kadılar tarafından tutulan bu defterlerde kadı’nın kendi vermiş olduğu hüccet ve 

i‘lâmlar yanında devlet merkezinden gönderilen fermanlar, berâtlar, tezkereler, buyuruldular, rü’uslar ve 

mektûblar da yer almaktadır.  

Bu çalışmanın kaynağını teşkil eden 16 Numaralı Konya Şer’iye Sicili, 1672-1673 tarihlerine ait olup 

Konya’nın sosyal, siyasî, ekonomik ve hukûkî yapısı ile ilgili 100 çeşitten fazla dava konusunu 

içermektedir. Olaylar Konya Eyâleti içerisinde geçmekle birlikte çoğunlukla Konya’da yaşanan olayları 

konu edinmektedir. 

Okunuşu gerçekleştirilen belgeler içeriklerine göre sosyal, siyasî, ekonomik ve hukukî hayatla bağlantıları 

açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sosyal hayatla ilgili konuları namzed, nikâh, boşanma; ekonomik 

hayatla ilgili konuları vakıf, mülk satışları, alacak-verecek davaları ve vergilerle ilgili kayıtlar; siyâsî ve 

idârî hayatla ilgili konuları ferman, berat, mürâsele, tezkere, buyuruldu, mektûb, hüccet; hukûkî hayatla 

ilgili konuları ise ölüm keşfi, nafaka takdiri, köleler ve câriyeler, kapıya katran sürme, rıza senedi, çeşitli 

suçlar vb. oluşturmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılmış ve dönem hakkında Konya’daki yaşam tarzı, işlenen 

suçlar, ekonomik yapı ve siyasi hayatla ilgili genel yargılara varılmıştır. 
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SUMMARY 

 

The register is a notebook in which the records kept by kadi or nâibi are collected in the shari'a 

courts, which continued until the last years of the Ottoman State. These notebooks are also named as 

"Sheride Records or Kadi Notebooks". These books, which are kept by the kadis, include the decrees, 

charters, compasses, duties, and the letters sent from the state center besides the hujjats and writes which 

were given them by kadi. Konya Şer'iye Sicili, number 16, which constitutes the source of this work, 

belongs to 1672-1673 and contains more than 100 kinds of lawsuits concerning the social, political, 

economic and legal structure of Konya. It included the events take place in Konya Province, but mostly in 

Konya. The documents that been read  were evaluated separately in terms of their connections with 

social, political, economic and legal life according to the contents. Issues related to social life constitue 

naminee, marriage contract, divorce; ıssues related to economic life, foundations, property sales, assets 

and liability actions and taxation; the issues related to political and administrative life, edicts, berats, 

religions, compasses, orders, letters, huccets; the issues related to the legal life, discovery of death, 

alimony, slaves and handmaidens, tarring, consent, various crimes and so on. It was evaluated in the light 

of this information and general judgments were made about Konya life style, crimes committed, 

economic structure and political life. 
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ÖN SÖZ 

Altı yüzyıllık bir geçmişe sahip olan Osmanlı Devleti etnik ve dini yönden farklı birçok 

topluluğu da bünyesinde barındırmıştır. Adalet ve hoşgörü anlayışıyla bu toplulukların barış 

içerisinde yüzyıllarca yaşamasını sağlamıştır. Ancak insanoğlunun yaşadığı her yerde 

anlaşmazlıklar olması insan doğası gereği çok olağandır. Osmanlı Devleti’nde de bu 

anlaşmazlıklar Şer’i mahkemeler tarafından çözülmüş ve Şer’iye sicillerine kaydedilmiştir.   

Şer‘iye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin kazâlarda en yetkili kişisi olan kadılar tarafından 

tutulan defterlerdir. Osmanlı kadısının görev çeşitliliği (yargı görevlerinin yanı sıra çarşı 

pazarı, satılan malları, fiyatları denetler, narh koyar ve bugün büyük ölçüde belediyeler 

tarafından ifa edilen birçok görevi yerine getirir), şer’iye sicillerindeki belgelerin de çok 

çeşitli olmasını sağlamıştır. Bu belgeler arasında kadının kendi vermiş olduğu hüccet ve 

i‘lâmlar yanında devlet merkezinden gönderilen fermanlar, berâtlar, tezkereler, buyuruldular, 

rü’uslar ve mektûblar; hatta şeyhü‘l-islâm fetvâları da yer almaktadır.  

Sosyal, siyasî, iktisadî ve hukukî alanlarda çalışacak olanlar için oldukça değişik 

malzemeler içeren şer’iye sicilleri Osmanlı’nın bilinmeyen yönlerini açığa çıkarmaktadır. 

Sicillerin içerdiği bilgiler ve belgeler sayesinde, mahalli tarih çalışmaları bir hayli 

yaygınlaşmıştır. Biz de Konya kültürüne ve sosyal hayatına, ufak da olsa bir katkıda ve 

bulunmak amacıyla 16 Numaralı Konya şer’iye sicilinin (1-201) değerlendirmesini yaptık. 

Çalışmada sicilin 1-201 sayfalarının okunuşu gerçekleştirilmiş ve elde edilen belgeler 

içeriklerine göre sosyal, siyasî, ekonomik ve hukukî hayatla bağlantıları açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. 

Bu çalışma, giriş ve dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında şer‘iye sicilinin 

tanımı ve önemi üzerinde durulmuş, ayrıca 16 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili hakkında 

bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde sosyal hayatla ilgili konular ele alınmış; ikinci bölümde 

ekonomik hayatla ilgili konular; üçüncü bölümde ise siyasî ve idarî hayatla ilgili konular; son 

bölümde de hukukî hayatla ilgili konular ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda sicil metninin 

transkripsiyonu verildiği gibi orijinal belgelerden bazı örnekler de konulmuştur. 

Bu çalışma ile, Konya kültürüne sosyal hayatına, bir nebze de olsa katkı sağlamak ve 

konu ile ilgili araştırma yapacaklara faydalı olmak bize mutluluk verecektir. 
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GİRİŞ 

I- ÇALIŞMANIN KONUSU, AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın kaynağını teşkil eden 16 Numaralı Konya Şer’iye Sicili, 1672-1673 

tarihlerine ait olup Konya’nın sosyal, siyasî, ekonomik ve hukûkî yapısı ile ilgili pek çok 

kayıt içermektedir. Sosyal hayatla ilgili konuları namzed, nikâh, boşanma; ekonomik hayatla 

ilgili konuları vakıf, mülk satışları, alacak-verecek davaları ve vergilerle ilgili kayıtlar; siyâsî 

ve idârî hayatla ilgili konuları ferman, berat, mürâsele, tezkere, buyuruldu, mektûb, hüccet; 

hukûkî hayatla ilgili konuları ise ölüm keşfi, nafaka takdiri, köleler ve câriyeler, kapıya katran 

sürme, rıza senedi, çeşitli suçlar vb. oluşturmaktadır. 

Siciller, Osmanlı Devleti’nin orijinal belgeleri olması nedeniyle birinci elden kaynak 

olma özelliği göstermektedir. Dolayısıyla doğru ve güvenilirdir. Bizlerin de doğru transkribe 

edip doğru tahliller yapması tarihin bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkaracaktır.16 Numaralı 

Konya Şer’iye Sicilini incelemekteki amaç, Konya’nın tarihî geçmişini, belgelerin izin verdiği 

ölçüde, ortaya koymak olduğu gibi, Konya kültürüne ve sosyal hayatına, küçük de olsa, bir 

katkı sağlamaktır. 

Bu tezi hazırlarken başvurulan yönteme gelince: İlk önce 16 Numaralı Konya Şer’iye 

Sicili’nin transkribsiyonu yapılarak çıkarılan belgeler konularına göre çeşitli başlıklar altında 

tasnif edilmiş ve gerekli literatür çalışması yapıldıkdan sonra da konular değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Yapılan transkripsiyon, çalışmanın sonuna ilave edildiği gibi, örnekler 

belgelerden bazıları da ek olarak verilmiştir. 

 

II- ŞER’İYE SİCİLLERİ VE TARİHÎ ÖNEMİ 

Sicil kelimesi sözlükte okumak, kaydetmek ve karar vermek anlamındadır. Terim olarak 

ise Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar devam eden şer’î mahkemelerde, kadı ya da nâibi 

tarafından tutulan kayıtların toplandığı defterlerdir. Bu defterlere “Şer’iye Sicilleri, Kadı 

Defterleri, Zapt-ı Vakâyi Sicilleri veya Sicillât” da denilmektedir.
1
 

Şer’iye sicillerinde kayıtlı bulunan belgeler türlerine göre iki bölümde toplanabilir: 

a) Hükümet ve devlet adamları tarafından, yani merkezden kadılığa gönderilen, 

belgeler: Hüküm, ferman, berat, buyuruldu vs.  

                                                 
1
 Mehmet Altan- Mehmet İpçioğlu, “Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 21,  Konya 2009, s. 520. 
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b) Kadı tarafından düzenlenip sicile kaydedilen belgeler ki; bunlar halkın meseleleri, 

ihtiyaçları ve ihtilaflarıyla ilgilidir: İlam, hüccet, vakfiye vs.
2
 

Diğer Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da, ülkenin her yerine islâm 

hukukunu uygulamak üzere kadılar görevlendirilmiştir. Hem kazâî hem de idarî olmak üzere 

geniş bir yelpazede görev yapan kadılar bütün işlemleri kayda geçirmişlerdir. Kadılar 

padişahtan, kazaskerlikten, beylerbeyilikden ve diğer makamlardan gelen her emri saklamışlar 

ve gerektiğinde de ona göre hareket etmek için sicillere kaydetmişlerdir.
3
 Kadı, ilam ve 

hüccetlerin bir nüshasını hak sahiplerine vereceğinden evrak üzerinde sahtekârlık yapılması 

ihtimali ortaya çıkabilmektedir. İlam ve hüccetlerin ve bunlarla ilgili resmî yazıların defterlere 

kaydedilmesiyle bu sıkıntı ortadan kalkacaktır.
4
 

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

rastlanılmaktadır. 1455 tarihli bu defterler, XIX. Yüzyılın ikinci yarısında yeni mahkemelerin 

kurulmasıyla içerdiği konular açısından daralmaya uğramışsa da XX. yüzyıl başlarına kadar 

düzenli bir biçimde tutulmuştur.
5
 İlk dönemlere ait şer’iye sicilleri genelde çok az farklılıkla 

aynı özelliktedir. Ancak Tanzimat’tan sonraki şer’iye mahkemelerine ait sicil defterlerinde, 

şâhitleri tezkiye eden şâhitlerin isim ve adresleri de yazıldığı ve verilen kararların gerekçeleri 

daha geniş tutulduğu için ilam ve hüccetler daha çok yer kaplamış ve dolayısıyla bu 

dönemdeki şer’iye sicil defterleri eskilerinden daha büyük ve hacimli olmuştur.
6
 

Bu belgelerin defterlere işleniş şekilleri ise zamana göre farklılık göstermektedir. İlk 

zamanlarda mahallî vukuatlarla ilgili belgeler sicillerin baş tarafına, merkezden gelen ferman, 

berat, buyuruldu gibi belgeler ise son tarafına veya bazen her ikisi de karışık bir şekilde 

kaydedilirken, XVII. yüzyılda mahallî belgelerin defterin bir başına, merkezden 

gönderilenlerin ise defterin arkasına yazıldığı bilinmektedir.
7
 Şer’î mahkemede yapılan yazılı 

muamelelerin hepsi sicile kaydedilmemiştir. Kaydedilmesi gereken belgeler de bugünkü 

mahkeme kayıtlarına pek benzememektedir. Eski tarihli sicil defterlerinde vakıf tescili 

                                                 
2
 Özer Küpeli, “Şeriye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyonkarahisar Tarihi İçin Önemi”,  Taşpınar Dergisi, S. 

3, Kasım 2001, s. 54. 
3
 Işıl Yurtışığı, 979 Numaralı Bolu Şer’iye Sicilinin XIX. Yüzyıl Bolu Tarihine Katkıları (H.1295-1296 / M.1878-

1879),A.İ.Ü.B. Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:7,  s. 42. 
4
 Ahmet Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, C.I, İstanbul 1988, s.19. 

5
 Yunus Uğur, “Şer‘iye Sicilleri”, DİA, C.39, İstanbul 2010, s.8. 

6
 Ahmet Akgündüz, “İslâm Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, 

Türkler,C. X, Ankara 2002, s. 58. 
7
 Küpeli, “Şeriye Sicilleri”, s. 54. 
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dışındaki bütün kayıtların genellikle bir sayfanın yarısını geçmediği, hatta çoğu zaman bir 

sayfaya beş, altı bazen yedi, sekiz hukukî muamelenin kaydedildiği görülmektedir.
8
 

Hukukî bir ihtiyaçtan doğan şer’iye sicilleri çok çeşitli belgeleri içermektedir. Bu 

nedenle Osmanlı hayatının aile, toplum, ekonomi ve hukuk gibi birçok alanının tarihi için de 

önemli kaynaklardır. Ayrıca, kadıların Osmanlı sistemindeki önemli görevleri sebebiyle 

sosyal ve yerel tarih çalışmalarında da ana kaynak niteliği taşımaktadır.
9
 Mesela, sosyal 

hayatla ilgili bakılacak ilk kaynaklar şer’iye sicilleridir. Bunlardan şehirdeki aile yapısını, 

nişanlanma, evlenme ve benzeri müesseselerin ne şekilde işlediğini tespit etmek mümkündür. 

Yine terekelerde geçen ve günlük hayatta kullanılan eşyalara dair ayrıntılı bilgi bulmak, bu 

suretle günlük hayatın ne şekilde icra edildiğini anlamak imkânı vardır. Bunlardan başka 

geçmiş dönemlerde kullanılan yer isimleri ile vakıf müesseseleri de yine şer’iye sicillerinden 

öğrenilebilmektedir. İktisadî bakımdan, XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Anadolu halkının 

günlük hayatı ve geçim tarzı, ait olduğu memleketin ithalat ve ihracat konusu mahsulleri, 

tarım ürünleri, sanayi mahsulleri, sanat ve meslek isimleri, esnaf teşekkülleri, bedestenler, 

hanlar, çarşıların isimleri ve buralarda yürütülen ticarî faaliyetler, halkın ödediği vergiler ve 

miktarları, para arzı ve çeşitleri, paranın devalüasyon ya da enflasyon olarak tarihî seyri, 

insanların alım gücü, narh fiyatları, gedik hakkı ve ticaret ahlakı ile ilgili şer’iye sicillerinde 

ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. İdarî bakımdan ise, Osmanlı Devleti’ndeki kaza, sancak ve 

eyalet taksimatı, beylerbeylik, sancak beyliği, kethüdalık, voyvodalık gibi idarî birimleri, 

kadılık, nâiblik, muhzırlık, mübaşirlik, bostancıbaşılık, çavuşluk ve subaşılık gibi adlî 

müesseselerin hem idarî yapısını, hem de şehirlerdeki fonksiyonlarını öğrenmek 

mümkündür.
10

 

Şer’iye sicillerinde mülk satışları, alacak davaları, muhâla‘a, talâk, mîrâs, vasî tayini, 

yaralama, darb ve küfür davaları en çok yer alan kayıtlar arasındadır. 

 

III- 16 NUMARALI KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ 

Bu çalışmanın dayandığı ana kaynak olan 16 numaralı Konya Şer’iye Sicili H.1083 / 

M.1672-1673 yıllarına ait olup 15 x 41 cm ebadında ve 201 sayfadır. Kayıtlar 1. sayfadan 

başlayıp 199. Sayfada bitmiştir, son iki sayfa boştur. 755 adet belgeyi içeren sicilde orijinal 

sayfa numaraları bulunmayıp sonradan bugünkü kullandığımız rakamlarla 

                                                 
8
 Akgündüz, “Şer’iye Sicilleri”, s. 58. 

9
 Uğur, “Şer‘iye Sicilleri”, s.8. 

10
 Küpeli, “Şeriye Sicilleri”, s. 56. 
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numaralandırılmıştır. Defterin her sayfasında ortalama 4-5 belge yer almakla birlikte, 1-2 

belgenin yer aldığı sayfalar da mevcuttur. Defter tutulurken kronolojik sıra takip edilmiş, 

fakat bazı yerlerde bu sıra bozulmuştur. 

 Defter gayet iyi muhafaza edilmiş ve yazılarında herhangi bir bozulma olmadığı gibi 

mürekkebinde de bir dağılma yoktur. Ancak bazı yerlerinde karalamalar ve silinmeler olduğu 

için birkaç satır ya da kelime okunamamıştır. Yazılar genellikle okunabilmesine rağmen 

okunması çok zor belgeler de yer almaktadır. Bazı belgelerin yanlışlıkla iki kez kaydedildiği 

görüldüğü gibi bazı belgelerin de yarım bırakıldığı görülmüştür. Birkaç belgede satır 

aralarında unutulan yerler olmuş ve sonradan küçük yazılarla okunaksız bir şekilde ilave 

edilerek düzeltilmeye çalışılmıştır. Bazen de sayfanın yan tarafına yatay olarak eklenmiştir.  

İncelenilen 16 numaralı defter H.1083 / M. 1672-1673 tarihlerindeki kayıtları 

içermektedir; fakat bir adet H. 1082 / M. 1671 tarihli belge bulunmaktadır. Belgeler değişik 

türde konuları içermekte, genellikle mülk satışı, muhâla’a, vasî tayini, rıza senedi, talâk 

davası, mîrâs, darb davası, alacak davası, nafaka takdiri gibi belgeler yer almaktadır. Bunların 

haricinde çok ilginç belgeler de vardır (Küfür sonrası ta’zir edilen kimsenin ölmesi, tekkede 

nâ-mahrem ile görüşenlerim tekkeden ihrâc edilmeleri, iyihâl soruşturmaları gibi). 

Birinci sayfanın ilk belgesinde, her bir hâneden alınacak vergi miktarları yer almaktadır. 

2. ve 3. Sayfalar ile 4. sayfanın ilk belgesinde resmî mahiyet taşıyan belgeler yer 

buluhmaktadır. 2. sayfadaki ilk belge, Konya Kazası’na kadı tayini hakkındaki fermandır. 

İkinci belge ise, Konya kadısının yerine nâib tayin edildiğine dair bir müraseledir. 3. 

sayfadaki ilk belge Tacü’l-vezir Medresesi’ne müderris ve mütesellim tayini hakkında tezkere 

olup sonraki belge Konya Kazâsı’nın kısmet-i askeriyesi hakkındaki tezkeredir. 3. sayfanın 3. 

belgesi ise Meram Câmii mütevelli beratıdır. 4. sayfanın ilk belgesi ise Konya kadısı Musa 

Efendi’nin göreve başlamasına dair kayıttır. Bu belgeden sonra 173. sayfanın 2. belgesine 

kadar hüccetler yer almış 173. sayfadan itibaren defterin sonuna kadar yani 199. sayfa da 

dâhil olmak üzere resmi nitelik taşıyan ferman, berat, buyuruldu, tezkere ve mektub gibi 

belgeler kaydedilmiştir. 

Belgelerdeki konular sosyal, siyasî, ekonomik ve hukukî hayatla bağlantıları açısından 

ayrı bölümler olarak ele alınmıştır. 
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IV. KONYA’NIN KISA TARİHİ VE OSMANLIDA EYALET MERKEZİ 

OLARAK KONYA 

A- Fizîki Yapı 

Konya il topraklarının %38’i ovalardan, %35’i dağlardan ve %27’si platolardan 

oluşmaktadır.
11

 Türkiye’nin en büyük ovasıdır. Deniz tesirine kapalı olan Konya’da kara 

iklimi hâkimdir. İklime bağlı olarak hâkim bitki topluluğu bozkırdır. Geniş bozkırlar, ilde 

hayvancılığın gelişmesine sebep olmuştur. Orta Asya bozkırlarından Anadolu bozkırlarına 

yerleşen Türk boylarının temel meşguliyetleri olan hayvancılık günümüzde de yöre insanının 

tarımın yanında sürdürdüğü faaliyetler arasındadır.
12

 

B- Tarihi 

Konya, Haçlı kaynaklarında, Yconium, Conium; öbür yabancı kaynaklarda ise Conia 

olarak geçmektedir. Araplar ise Kuniya derlerdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de  

“Konya” adı kullanılmış ve günümüze kadar değişmeden gelmiştir.
13

 

Konya çok eski bir yerleşim merkezidir. M.Ö. 6000-5000 yıllarında burada yerleşme 

merkezi kurulduğu araştırmalarla anlaşılmıştır. Tarih sahnesine ise M.Ö. 1400-1200 arasında 

Hitit İmparatorluğu’nun bir bölgesi olarak girmiştir. Hititler iç savaş ve bölücü faaliyetlerle 

yıkılınca Konya sırası ile, Frigyalılar, Lidyalılar, Kimmerler, Persler, Bergama Krallığı, 

Romalılar ve nihayetinde Bizans’ın hakimiyeti altına girmiştir.
14

 Parlak geçtiği söylenebilecek 

Roma Çağı’nı daha sönük bir Bizans dönemi takip etmiştir. İstanbul’a giden yollar üzerinde 

de yer alışı onun tamamen sönmesini engellemiştir. Bununla beraber İran ve İslâmlarla 

savaşlar, şehrin viranlaşmasına ve halkın önemli bir kısmının dağlık yöredeki kalelere 

çekilmesine yol açmıştır.
15

 

Konya, İstanbul’un yol güzergâhında olduğu için İslam ordularının daima önem atfettiği 

bir yer olmuştur. Hz. Ömer devrinde Hicaz Yarımada’sından çıkan sahabi orduları Bizans’ın 

İconium’unu fethetmişler ve şehre Kûniye adını vermişlerdir. Fakat asr-ı saadetten sonra 

Konya’da İslam dininin güzelliklerinin yayıldığını gören Bizans, Konya’yı geri almıştır. 

                                                 
11

 Rehber Ansiklopedisi, “Konya”,  İstanbul 1993, C.10, s. 219. 
12

 Yeni Türk Ansiklopedisi, C.5, İstanbul-1985, s. 1924. 
13

 Yurt Ansiklopedisi, “Konya”, C.7, İstanbul 1982, s. 5132. 
14

 Yeni Rehber Ansiklopedisi, “Konya”, C. 12, İstanbul 1993, s. 169. 
15

 Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür veTurizm Bakanlığı Yay. 614, Ankara-1985, 

s.143. 
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Avrupa’dan Hristiyan din adamları getirterek Konya’yı Hristiyanlığın dini merkezi haline 

getirmiştir.
16

 

Selçuklu Türkleri ise Konya’yı 1069 senesinde fethettiler, fakat geri çekilmek zorunda 

kaldılar. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu Sultanı Alp Arslan Kutalmışoğlu 

Süleyman Şah’ı Anadolu’yu fethetmeke görevlendirmiştir. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu 

Süleyman Şah ve Mansur Şah kısa zamanda Anadolu’yu fethederek Türk beldesi haline 

getirmiştir.  

Konya Takkeli Dağın eteklerinde, düzlükte kurulmuş açık bir şehirdi ve savunması 

yoktu. Gevale Kalesi Takkeli Dağı’nın sivri tepesinde bir kartal yuvası gibi sarp bir kale idi. 

Bir savaş oldu mu asker Gevale kalesine çekilir, düşmanı orada beklerdi. Gevale Konya’nın 

kilidi idi. Gevale Kalesi Süleyman Şah’ın kılıcı ile açıldı. Süleyman Şah Konya’yı karargâh 

yaptı. İznik’e kadar fetihler devam etti. 1080’de İznik fethedildi. Anadolu Selçuklu Devleti 

kurulunca İznik başkent oldu. I. Haçlı seferinde Haçlı ordusu ve Bizans İznik’i geri alınca 

Sultan I. Kılıçarslan daha güvenli bir başkent olarak Konya’yı seçti. 1097-1308 arasında 211 

yıl Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya oldu.
17

 

Konya’nın başkent seçilmesinin sebebi burasının tabii şartlarının Türklerin isteklerine 

uygun olmasıdır. Dört tarafı açık, geniş bir sahra olup, yayla mıntıkası da yakındır. Zaten 

Selçuklu döneminde rağbet gören Konya, Aksaray ve Karaman/Larende’nin topoğrafik 

özelliklerinin birbirlerine benzediği de dikkat çekiyor. Bu üç şehirde de otlak olarak elverişli 

geniş saha ortasında höyük tepeciği dikkat çekiyor. Burası, hükümdar-ordu karargâhı için son 

derece elverişlidir. Ata ve hayvancılığa dayalı Türk hayatı, hele Türk savaş taktiği için de 

savunulması ve gerektiğinde boşaltılması kolaydır. Anadolu’nun merkezî bir kısmında yer 

almaları da ayrı bir olumlu özelliktir.
18

 

Konya surlarının yüzlerce burç ve bedeni ile 12 kapısı vardı. Meram deresinin sel suları, 

bu surların dış çevresinde kazılan hendeğe bağlanarak ikinci bir savunma hattı oluşturuldu. 

Alâeddin Keykubat, şehri tahkim ettikten sonra Konya, devletin değişmez başşehri olmuştur. 

Böylece Konya’yı asıl imar eden ve onu modern bir şehir haline getiren ilk sultan Alâeddin 

                                                 
16

 Hilmi Aygün, “Gez Dünya’yı Gör Konya’yı”, Yedikıta Dergisi, Sayı-33, s. 55. 
17

 Rehber Ansiklopedisi, “Konya”,  Türkiye Gazetesi İhlâs Yayınları, C.10, s. 218. 
18

 Baykara, Konya, s.25. 
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Keykubat olmuştur. I.Alâeddin Keykubat zamanında Konya’da mescitler, medreseler, hanlar, 

kervansaraylar, imaretler ve türbeler yaptırılmıştır.
19

 

XIII. yy. ın son çeyreği, Anadolu Selçuklu sultanlarının İlhanlı idaresi altında 

bocaladıkları bir dönemdir. Selçuklu idaresinin “Uç” ile münasebetlerinin iyi olmaması ve 

ülkenin İlhanlı idaresine geçmesibir kısım Türkmenleri, kendi beyleri idaresinde güçlendiler. 

Bunlardan Karamanoğulları, 1277’de Konya üzerine yürümüşler, bu tarihten sonra zaman 

zaman tehditlerini sürdürmüşlerdir. İlhanlıların bunlara karşı sert tepkileri ile şiddetli 

mücadele, Konya ve civarında da olumsuz etkiler yapmıştır. Konya’daki Anadolu Selçuklu 

sülalesinin hâkimiyeti XIV. yy. başlarında kesin olarak ortadan kalktı. Anadolu’da yeni bir 

dönem başladı.
20

 

Eski ihtişam ve önemini kaybeden Konya’ya, Avşar (Afşar) Türkmen beyleri olan 

Karamanoğulları yerleşirler. Ermenek başkent olmak üzere burada bir beylik kurarlar. 

Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Konya’yı ellerine bulunduran Karamanoğulları 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin bütün topraklarının varisi olduğunu iddia ediyorlardı. 

Kendileriyle beraber türeyen diğer beylikleri de bünyesine katarak tek vücut olmak istiyordu. 

Bununla beraber Germiyan topraklarına yerleşmek suretiyle kuvvetlenen Osmanoğullarına 

karşı da yumuşak bir siyaset takip ediyorlardı. Bu nedenle Osmanlı hanedanından kızlar 

aldılar. Ancak yine de onlara karşı dürüst bir siyaset takip etmediler. Osmanoğulları ile 

yaptıkları anlaşmaları sık sık bozdular. Fakat sonunda Osmanlıların üstünlüğünü tanıdılar.
21

 

Konya bu tarihten sonra “Karaman tahtı” adı altında Osmanlı şehzadelerinin idaresine verilir. 

Konya, Osmanlılar tarafından kesin olarak 1466’da zapt edilinceye kadar Karamanoğullarının 

elinde kaldı. 1466’da Şehzade Mustafa Konya Valiliği’ne atandı. Cem Sultan dahil pek çok 

şehzade bu taht şehrinde tabiri caizse padişahlık stajı yaparlardı. Yavuz Sultan Selim Han 

zamanında ise bu geleneğe son verilerek Hemden Paşa tayin edilirdi. Ancak bu şehir 

Osmanlılar için hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Osmanlı padişahları Konya’ya büyük 

bir ihtimam göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet Han Konya’ya “Sultanlar Beldesi” derdi. 

Yavuz Sultan Selim, Mevlâna Türbesi’ni tamir ettirmiş ve güzel eserler yaptırmıştır. Kanuni 

Sultan Süleyman, Han Irakeyn seferinde Konya’ya uğramış ve şehri imar ettirmiştir. Sultan II. 

Selim Han, Sultan IV. Murad Han ve diğer Osmanlı padişahları da şehre çok güzel yadigârlar 

                                                 
19

 Muammer Gül- Atilla Bayram, Selçukludan Günümüze Konya’nın Sosyo-Politik Yapısı, Konya İl Emniyet 

Müd. AR-Ge Yay. No:1, Konya-2003, s. 7. 
20

 Baykara, Konya, s.29. 
21

 İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 85-86. 
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bırakmışlardır. 1896’da Konya’ya demiryolu getiren Sultan II. Abdülhamid Han, 1889’da lise 

(idadi) ve ayrıca 1908’de de Hukuk Mektebi’ni açmıştır.
22

 

Osmanlı taşra teşkilatında en büyük yönetim birimi eyaletlerdir. Eyaletler sancaklara, 

sancaklar kazâlara, kazâlar da köylere ayrılmıştır. Şehzade Mustafa’nın Konya valiliğinden 

kısa bir süre sonra eyâlet sistemine geçilmiştir. XVI. yüzyılda, yani incelediğimiz döneme en 

yakın zamanda Karaman Eyâleti’nin sancakları Konya, Akşehir, Niğde, Aksaray ve 

Kayseri’dir. Değişik dönemlerde Kırşehir, Maraş, İçel ve Tarsus Sancakları da Karaman 

eyâletine bağlanmıştır. Bunun yanında belgelerde sıkça rastladığımız Atçeken Cemâati’nin 

yaşadığı Konya ile Akşehir arasında Turgut adlı yeni bir sancak kurularak Karaman 

Eyâleti’ne eklenmiştir.
23

 XVII. yüzyılda 16 Numaralı Konya Şer’iyye Sicilleri’ne göre Konya 

Sancağı’nda bulunan kaza ve nahiye isimleri, aşağıda ilgili bölümde, tablo halinde 

gösterilecektir. 

Antikçağlardan beri bir yerleşim yeri olma özelliğini sürdüren Konya’nın bugünkü 

şeklinin belirlenmesi Selçuklu Dönemi’ne rastlar. Bizans hâkimiyeti altında, surlarla çevrili az 

nüfuslu bir şehir olan Konya, Türklerin burayı almasından sonra gelişme gösterdi. Anadolu 

Selçukluları’nın merkezi olması bu büyümeyi hızlandırdı.
24

 Konya’da İranî ve pek az Arap 

unsuru da bulunuyordu. Türk ve Müslümanlarla Rumlardan başka, Ermeni ve Yahudiler de 

mevcuttu. 

Şehrin ilk yerleşme yerinin, küçük bir yükselti olan Alâeddin Tepesi olduğu tahmin 

edilir. Konya, Anadolu Selçukluları tarafından fethedildiği zaman şehir, Alâeddin Tepesi’ni 

çevreleyen surun içindeydi. Yapı kalıntılarına göre Selçuklular zamanında tepenin kuzey 

tarafının Türklere, Güney tarafının Hıristiyanlara ayrılmış olduğu ve bu mahalleler arasında 

bir duvarın varlığı düşünülmektedir. Türklerin yaşadığı bölüme saray, hükümet konağı, 

medrese, mescid, hankah (büyük tekke) ve hamamlar yapılmıştır. Hızla büyüyüp surların 

dışına doğru genişleyen şehir, I. Alâeddin Keykubad tarafından daha geniş bir surla 

çavrilmiştir.
25

 Şehrin merkezi Alâeddin Tepesi ile Şerâfeddin Camii ve Atbazarı Kapısı (Kapı 

Camii) arasında kalan bölgedir. Bütün canlılık bu bölgede olduğundan sosyal ve kültürel 

                                                 
22

 Aygün, Konya, s. 57, 59. 
23

 Gül-Bayram-Hakkoymaz, Konya’nın Sosyo-Politik Yapısı, s. 184-185. 
24

 Tuncer Baykara, “Konya”, DİA, C.26, Ankara-2002, s. 185. 
25

 Haşim Karpuz, “Konya”, DİA, C.26, Ankara-2002, s. 189. 
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müesseseler de bu bölgede konumlanmıştır. Günümüzde de bu bölge hala canlılığını 

korumaktadır.
26

 

C- Nüfus 

Toplumun iktisâdî, sosyal ve kültürel yönünün bütüncül ve gerçekçi izah edilebilmesi 

için o toplumun nüfusu hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Fakat Osmanlı döneminde 

kullanılan kaynaklar verilerin tespitinde yetersiz kaldığından nüfusu tam anlamıyla söylemek 

mümkün değildir. Modern anlamda nüfus sayımı ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında 1830 

tarihinde yapılmıştır.
27

 

Genel nüfus olarak Konya tarihi içerisinde farklılıklar göstermiştir. XII. yüzyılın 

başlarında 3-4 bin olan Konya nüfusu Anadolu Selçukluları’nın başkenti olmasıyla 60 bine 

yükselmiştir. Fakat Selçuklular’dan sonra Konya ve bölgesinde savaşların olması nüfusta 

büyük bir azalma meydana getirmiştir. Sahip olduğu bu nüfusa XX. yüzyıla kadar bir daha 

ulaşamamıştır.
28

 

Osmanlı Devleti, fethettiği bölgede ilk olarak tahrir yapma işine girişmiş ve bunu 

düzenli olarak XVII. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Tahrirlerin amacı vergilendirilebilir 

arazileri belirlemek ve nüfus sayımını yapabilmekti. Ancak XVII. yüzyıldan sonra nüfus 

tahrir kayıtları düzenli tutulmamış ve nüfus tespitinde tahrir defterlerinin önemi azalmıştır.
29

 

Yapılan araştırmalara göre, Konya nüfusunun XVIII. yüzyılın ilk yarısında 22.235 olduğu 

tahmin edilmektedir. XVII. yüzyılın ikinci yarısında nüfusun %16’sını gayrimüslimlerin 

oluşturduğu ve İçkale, Gazialemşah ve Çiftenerdiban mahallelerinde yoğunluk arzettikleri 

düşünülmektedir. Buradan, gayrimüslimlerin ayrı mahallerde yaşadığı fikri oluşmamalıdır.  

Tam aksine Müslümanlarla aynı mahallelerde ikamet etmişler, halkla iç içe karşılıklı hoşgörü 

içerisinde yaşamışlardır.
30

 

                                                 
26

 Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı: XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, 

s. 84. 
27

 Hayri Erten, Konya Şer’iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. Yy. İlk 

Yarısı), Ankara 2001 s. 29. 
28

 Ümit Meriç- Edibe Sözen- Osman Özsoy, Konya’da Hayat Tarzı, İstanbul 2006, s. 55. 
29

 Mehmet Öz, “Tahrir”, DİA, C.39, Ankara 2010, s. 427. 
30

 Erten, Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı, s. 30. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL HAYATA DAİR KONULAR 

I- AİLENİN OLUŞUMU VE OSMANLIDA AİLE 

Aile, toplumu oluşturan temel kurum, aynı zamanda da toplumsal düzenin önemli bir 

parçasıdır. Soyun ve kültürün devam edebilmesi aile kurmaya bağlıdır ve toplumlara göre de 

yapısında bazı değişiklikler barındırmaktadır.
31

 Başlangıçtan günümüze kadar toplumların 

siyasî, sosyo-kültürel ve benzeri özelliklerinden dolayı ataerkil-anaerkil, pederşahi-maderi, 

pederi, çekirdek-geniş, polijini-poliandri gibi tiplere ayrıldığı görülmüştür. Bu aile tiplemeleri 

yapılırken daha çok ailenin büyüklüğüne-küçüklüğüne veya aile üyelerinin ailedeki 

ilişkilerine, statülerine bakılmıştır. Dolayısıyla her toplumun kendi gelenekleri, görenekleri, 

ekonomileri, siyasi durumları, eğitimleri ve dini inançları aile oluşumu ve biçimlenişi 

üzerinde etkili olmuştur. Bu bakımdan ilk önce araştırmanın ilgili olduğu dönemde ailenin 

oluşum sürecinde bir alt kurum olarak nitelendirilen nişan (namzed) olgusu
32

 ele alınacaktır.  

 

II- NAMZED 

A- İslâm ve Osmanlı Hukukunda Nişan 

Günümüzdeki nişanlanma kavramı, bir erkeğin belirli bir kadınla evlenme isteğini 

açıklayarak bunu kadına veya ailesine bildirmesi anlamına gelmektedir. Yani, bir erkeğin bir 

kadının nikâhına tâlip olmasıdır. Bu bildirme, doğrudan doğruya evlenmek isteyen kişi 

tarafından yapılabileceği gibi, bu kişinin ailesi tarafından da yapılabilir. Kızın veya ailesinin 

onaylaması hâlinde de taraflar nişanlanmış olurlar.
33

 

İslâm hukûkunda, erkeğin evlenme teklifinin kadın tarafından kabul edilmesi durumunu 

“nişanlılık” olarak nitelemek mümkündür. Nişanlanma, tarafların birbirilerine karşılıklı olarak 

evlenme vaadinde bulunmalarıdır. İslâm hukûkunda nişanlanmanın ilk ve önemli neticesi, 

evlenme teklifi kabul edilen erkeğin kadını görme hakkına sahip olmasıdır. Bu hak sadece 

                                                 
31

 Muhittin Tuş- Bayram Ürekli, “Osmanlı’da Ailenin Niceliği, Eş Durumu ve Çocuk Sayıları: Konya Örneği”, 

Kafalı Armağanı, Ankara 2002, s.269. 
32

 Erten, Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı, s. 31. 
33

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

Yunus Vehbi Yavuz, Nurettin Yıldız), C.9, İstanbul 1994, s.11. 
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erkeğe tanınmıştır. Erkek, nişanlısı olan kadının ellerini, yüzünü ve ayaklarını görebilir. 

Kadın ise erkeği yolda, işinde veya umûmî yerlerde uzaktan görmek imkânına sahiptir.
34

 

 İslâm hukuku çerçevesinde, gelenek ve göreneklere uygun olarak aile birliğinin ilk 

adımını teşkil eden nişanlanma, hem kız hem de erkek tarafının birbirilerini tanımaları 

açısından önemli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde taraflar birbirilerine aile, neseb, maddî 

varlık, fikir ve düşünce olarak uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını test edip görürler. 

Osmanlı toplumunda evlilik öncesi yaşanan nâmzedlik dönemi, aile birliğinin kurulması 

sırasında önemli bir yere sahip olmakla birlikte, hukukî bir düzenlemeye tâbi tutulmamıştır.
35

 

Şer’iye sicillerinde evlilik öncesi hazırlık dönemini oluşturan söz kesme ve nişanlanma 

ile ilgili birçok kayıt bulunmaktadır. Söz konusu kayıtlar nişan akdinin oluşma şartları, 

tarafların yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin devlet nezdinde hukukî geçerliliğinin 

sınırlarını gösteren veriler içermektedir. Osmanlı toplumunda, nişan ya da söz kesme için 

“nâmzed itme” deyimi kullanılmakta, günümüzde olduğu gibi Osmanlı döneminde de nişan 

için kız evinde toplanılmakta ve merasim sırasında misafirlere tatlı ikram edilmektedir.
36

 

B- Nişanın bozulması ve sonuçları 

İslam hukukuna göre nişandan vazgeçilmesi caizdir. Ancak önemli bir mesele ve 

mecburiyet olmaksızın verilen sözden cayılması iyi karşılanmamıştır. Şayet nişanın 

bozulmasını gerektirecek zorunlu bir durum ortaya çıkarsa ayrılma işinin geciktirilmeyerek 

biran önce gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Yani nişan, evlenme, vefat, tedavisi 

mümkün olmayan bir hastalığın ortaya çıkması gibi sebeplerle sona erebileceği gibi tek taraflı 

bir irade beyanıyla da bozulabilir.
37

 

Hukuk sistemlerinin çoğu, nişanı haklı bir sebebe dayanmadan bozan tarafın kusursuz 

nişanlıya veya onun yakınlarına bir tazminat ödemesini kabul etmişlerdir. İslam hukuku haklı 

sebep olmaksızın da nişanın bozulabileceğini kabul etmiş ve kusursuz tarafa nişanı bozanın 

tazminat ödemesine cevaz vermemiştir. İslam’da nişanlanma bir akit olarak kabul edilmediği 

için tazminat istenmesi de düşünülmemiştir.
38

 

                                                 
34

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

İlk Çeyreğine Ait Konya Şer’iye Sicillerine Göre)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, S. 

16, s. 494. 
35

 İzzet Sak, “Şer’iye Sicilleri Işığında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Aile Hayatı: Konya Örneği (1700-

1725), Tarihin Peşinde Uluslar Arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 7/2012, s. 120. 
36

 Mehmet İpçioğlu, Konya Şer’iye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, Ankara 2001, s. 19. 
37

 Sak, “Namzed”, s. 496. 
38

 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 2. Baskı, Konya 1988, s.49-50. 
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Nişanın bozulması durumunda bir takım hukûkî neticeler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 

ilki mehre mahsûben yapılan ödemelerin ve verilen hediyelerin durumudur. Nişanlanan erkek, 

nişanlısına çeyiz alması için, mehre mahsûben bir miktar para verebilir. Ancak mehri, erkeğin 

ödemesi gerekli bir borç hâline getiren sebep nikâhtır. Nikâh gerçekleşmeden nişan bozulursa, 

mehir borcu da söz konusu olamayacağından erkeğin verdiği mehri geri istemesi en doğal 

hakkıdır. Nişan yapılırken ve nişanlılık esnâsında taraflar birbirilerine çeşitli hediyeler de 

verebilirler. Verilen bu hediyeler konusunda mezhepler arasında farklı görüşler mevcuttur. 

Meselâ Hanefî hukûkunda nişanlıların birbirine verdiği hediyeler konusunda “hibe” 

hükümleri cârîdir. Nişan bozulduğunda hediyeler aynen veya değişikliğe uğramış olarak 

mevcut ise geri alınabilir. Mâlikîlere göre hediye veren, nişanı bozan taraf ise geri alamaz. 

Hediyeyi alan nişanı bozmuşsa mutlaka iâde eder veya öder. Şâfiîlere göre ise hediyeler 

duruyorsa aynen, istihlâk edilmiş ise kıymetleri tazmîn edilir. Nişanı hangi taraf bozarsa 

bozsun, durum değişmez.
39

Konya Kazâsı’na tâbi Kavaklı köyünde yaşayan ‘İsâ oğlu 

Süleymân mahkemeye başvurarak Himmet’in kızı Ayni’nin nişanlısı olduğunu; fakat daha 

sonra ayrıldığını belirtmiş ve bu nişanlılık süresince kızın babasına üç yük saman, sekiz keyl 

buğday ve bir kuruş vermiştir. Bunları geri almak istemektedir. Yapılan mahkeme sonucunda 

üç yük samanı, bir kuruşu, altı keyl ve bir şinik buğdayını geri alır.
40

 Görüldüğü üzere eşyalar 

çok az bir eksikle geri alınmıştır. Başka bir örnekte ise namzedden ayrılma sonucu verilen 

eşya değerince para alınmıştır. Konya’nın Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden Abdullah 

oğlu Yûsuf Dilâver’in kızı Asiye ile nişanlı olduğu dönemde Asiye’ye dörtyüzelli akçelik 

eşyâ vermiştir. Daha sonra Asiye ile ayrılınca mahkemeye başvurarak verdiği eşya değerince 

para talep etmiş ve almıştır.
41

 

Nişanlılık süresi birkaç gün olabildiği gibi yıllarca da sürebilir, kız veya erkek nişan 

sürecinde isterse cayabilirdi. Nişandan vazgeçilerek karşı tarafın nefsini dilediğine tezvicini 

kabûl ettiğini beyan ederlerdi.
42

 Bazı davalardan nişanın bir süreç olduğu ve erkek tarafından 

verilen taahhütlerin bu süre zarfında yerine getirilmesi gerektiği aksi halde kız tarafının 

nişandan vazgeçme hakkının doğduğu anlaşılmaktadır.
43

 Kayıtlarda geçen bir başka husus da 

bikr-i baliğa denilen yaş olgunluğuna gelen genç kızların istemedikleri kimse ile rızası 

olmadan evlendirilmelerinin mahkemece engellendiği hususudur. Buradan Osmanlı 

                                                 
39

 Sak, “Namzed”, s. 496. 
40

 KŞS 16 / 63-4. 
41

 KŞS 16 / 73-3. 
42

 Hatice Sevici, 54 numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin (1-190) Değerlendirme ve Transkripsiyonu (H.1150-1152 

/ M.1738-1740),Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2011, s. 34. 
43

 İpçioğlu, Osmanlı Ailesi, s. 20. 
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toplumunda kadının rızası olmadan istemediği biri ile zorla evlendirilmesinin mümkün 

olmadığı anlaşılmaktadır.
44

Konya’nın Çavuş Mahallesi’nde geçen bir örnekte, Seydi Ahmed 

kızı Âişe küçükken dayısı Mehmed tarafından Mevlüd adlı kimse ile nişanlanmış; ancak Âişe 

reşîd olunca başkasıyla evlenmek istediği beyânında bulunmuştur. Mahkemeye başvurularak 

bu namzedliğin sona erdirilmesini istemiş, mahkeme de bunu uygun görmüş ve mahkeme 

kararıyla bu namzedlik sonlanmıştır.
45

 

Namzed ile ilgili ilginç bir belgeye de rastlanmıştır. Hırsızlık yaparak nişan masraflarını 

karşılayan bir kişinin yakalanması söz konusudur. Konya’da subaşı olan Mustafâ Ağa, Halac 

Ahmed isimli kişiyi hırsız olduğu gerekçesiyle yakalar ve Halac Ahmed’in mal varlığını tahsil 

etmek için Karaman Beylerbeyi Ali Paşa’ya başvurur. Halac Ahmed’in Mehmed adlı şahısta 

beş kilimi ve bir miktâr akçesi olduğunu öğrenir ve bunu Mehmed’den talep eder. Mehmed 

ise Halac Ahmed’in, kızı ile nişanlı olduğunu ve Müslümânlar huzûrunda helvâ, keten ve ipek 

bedeli adı altında yirmi kuruş verdiğini ve bununla da kendisinin helva, keten ve ipek aldığını 

ve helvayı da dağıttıklarını bildirir. Bu durumda hırsızın çaldığı malların ortada olmaması ve 

malları alan Mehmed’in de bu durumun sorumlusu olmaması, yani bu durumdan habersiz 

olarak nişan bedeli olduğunu düşündüğü için harcama yapması sebebiyle subaşının bu parayı 

tahsil etmesi dinen câiz midir diye bakılmış ve câiz görülmeyerek dava düşmüştür.
46

 Burada 

da görüldüğü üzere nişan merâsiminde yapılacak masrafları (kız tarafına belli bir bedel 

ödeyerek) erkek tarafı karşılamakta, ayrıca kız tarafına çeşitli hediye verilmektedir. İkram 

olarak ise genellikle helva dağıtılmaktadır.  

 

III- NİKÂH AKDİ İLE İLİGİLİ KAYITLAR 

Nikâh, evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın 

birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini ifade 

eder. Ailenin temelini teşkil eden evlilik bütün dinlerde, kadın ve erkeğin kendilerine özgü bir 

mahremiyet ve paylaşım alanı oluşturmalarına ve insan soyunun devamına katkı 

sağlamalarına imkân veren yegâne meşru ilişki olarak kabul edilmiştir.
47

   İslam-Osmanlı aile 

hukukuna göre ailenin oluşumunu sağlayan evliliğin gerçekleşebilmesi için nikâh akdi denilen 

                                                 
44

 İpçioğlu, Osmanlı Ailesi, s. 21. 
45

 KŞS 16 / 9-1. 
46

 KŞS 16 / 130-4. 
47

 Fahrettin Atar, “Nikâh”, DİA, C.33, İstanbul 2007, s.112. 
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sözleşmenin yapılması şarttır. İslam hukukuna göre nikâh, tarafların ve şâhitlerin huzurunda 

yapılan medeni bir sözleşmedir.  

Evlenme ile ilgili akidler kadı tarafından sicile kaydedilmiştir. Fakat bu cümleden tüm 

evlenmelerin sicillere kaydedildiği anlamı çıkarılmamalıdır. Zira mahalle veya köyün imamı 

da nikâhı kıyabilirdi. Ama imamın nikâhı hemen kıyması söz konusu değildir, evlenmek 

isteyenler bulundukları yerin mahkemesinden nikâh akdi için gerekli izni alıp, o din adamına 

hitaben bir izin kâğıdı (izinname) getirdikleri zaman bu vazife yerine getirilirdi.
48

 İslâm 

hukuku, evliliklerin aleni olmasını şart koşmaktadır. Evlenecek kişilerin kadıdan izin alması 

gerekmekte ve imamın nikâh akdine iştiraki olmayıp, izinname usulüyle kıyılmaktaydı. 

Evliliklerin izinname ile yapılması ve sicile kaydedilmesi ilk defa Kanunî zamanında görülen 

bir uygulamadır.
49

  Bir memurun veya bir din adamının evlenmeye iştirak etmesi mecburiyeti 

yoktur. Fakat İslam hukuku, velayeti ammesi dolayısıyla kadı’nın bazı hallerde evlenmeye 

müdahale edeceğini kabul etmiştir. Örneğin velisi olmayan küçüklerin ve bazı hallerde reşîd 

kadınların evlendirilmesi kadı’nın görevi olduğu gibi, velilerin velâyet haklarını kötüye 

kullanmaları halinde; meselâ, velayetleri altında bulunanlara sebepsiz olarak evlenme izni 

vermekten kaçınmaları halinde, kadı ilgili kimselere evlenme izni vermek hakkına sahiptir.
50

 

Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Neslihân bint-i Mehmed kendisinin velisi 

olmadığını ve reşîd olunca kendi rızası ile Mehmed bin Receb ile evlenmek istediğini 

mahkemeye bildirir. Mehr-i muaccel olarak bir kemhâ kaftân, yirmi paftalı sim kuşak, bir 

alaca döşek, bir alaca yasdık, bir çift yorgan, bir ‘arakıye
51

 ve mükemmel hemâm rahtı; mehr-

i müeccel olarak ise yirmibin akçe mehir belirlenir. Mehmed de Neslihan’ı evliliğe kabul 

eder.
52

 Burada görüldüğü üzere velisi olmayan kişiye kadı tarafından evlenme izni verilmiştir. 

Buradaki bir başka husus da mehir konusudur. Aşağıda mehir konusuna ayrıca değinilecektir; 

fakat yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Mehr-i muaccel genellikle eşya üzerinden, mehr-i 

müeccel ise para (akçe) üzerinden belirlenmekte idi. Başka bir önemli nokta ise verilen 

eşyaların cinsidir. Bu eşyalar o dönemin ekonomik durumunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 

                                                 
48

 Sevici,54 numaralı Konya Şer’iye Sicili, s. 34-35. 
49

 Mualla Kavuncu, “Osmanlılarda Aile ve Kadın”, Dini Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Ağustos 1999, C. 2, S. 4, 

s. 161. 
50

 Cin, Evlenme, s.281. 
51

 Yün ve tiftikten döğülerek yapılmış ince keçe kumaş. Başa kavuk giyildiği devirlerde, bu serpuşun altına 

yağlanıp kirlenmesin diye ve teri emmek için giyilen dövülmüş ince kesecikten bir nevi baş giyeceği. 

Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s. 42. 
52

 KŞS 16 / 34-3. 
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Bir başka belgede de, nikâh için vekil tayin edilen kişinin şâhitler huzurunda nikâhı 

gerçekleştirmesi yer almaktadır. Bu belgedeki konu aslında çok aşina olduğumuz bir vekil 

tayin etme olayıdır; fakat konunun ilginç yanı, vekili evlenecek olan kızın kendisinin tayin 

etmesidir. Alibegüyüğü köyünde ikâmet eden İbrahim kızı Rahime mahkeme tarihinden (H. 

24 Zî’l-ka‘de sene 1083 / M. 13 Mart 1673) oniki sene evvel amcası Veli Beg’i nikâhı için 

vekil tayin eder. Veli Beg, vasîsi olduğu Osman küçük olduğu için, kadı huzurunda yirmibin 

akçe mehr-i mü’eccel ve onbin akçe mehr-i mu’accele ile Rahîme’yi Osman ile nikâhlar. 

Fakat Rahîme hala nikâhın gerçekleşmediğini zannederek mahkemeye müracaat eder. Şâhitler 

huzûrunda bu nikâhın gerçekleştiği belirtilerek bir sonuca bağlanır.
53

 

 

IV- MEHİR 

Erkeğin evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya sair bir mala 

mehir denir. İslâm hukukunda mehir, evlenecek kızın ailesine değil, doğrudan kendisine 

verilir. Kadın almış olduğu bu mehir karşılığında çeyiz hazırlamak zorunda değildir. Nikâh 

esnasında mehir belirtilmemiş olsa bile, hatta verilmeyeceği şart edilmiş olsa bile kadın mehre 

hak kazanır. Bu yönleriyle mehir başlık parasından ayrılır.
54

 Kadın eğer isterse mehrini 

kocasına veya vârislerine hîbe edebilir.
55

 Hanefilere göre mehrin en az sınırı 10 dirhem gümüş 

veya bunun kıymetinde bir eşyanın bulunması gerekmektedir. Hz. Muhammed zamanında bu 

miktar iki kurbanlık koyuna eşitti.  

Mehir, muaccel ve müeccel olmak üzere ikiye ayrılır. Muaccel mehir, evlilik anında 

peşin olarak ödenen mehirdir. Ödenmesi sonraya bırakılan mehire de veresiye mehir 

anlamında müeccel mehir denmektedir. Müeccel mehir için bir vade belirlenmişse vadesi 

geldiğinde ödenmek zorundadır. Fakat vade belirtilmemişse genellikle boşanma anında veya 

taraflardan birinin ölmesi durumunda gelmiş kabul edilir.
56

 Mehr-i müeccelden zevce kendi 

rızasıyla vazgeçebilir. Ancak vazgeçtiğini mahkeme önünde beyan edip kaydettirmesi 

şarttır.
57

 

Defterde mehirle ilgili birçok belgeye rastlamaktayız. Bunlar ya alacak davası şeklinde 

ya da kadının bu hakkından vazgeçmesi (muhâla‘a) şeklindedir. Mehir sadece boşanma 

                                                 
53

 KŞS 16 / 160-1. 
54

 Hayreddin Karaman, Ali Bardakoğlu, İlmihal İslam ve Toplum, C.II, Ankara 2010, s. 218. 
55

 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûkı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, C. 2, İstanbul 1980, s. 135. 
56

 Karaman, Bardakoğlu, s. 219. 
57

 İlber Ortaylı, “Anadolu’da XVI. Yüzyılda Anadolu’da Evlilikİlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler”, Osmanlı 

Araştırmaları Dergisi, S.1, İstanbul 1980, s. 36.  
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zamanında değil ölüm halinde de dava konusu olmuştur. Konya’da ikâmet eden Ahmed 

Efendi’nin vefât etmesi üzerine henüz reşit olmamış kızı Cemile’nin vasîsi olan Mehmed 

Çelebi’nin de bulunduğu mahkemede Ahmed Efendi’nin hanımı Şehri, otuzbin akçe mehr-i 

mü’eccelinin olduğunu, bunun onikibin akçesini hibe ettiklerini ve Ahmed Efendi vefât ettiği 

zaman Şehri’ye onsekizbin akçe mehr-i mü’eccel vereceği olduğunu beyan eder ve bunu da 

mîrâsından talep eder. Mahkemede bulunan şâhitler de buna şâhitlik ederler ve kalan 

onsekizbin akçenin hibe edilmediğini ve Şehri hanımın hakkı olduğunu söylerler. Şehri 

hanımın yemini sonucunda mahkeme mehrin Şehri tarafından alınmasına karar verir.
58

 

Bir davada, ölen kadının mehrini annesi Mehri hatun almak istemiştir. Burada bir de 

yalan beyan vardır. Bu nedenle mehrin verilmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşanmıştır. 

Konya’nın Sakâhâne Mahallesi sâkinelerinden iken vefât eden Zemîne isimli kadının annesi 

Mehri mahkemeye başvurarak kızının kocası olan el-Hâc Hüseyin’in zimmetinde olan fakat 

kızına ait onaltıbin akçe mehr-i mü’eccelinden ve bir sarı alaca sâdesinden, bir köhne beyaz 

sâdesinden, iki köhne hamam torundan, bir köhne peştemâlından, bir köhne yektasından, bir 

köhne gömleğinden, bir köhne dârayî zıbunundan, bir çentiyânından ve birkaç ma‘fes 

çenberinden kendisine düşen üçte bir oranındaki hisseden ikibin akçesini almış, şimdi ise 

kalanını talep etmektedir. el-Hâc Hüseyin, karısının sağlığında onaltıbin akçesi olduğunu, 

bunun ondörtbin akçesini kendisine hibe ettiğini, geriye kalan ikibin akçe mehrinden ve 

mîrâsından üçte bir hisseyi de annesi Mehri’ye verdiğini söyler. Bunun üzerine Mehri ikibin 

akçeden başka bişey almadığını dile getirir. Ayrıca kızının da ondörtbin akçeyi hibe ettiğini 

bilmediğini söyler. Bunun üzerine Mehri’ye yemin ettirilir; fakat Mehri yemin etmez. 

Böylece yalan söylediği ve fazla hak almaya çalıştığı anlaşılır.
59

 

 

V- BOŞANMA 

Sözlükte “serbest kalmak, bağından kurtulmak anlamındaki talâk kelimesi fıkıh terimi 

olarak belli lafızlarla nikâh akdinin bozulmasını ifade eder. Türkçe karşılığı boşama ve 

boşanmadır. İslam dini neslin devamı için tek yol olan evliliği teşvik etmiş, eşlerin evlilik 

birliğini, karşılıklı sevgi ve saygı ortamını olabildiğince korumalarını istemiş, talâkı da ancak 

evliliğin sürmesine imkân kalmadığında başvurulabilecek bir çözüm şekli olarak meşrû 
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 KŞS 16 / 74-3.  
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saymış, bazı dinlerde ve hukuk sistemlerinde görüldüğü gibi kağıt üzerinde evli kalıp bedence 

ayrı yaşamayı uygun görmemiştir.
60

 

Evlenme karı koca arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya imkân veren 

ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. Evlenme akdi diğer akidlerden 

gerek yapılışı, gerek bu akde gelinceye kadar sürdürülen hazırlıklar, gerekse bu akdin geçerli 

olabilmesi için maddî ve şeklî hukuk açısından riayet edilmesi gereken şartlar bakımından 

ayrılmaktadır. Bu sözleşme her şeyden önce birbirleriyle evlenmeleri dinen ve hukuken 

mümkün olan kişiler arasında ve iki şâhit huzurunda yapılır. Şâhitlerin mevcudiyeti bu 

sözleşmeye açıklık kazandırmak ve evlilik ilişkisini etrafa duyurmak hedefine yöneliktir.
61

 

Evlilik esasta törelere bağlıdır, böylece evliliğin devamı ve insani muhtevası bütün bir 

millet hayatının temelini teşkil eden dini ve ahlaki esaslara dayanır. Evlenme şekilleri insanlık 

tarihinde ne kadar değişiklikler gösterirse göstersin, toplumun iktisadî ve sosyal yapısına göre 

ne kadar farklı olursa olsun, evlilik daima din bağlarıyla pekiştirilmiş ve yüceltilmiş ve 

dolayısıyla bütün toplumlarda kutsal bir müessese karakterini korumuştur.
62

 

İncelediğimiz defterde talâk için şart edildiklerini iddia ederek dava açan kişiler 

olmuştur. Konya’nın Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Alime ve Ayşe kocaları 

Mehmed’in bu tarihten sekiz gün önce sinir anında boş olun dediğini, lâkin kendisinin talâk-ı 

selâseye niyet edip söylemediğini yani bunu inkâr ettiğini dile getirirler. Mahkeme huzûrunda 

Mehmed’e yemîn teklîf olunur ve Mehmed de hanımlarını boşamadığına dâir yemin eder.
63

 

Yine buna benzer bir davada, Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Nazlı isimli kadın, 

kocasının “oğlundan ayrılmazsan benden üç talâk ile boş ol” dediği gerekçesiyle kocasına 

dava açar; ancak kocası ‘Abdurrahman’a yemîn teklîf olunduğunda Abdurrahman yemîn 

eder.
64

 Bir başka davada da üç talâk ile boşama söz konusudur. Konya’da Sarıhasan 

Mahallesi’nde yaşayan Mehmed oğlu Mevlûd karısı Cemîle’yi belirtilen tarihten (27 Zî’l-

ka‘de 1083 / 16 Mart 1673) yüz üç gün önce (yaklaşık üçbuçuk ay önce) Şa‘bânın on beşinci 

günü üç talâk ile boşar ve artık alâkası kalmadığını, istediği kişiyle evlenebileceğini beyân 

eder.
65
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Mütesellimin isteği üzerine, kardeşinin kâtilinden şikâyetçi olmayacağına dair üç talâka 

şart ettiğine dair yer alan bir mahkeme kaydı bulunmaktadır. Belgede mütesellimin bu 

isteğinin nedeni ve kişinin de bunu kabul etme sebebi bulunmamaktadır.
66

 

İslam hukukuna göre boşanma dönülebilir olup olmamasına göre ric’î ve bâin adlarını 

alır. Çalışma yapılan defterde ric’î talâk ile ilgili belge bulunmamaktadır; ancak kısaca 

tanımlamakta yarar görülmektedir. 

A- Ric’i Talâk 

Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkânı veren boşama 

türüne dönülebilir boşama anlamında “ric’i talâk” denir. Bir ric’î talâktan bahsedebilmek için 

evliliğin zifafla fiilen başlamış olması ve Hanefilere göre boşamanın sarih sözlerle şiddet ve 

mübalağa ifade etmeyen bir tarzda yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu boşamanın 

üçüncü boşama olmaması da şarttır. Bu durumda koca, iddet süresi içerisinde dilerse eşine 

geri dönebilir. Bunun için yeni bir nikâh yapmaya, yeni bir mehir ödemeye gerek yoktur.
67

 

B- Bâin Talâk 

Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma şeklidir. Bu 

boşama, kocanın eşini üçüncü kez boşaması hâlinde, yeni bir nikâh da yapılsa, tarafların bir 

araya gelmesi için yeterli değildir; aralarında büyük ayrılık meydana gelmiştir. Kadının 

başkasıyla geçerli bir evlilik yapmadan ilk eşine dönmesi mümkün değildir. Bâin talâk 

evliliğe derhal son verir; eşler birbirinden hemen ayrılmak zorundadır.
68

 Kişi, karısına “seni 

boşadım, boşadım, boşadım” derse yalnızca bir talâk gitmiş olur. Fakat tek seferde “seni üç 

talâk ile boşadım” derse üç talâk da gitmiş olur ve geri dönülemez.
69

 

Sicilde bâin talâk ile ilgili iki adet belge mevcuttur. Bu belgelerde genellikle aynı 

kalıplar kullanılmıştır. Her iki belgede de kadın mehr-i müeccelini almaktan vazgeçmiştir. 

Erkeğin “iddeti münkaziye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün” (iddeti 

dolduktan sonra istediği kişiyle evlensin) sözü ile bu boşanmanın geri dönülemez olduğu 

anlaşılmaktadır.
70

Defterde, iki adet de vekâlet ile talâk-ı bâyin yer almaktadır. Pürçüklü 

Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm oğlu Halîl Kuzgunkavağı Mahallesi’nden Mevlûd ve 

Kerimdede Mahallesi’nden ‘Ali’yi şâhit tutarak Sadırlar Mahallesi’nden Ahmed’e mahkeme 
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tarihinden üç sene önce başka bir memlekete gideceğini ve “eğer üç sene sonra gelmezsem 

sen benim vekîlim olup karım Râbi‘a’yı talâk-ı bâyin ile boşa” diyerek vekâlet verir. Üç sene 

dolunca ve Halîl gelmeyince Ahmed vekâleti hasebiyle Râbi‘a Hatun’u talâk-ı bâyin ile 

boşar.
71

 Diğer belgede de, yine uzak diyârlara giden Süleyman isimli şahsın şâhitler 

huzûrunda vekâlet vermesi yer almaktadır. Burada da, Süleyman’ın üçyüz gün başka yere 

gitmesi icâp eder. Aynı yukarıdaki belgede olduğu gibi eğer bu süre doluncaya kadar 

gelmezse vekâlet ile karısının kendisinden boş olmasını talep eder ve bunun için de, es-Seyyid 

Oruç Çelebi’ye vekâletini verir. es-Seyyid Oruç Çelebi de, bu süre dolunca Süleyman’ın 

karısı Eşe Hatun’u vekâleti hasebiyle talâk-ı bâyin ile boşar.
72

 

C- 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 verilir.
73

 

İslam hukuk doktrininde boşama hakkı kural olarak kocaya ait olup koca istemediği bir 

evlilikten dilediği anda kurtulma imkânına sahiptir. Bununla birlikte kocanın bu hakkını keyfi 

ve haksız bir şekilde kullanmasını önleyici bir takım önlemler alınmış, kadına da belli kayıt 

ve şartlarda istemediği bir evlilikten kurtulması imkânı tanınarak tarafların hak ve 

sorumlulukları arasında bir ölçüde denge kurulmuştur. Kadın başlangıçta boşama yetkisi 

almışsa onu kullanarak evlilik birliğini sona erdirebileceği gibi belli durumlarda mahkemeye 

başvurarak kazai boşanma isteğinde bulunabilir. Kadının istemediği bir evlilikten 

kurtulmasının üçüncü yolu ise belli bir bedel (genellikle mehir alacağı) karşılığında kocasını 

kendisini boşamaya razı etmesi demek olan muhâla’a usulüdür.
74

 

Doğuştan gelen bedeni kusurlar, dinî, ahlakî ya da yaşlılık veya zayıflıktan doğan çeşitli 

sebepler yüzünden bir kadın kocasından nefret edebilir, onunla yaşamaktan hoşlanmayabilir 

ve kocasına itaat konusunda Allah’ın emirlerini yerine getirmemekten korkabilir. Bu 
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sebeplerden dolayı İslam hukuku, sadece erkeğe ait olan talâk hakkına paralel olarak kadının 

evlilik bağından kurtuluşu için bu yolu meşru kılmıştır.
75

 

Kuran ve sünnetteki aile hukukuna ilişkin hükümlerin örgüsünü dikkate alan İslam 

âlimleri, hul’un kadının tek taraflı iradesi ile değil karşılıklı anlaşma ile gerçekleşen bir işlem 

olduğu sonucuna varmışlardır. Kocanın verdiği mehri ancak karısının rızasıyla geri 

alabileceğini bildiren, erkeğin, talâk yetkisini verdiği metni ve hediyeleri geri almak için baskı 

aracı olarak kullanmasını yasaklayan ve evliliğin yürümeyeceği anlaşıldığında bile eşlere 

öncelikle anlaşma yolunu seçmelerini öğütleyen, bütün bu yollar denendikten sonra ayrılma 

halinde Allah’ın onları lütfundan yararlandıracağını ifade eden ayetlerle karşılıklı hakları 

gözeterek sağlanacak mutabakata dayalı ayrılmanın meşru bir yöntem olduğunu dolaylı 

biçimde destekleyen delillerdendir. Hz. Muhammed, haklı bir sebep bulunmaksızın talâk 

yoluyla karısından ayrılan bir erkeğin uhrevi sorumluluğuna dikkat çektiği gibi kadınında 

haklı bir sebep olmaksızın kocasından kendisini boşaması için talepte bulunmasını hoş 

karşılamamış ve böyle bir davranışın uhrevi sorumluluğunun ağır olduğunu belirtmiştir.
76

 

Muhâla’a ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: ‘Boşama iki defadır. 

Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlarınıza 

verdiklerinizden bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah’ın 

sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum 

müstesna. Eğer Allah’ın çizdiği sınırları ikisinin de çiğnemesinden korkarsanız kadının 

fidye vermesinde her iki taraf içinde bir sakınca yoktur…’ (el-Bakara 2/229). 

Muhâla’anın gerçekleşmesinde mahkeme kararı şart değildir. Çünkü muhâla’a bedel 

karşılığında yapılan bir akiddir. Bu yüzden satış ve nikâh gibi hâkimin hükmüne ihtiyaç 

yoktur. Muhâla’anın geçerli olabilmesi için nikâhın sahih olması, kocanın boşanmaya 

ehliyetli, kadının da boşanmanın mahiyetini bilmesi, muhâla’a bedelini tespit ederken kadının 

baliğ, âkil ve muhâla’anın şartlarını bilmesi gerekir. Küçük koca veya küçük karının babası 

bu kişilerin adına muhâla’ada bulunamaz. Muhâla’ada zorlama yoktur. Eğer zorlama erkek 

tarafından yapılıyorsa talâk vâki olur ve muhâla’a bedeli geçersizdir. Eğer zorlama kadın 

tarafından yapılıyorsa talâk vâki olduğu gibi kadının bedel ödemesi gerekir.
77

 Ancak erkek 

“seni şu kadar bedel ile hul’ ettim” derse ve kadın da “râzı oldum” derse muhâla‘a 
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gerçekleşmiş olur. Bu kısımda kadının verdiği cevap da çok önemlidir. Kadın “râzı oldum” 

veya “icâzet verdim” yerine “evet” derse muhâla‘a geçersiz kabul edilir.
78

 

Üzerinde çalışma yaptığımız defterde muhâla’a ile ilgili belgelerden bir tanesinde 

Hocahabib Mahallesi sâkinelerinden Bağdad bint-i Osmân sekizbin akçe mehr-i 

müeccelinden ve ve iddeti süresince yararlanacağı nafakadan, bir çift yorgan ve bir 

döşeğinden vazgeçerek muhâla’a ile boşanmıştır.
79

 Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi 

sâkinelerinden İbrahîm kızı SâlihaHatun kocası Derviş Kâbil ile aralarında anlaşarak altıbin 

akçe mehr-i mü’eccelinden, nafakasından ve mesken masraflarından vazgeçmek üzere 

boşanır. Fakat altı gün sonra haklarından vazgeçtiği için pişman olmuş olacak ki, mehr-i 

mü’eccelini almak üzere dava açar. Araya Müslümanlar girerek bir anlaşmaya varılır ve 

altıyüz akçe verilmesi kararlaştırılır ve Sâliha Hatun bunu kabul eder. Belirlenen miktarı alan 

Sâliha Hatun bir daha dava edersem kabul olunmasın diyerek davanın kesin olarak sonuca 

bağlandığını belirtmiş olur.
80

 

Vekâlet ile gerçekleşen bir muhâla‘a örneğinde ise Bozkır Kazâsı’nda ikâmet eden 

Siyavuş, Yusuf Beg’i kendisine vekil tayin eder. Yusuf Beg de Ömer kızı Nisâ’yı, kocası 

Siyavuş’un zimmetinde bulunan dörtbin akçe mehr-i mü’eccelinden ve nafakasından 

vazgeçirip geçimi de Nisâ Hatun’un kendi üzerine olmak üzere vekâleti hasebiyle muhâla’a 

ile boşar.
81

 Açılan bir başka davada da, muhâla’a ispatlanmak istenmiştir. Konya’da Yenice 

Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma mahkemeye başvurarak kocası Ahmed’in kendisini 

mahkeme tarihinden sekiz ay önce altıbin akçe mehr-i mü’eccelinden, nafakasından, bir yektâ 

ve bir sîm kuşak, bir boğası kaftan, bir atlas ‘arakıye, bir yorgan ve bir döşeğinden vazgeçerek 

ve geçimini de kendi sağlamak üzere muhâla’a eylediğini ve bunun teyit edilmesini talep 

eder. Müslümanlardan  İmâm Ahmed Halîfe ibn ‘Abdullah ve Derviş ‘Alî bin Ahmed adlı 

kişilerin şâhitliğinde bu durum teyit edilir.
82

 

Zorlama ile kabul ettirilen bir talâk davasında, mahkemeye başvuran Cemîle Hatun 

kocası Ahmed’in kendisini döverek boşanmayı kabul ettirdiğini söyler. Bu durumda boşanma 

türü muhâla‘a olacağından kadın mihrini de alamamış olur. Kendisinin kerhen haklarından 

vazgeçtiğini beyân ederek üçbin akçe mehrini mahkeme yoluyla Ahmed’den talep eder. Fakat 
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mahkemece Ahmed’e verdirilen yemîn sonucu Ahmed bunu inkâr eder ve yemîn ederek karısı 

Cemîle’yi doğrulamaz. Bu nedenle de kadına mihir ya da herhangi bir şey verilmez.
83

 

Genellikle aynı kalıplarla yazılan muhâla‘a davalarında kadının nelerden vazgeçtiği yer 

almış ve aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadan boşanıldığı dile getirilmiştir. Bazı belgelerde 

kocanın kendisi razı olarak mehrini karısına verdiği görülmektedir.  Bazı belgelerin sonunda 

da “istediği kişiyle evlensin” ibaresi yer almıştır. Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Yapalu köyü 

sâkinlerinden Yusuf bin Abdullah karısı Fâtıma’yı bundan beş ay önce muhâla‘a ile 

boşadığını, hiçbir alâkası kalmadığını ve Fâtıma’nın istediği kişiyle evlenebileceğini söyler.
84
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İKİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK HAYATA DAİR KONULAR 

I- VAKIF İLE İLGİLİ KAYITLAR 

Vakıf, insanla beraber mevcut olan karşılıklı dayanışma ve başkasına iyilik yapma 

duygusunu, hukukî statüye kavuşturan ve ona süreklilik sağlayan, milletlerin sahip bunduğu 

manevi güç ve değerlerin tanımlanmasına yardımcı bir kurumdur. Hizmet anlayışında 

evrensel bir yaklaşıma sahiptir.
85

 

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Hicretin ilk asrında ortaya çıkan ve ikinci asrın 

son yarısında hukuki şeklini alan vakıf müessesesi, toplumun gereksinim duyduğu birtakım 

dini, kültürel ve diğer sosyal hizmetleri karşılamak; toplumdaki fakirlere, kimsesizlere, 

talebelere, yolculara yardım etmek, İslam’daki sadaka düşüncesine dayalı olarak varlıklı 

kimselerin bireysel mallarını, mülklerini tahsis etmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
86

 

Vakıf kuran kişilere vâkıf, vakfedilen ve vakfın kuruluşuna dair hazırlanan belgeye 

vakfiye denilmektedir. Vakfiyedeki şartlara ve şer‘î hükümlere göre, vakfın işlerini idare 

etmek üzere tayin olunan kişiye mütevelli denmektedir.
87

 

Osmanlı toplum geleneğine göre, imkânı olan herkes bir hayır eseri yaptırmakta, buna 

gücü yetmeyenler bir mektep veya cami tamir ettirmekte, bunu da yapamayanlar hiçbir şey 

yapmamaktansa bir çeşme yaptırmakta idi. Toplumsal sorumluluk çok güçlüydü. Sahip 

olduğu maddi imkân ölçüsünde bir hayır eseri yaptırmayana toplum iyi gözle bakmazdı. 

Zaten böyleleri de pek çıkmazdı.
88

 

Tüm toplumlarda suyun önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Müslüman-Türkler de 

çeşme, sebîl, kuyu ve sarnıç gibi halkın su ihtiyacına yönelik eserleri vakıf olarak yapmışlar 

veya vakıflar yapmak suretiyle, bu hizmetin karşılanmasını sağlamışlardır. Hayırsever 

Müslümanlar, temizlik maksadıyla yapılan mimarî eserler yanında, insanların hararetini 

söndürmek maksadıyla, yaz günlerinde soğuk su dağıtılması için de çeşitli vakıflar 

yapmışlardır. Konya örneğinde de hayırseverler çeşme, şadırvan, musluk, sarnıç, kuyu, suyolu 
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gibi halkın su ihtiyacına yönelik pek çok hayır işini vakıflar yaparak gerçekleştirmişlerdir. 

Konya’nın su ihtiyacı, asırlarca, kurulan bu vakıflar sayesinde giderilmiştir.
89

 

Defterdeki vakıflarla ilgili kayıtların her biri farklı bir konuyu içermektedir. Bunlardan 

bir tanesi, sel suyu ile harap olan dükkânın vakıf tarafından satılmasıdır. Konya’da Şeyh 

Hüseyin Efendi’nin vefat etmeden önce vakfettiği hanın odalarını sel basmış ve yıkılıp harap 

olmuştur. Tamirine imkân olmadığından satışına karar verilmiş ve üçyüz kıt’a esedî guruşa 

satılmıştır.
90

 Buna benzer başka bir kayıtta da yine vakıf dükkânı satışı vardır. Fakat burada 

satış nedeni belli değildir. Satılan vakıf dükkânından alınan paranın beşyüz akçesi mescid-i 

şerif çerağına, dörtyüz akçesi mescid imamına ve kalanı ise mahalle (İmaret Mahallesi) 

avarızına verilmiştir.
91

 

Konyalı hayırseverlerin çeşmelerin ve suyollarının ta’mîri ve bakımı için gayr-i 

menkûller vakfettiğini görmek mümkündür. Konya’da görev yapan devlet adamları da çeşme 

inşâsı yanında, çeşmelerin sıhhatli bir şekilde hizmet verebilmeleri için de, bakım ve 

ta’mîrlerinin yapılmasına katkı sağlamış ve bunların bakım ve onarımında kullanılacak 

paralar vakfetmede öncülük etmişlerdir.
92

 Konya’da Emrullah Çeşmeleri’nin suyolu ve 

künkleri harap olmuştur; fakat vakfın bunu ta’mir ettirmeye imkânı yoktur. Daha önce vefat 

etmiş olan Candarzade Hasan Ağa’nın vakfa bağışladığı para ile yaptırılmasına karar verilir. 

Hatta Candarzade Hasan Ağa’nın bağışlamış olduğu para da yetmez ve Seyyid Hüseyin 

Efendi kendi cebinden yirmi kuruş daha katarak çeşmeleri tamir ettirmiştir.
93

 

Vakfa dair bir başka kayıtta ise bir ispat sözkonusudur. Poladlar Mahallesi’nden Ayni 

Hatun vefat eder. 12 re’s koyun ve lahbesini mahalle avarızına, onbeş yarım buğday ve bir 

palâsını mescid-i şerife vakf eder. Ayni Hatun’un vârisi Mehmed bin Ahmed gerçekten vakf 

edilip edilmediğini öğrenmek ister ve bunun üzerine açılan davada şâhitler bunun gerçek 

olduğuna dair şâhitlik ederler.
94

 

Vakfa borçlu olarak ölen kişinin muhallefâtından edilen tahsili içeren bir belge 

Kemâlgarîb Mahallesi’nde geçmektedir. Mahalle mescidi evkâfı mütevellisi Molla Hâcı, 

mahalle sâkinlerinden iken vefât eden Ali Halîfe isimli kişinin oğlu Hüseyin’in vasîsi olan 
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amcasının huzûrunda mahkemede Ali Halîfe’nin sağ iken mihrâb malından onaltı esedî guruş 

ve ‘avârız mâlından yirmi esedî guruş aldığını ve geri ödemeden vefât ettiğini beyân eder ve 

mîrâsından bunu talep eder. Bunun üzerine şâhitler de şâhitlik ederler ve 36 kuruş 

muhallefâttan tahsil edilerek mütevelliye teslim edilir.
95

 

Bir belgede de vakıf malının vakıf malı olduğu söylenmeden satışı yapılmıştır. Bınârî 

Mahallesi sâkinelerinden Bâlî kızı Ayşe Hatun Kozağacı Köyü’nde Begbes denilen yerde 

bulunan bir kıt‘a bağını, Abdulmü’min Çelebi’nin aynı yerde bulunan iki kıt‘a harîm, bir kıt‘a 

arz-ı hâliye, bir mikdâr bağ ve bir bağ evi ile takas eder; fakat Abdulmü’min Çelebi’nin 

verdiği iki kıt‘a harîm ve bir kıt‘a arz-ı hâliyenin, Abdulmü’min Çelebi’nin dedelerinden 

kalma vakıf malı olduğunu öğrenir. Elinde vakıf olduğuna dâir fetvâ-yı şerîfe bulunan Ayşe 

Hatun bu sözleşmenin fesh edilerek kendisine bağının geri verilmesini talep eder. Şer’an bu 

durumun câiz olduğuna karar verilerek mahkeme Ayşe Hatun’un lehine sonlandırılır.
96

 

Konya’da ikâmet eden Yusuf kızı Emine, babası hayatta iken tasarrufunda bulunan 

Hasanköy’ündeki Hazret-i Şeyh Sadreddîn vakfı olan bir kıt‘a tarlanın kendisine intikâl 

ettiğini, bunun için de babasının hayatta iken vakfın mütevellisi olan Mehmed’e bin akçe 

verip izin aldığını ve kendisi reşit olunca bu parayı Emine adına alıp vakıf malını da 

Emine’ye teslim etmelerini istemiştir. Emine Hatun da reşit olunca bin akçe karşılığında 

tarlayı almıştır.
97

 

İnsuyu Kazası’na tâbi’ Suarık nâm karyeden Mustafa ve Nuh ibney Hâcı ve Sâliha bint-

i Hâcı Memi; Poladlar Mahallesi’nden Firdevs ve Saliha kardeşler ise babalarından kalan 

mîrâsı vakfa bağışlamışlardır.
98

 

Konya sâkinlerinden eş-Şeyh el-Hâc Ahmed Efendi ibn Receb bundan bir süre önce 

Atbazarı Kapusu içerisinde bulunan bir bakkâl dükkânını ve bir ekmekçi dükkânını; 

Postalcılar Çarşısı’nda bulunan bir dükkânını ve kale altında bulunan bir ekmekçi dükkânını, 

bir mûtâf dükkânını ve muttasıl (bitişik) mûtâf kârhânesini, Atbazarı Kapusu dışında 

yaptırdığı kervânsarây hana bitişik on beş adet dükkânını, Belvîrân Kazâsı’na bağlı 

Afşarvîrân Köyü’nde bulunan iki kıt‘a bağını, yaptırdığı kervânsarây hanın ve kendi mâlıyla 

yeni baştan yaptırdığı on iki çeşmenin tamîrine vakf ve ta‘yîn edip bu durumun 

değiştirilmesinin de kendisi hayatta oldukça mümkün olacağını şart ettiğini belirtmiştir. Hâla 
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hayatta olduğu için bu şartın da geçerli olması üzere toplam yirmi adet dükkân, bir kârhâne ve 

iki kıt‘a bağın vakfiyetinden vazgeçip kendi mülküne dâhil eder. Daha önce şart ederek 

vakfettiği için bu durumun câiz olması nedeniyle kabul edilir.
99

 

 

II- MÜLK SATIŞLARI 

Kadıların görev ve yetkileri arasında alış-veriş işlemlerini tescil etme yetkisi de vardır. 

Bu nedenle onların tutmuş oldukları defterde, bol miktarda mülk satışları ile ilgili kayıt 

bulmak mümkündür. Bu belgeler genellikle ev, bağ, bahçe, havlu, tarla, arsa, dükkân gibi 

gayrı menkul satışlarını içeren kayıtlardır.
100

 

Mülk satışı ile ilgili kayıtlar genellikle belli bir kalıpla verilmiştir. Satış kayıtlarında ilk 

olarak satıcının varsa vekilinin tanıtımı yapılır, daha sonra satış akdinin yapıldığı yer 

belirtildikten sonra alıcının tanıtımı yapılırdı. Alıcı da tanıtıldıktan sonra evin nerede yer 

aldığı (mahalle, köy vs.), komşularının kimler olduğu belirtilmekte ve sonrasında en önemli 

kısım olan evin müştemilâtı sıralanmaktadır: “Tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve 

iki tabhâne ve bir mikdâr havlu ve eşcârı müştemil menzilimi” gibi. Hemen arkasından satış 

bedeli açıklanır ve alıcının tasdîki ile anlaşma sicile kaydedilirdi. Bundan sonra da satışın 

peşin mi yoksa veresiye mi olduğu yazılmaktadır. Satış işlemlerinde çoğunlukla “bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘ ile bey‘ eyledim” ifadesi kullanılmaktadır. Son olarak tarihle satış işlemi 

tamamlanırdı. Satışın gerçekleştirildiği tarih Arapça olarak atılmakta ve belgelerin sonuna da 

şahidlerin isimleri (şuhûdü’l-hâl) kaydedilmektedir.
101

 

Defterdeki örnek bir kayıt şöyledir: 

“Mahmiye-i Konya’da Karakurd Mahallesi sâkinlerinden Mahmud bin Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin Bedel mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Nebî mülkü ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki tabhâne ve bir mikdâr 

havlu ve eşcârı müştemil menzilimi mezbûr Mehmed’e otuzüç esedî guruşa bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semeni merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr otuzüç guruşu 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 fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-

‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf.”
102 
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Yukarıdaki metinde bir ev satışı yer almaktadır. Karakurd Mahallesi’nde yaşayan 

Mahmud bin Ahmed mahkemeye başvurarak bir tarafında Mustafa’nın evi bir tarafında 

Nebî’nin evi, bir tarafı ise yola bakan evini Mehmed’e satacağını beyan etmiştir. Burada evin 

konumu için verilen tanımlama dikkat çekmektedir. Belgelerde konum belirtilirken genellikle 

bu şekilde kimlerin evinin yanında yer aldığı ya da kimlerin bahçesinin yanında yer aldığı 

belirtilmiştir. Veyahut Doğu, Batı, Kuzey, Güney gibi yön adlarıyla kaydedilmiştir. Belgenin 

devamında ise satılacak evin nelerden ibaret olduğu dile getirilmiştir. İki oda bir hol biraz 

bahçe ve ağaçlardan oluşan bu evi Mahmud bin Ahmed, Mehmed’e otuzüç kuruşa satmıştır. 

Mehmed de alıp kabul etmiştir. Aralarına herhangi bir anlaşmazlık olmamıştır.  

Ev ve dükkân satışlarında yer tarifi “kıbleten..., şarken...., şimalen...., garben.... 

müntehidir” şeklinde tarif edilmiştir. Konya’daki evler genellikle menzil olarak tabir 

edilmiştir. Evin bölümlerinden olan başoda ya da misafir odası olarak kullanılan “tabhâne” 

bazen de aile fertlerinin yattığı yer olarak kullanılmıştır. Sofa, evin diğer odalarına geçişi 

sağlayan yerdi. Evin oturulmayan diğer bölümleri mutfak, hamam, kiler, örtme, samanlık, 

izbe evi tamamlayan öğelerdir. Eğer ev iki katlıysa “tahtânî veya fevkânî oda” ifâdeleri 

kullanılarak odanın alt katta mı yoksa üst katta mı olduğu belirtilmiştir. Bazen satışı yapılan 

mülkün harabe olduğu görülmüştür.
103

 

Bağ satışlarında fiyatı etkileyen bazı unsurlar vardır. Bağ ile birlikte bağ evi varsa fiyat 

daha yüksek olmakta idi. “Köhne” ya da “yenice” olması da fiyatı etkilemekteydi.
104

 Bağ 

satışlarında belirtilen “puşta” ifâdesi, tepeler şeklinde bağcılık yapılan yerden her birine 

verilen addır. “Kürümü” ise bağın konumunu tarif eden ve aynı zamanda ölçü birimiyle 

kullanılan bağ terimidir. Müsmire (meyveli) ve gayr-ı müsmire (meyvesiz) şeklinde ağaçların 

meyveli- meyvesiz olduğu da ifade edilmektedir.
105

 

Tarla satışlarında daha çok kıt‘a ve dönüm ölçü olarak kullanılmış; ancak “ayak yolu” 

çifte adım” şeklinde de ölçüler kullanılmıştır. “Altunpa nâm mevzide bir tarafı mezbûr 

‘Osmân mülkü ve bir tarafını müvekkilem merkûme Emine mülkü ve bir tarafı Mustafâ 

mülkü ile mahdûd tûlen onbirbuçuk çifte adım ve arzen altı çifte adım eşcâr bağçesini kıble 

tarafına müntehi arzen beş ayak yolu ile mezkûr ‘Osmân’a beş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-

i şer‘î ile bey‘ idüp…”
106

 diye devam eden belgede görüldüğü gibi, satılan bahçenin konumu 

ve ölçüsü belirtilmiştir. Bahçenin beş esedî guruşa Osman isimli kişiye satıldığını 
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görmekteyiz. Konya’da çarşı ve dükkânlar genellikle Alâeddîn Tepesi çevresinde İç Kale 

surlarından başlayarak kentin güneyi ve kuzeydoğusuna doğru uzanan bölgede, bilhassa dış 

surlarda mevcut olan 6 kapı civârında yoğunlaşmıştır. Bu kapılar sırasıyla; 1. Taş Kapı, 2. 

Atbazarı Kapısı, 3. Çeşme Kapısı, 4. Ertaş Kapısı, 5. Aksaray Kapısı, 6. Larende 

Kapısı’dır.
107

 

Tablo 1: Konya’da Yer Alan Çarşı İsimleri 

Atbazarı Kalaycılar 

Attarlar Mû'tâflar 

Çancılar Na'lbantlar 

Çölmekçiler Na'lçacılar 

Eskibazar Postalcılar 

Gazzâzlar Sarâclar 

Haffaflar  

 

Dükkân satışlarında ise bâb veya vakıyye ifadeleri kullanılmıştır. Konya’da yaşayan el-

Hâc Abdullah Na‘lçacılar Çarşısı’nda bulunan bir tarafı börekçi dükkânı, bir tarafı Ahmed 

Efendi dükkânı, bir tarafı yol ve bir tarafı Yedilersultân Mahallesi sınırlarında bir bâb 

dükkânını İbâdullah Efendi’ye yüzon esedî guruşa satmıştır.
108

 

Satışlarda para olarak çoğunlukla akçe, guruş, esedî guruş gibi tabirler kullanılmıştır. 

Sikkeler içinde en çok kullanılan esedî guruş aslında bir Hollanda taleriydi. Üzerindeki aslan 

resminden dolayı bu sikke Osmanlı piyasalarında “esedî guruş” ya da “aslanlı guruş” olarak 

anılmıştır. XVIII. yüzyılın başlarında 1 Osmanlı kuruşu = 120 akçe idi.
109

 Defterimizin ait 

olduğu dönemde ise esedî guruşun akçe olarak karşılığı 70 akçedir. Akçe, kuruluştan 1641 

yılına kadar varlığını korumuştur. 1688 yılında ilk kez tedavüle çıkartılan guruş, akçenin 

yerini almış ve akçe sadece hesaplamalarda kullanılan, gerçekte ise piyasada bulunmayan 

para durumuna gelmiştir.
110

 

Mülk satışlarında anlaşmazlıkların çıktığı da görülmektedir. Konya’da ikâmet eden 

Abdul‘azîz Çelebi bundan önce vefât eden Nesli Hatun’un vârisesi Ümmü’nün vekîl-i olan 
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Halîl Halîfe’ye dava açıp Nesli Hatun’un sağlığında kendisine bir izbe ve bir mikdâr havluyu 

elliyedi semene sattığını ve artık kendi malı olduğunu, fakat Ümmü Hatun’un buna engel 

olduğunu beyân eder. Bunun üzerine şâhitler de Abdul‘azîz Çelebi’yi doğrular ve şâhitlerin 

şâhitlikleri kabul olduktan sonra vekil Halîl Halîfe, Nesli Hatun’un techîz ve tekfîni için bir 

leğenini Abdul‘azîz Çelebi’ye verip kalan iki top bezi, iki tor, iki boğça, bir boğası sâde, bir 

tafta boğası, bir yektâ, bir kırmızı boğası zıbun, bir köhne sâde, bir yorgan ve bir sahanı 

kendisi aldığını belirtir.
111

 

Mülk satışlarında dikkat çeken bir husus da vasînin yaptığı satıştır. Bir vasî bir çocuğun 

hakkını satmak istediğinde geçerli sebepler göstermek zorundaydı. Nitekim keyfî satışlara 

şeriat izin vermiyordu. Çünkü çocuklar büyüdükleri zaman usûle uygun olmayan satışlara 

itirazda bulunabilmekte ve mülklerini geri alabilmekteydi. Vasî durumundaki kişiler satış 

işlemini yaparken herhangi bir itiraza yer vermemek için “zarûret-i nafaka içün” ya da 

“zarûret-i deyn içün”veya ölen şahsın borçlarını ödemek için başka menkûlât ve akârat 

bulunmadığını beyân ederek meclis-i şer‘de sattıklarını söylemekteydiler.
112

 

Konya’da Ferhûniye Mahallesi’nde yaşayan Süleyman oğlu İsmail vefât eder. 

Çocuklarının vasîsi olan erkek kardeşi ve hanımı Süleyman’ın borcu için, sağ iken mahalle 

‘avârızı mâlından otuzyedibuçuk esedî guruş alıp Atbazarı Kapusu içinde bulunan yerin 

Atbazaru kapıcısına her sene altmış akçe icâresi olan bir dükkânı mütevelliye satıp her sene 

beş guruş icâre ile kabûl eder. Ancak otuzyedibuçuk guruşu ödemeden vefât eder. 

Otuzyedibuçuk guruşu ödemek lâzım geldiğinden dükkânın satışı gerekmektedir. Bedeli 

kırkbeş semen olan dükkânı mütevelli el-Hâc Nurullah’a satıp otuzyedibuçuk guruşunu 

‘avârız vakfına öderler ve geriye kendileri için de sekiz guruş kalmış olur.”
113

 Yine zarûret-i 

deyn için yapılan başka bir satışta mîrâs malları satışa çıkarılır ve alacaklılara taksim edilir. 

Nişantaş Mahallesi’nde ikâmet eden Veli oğlu Mehmed vefât edince birçok yere borcu olduğu 

ortaya çıkar ve alacaklılar vârislerine dava açarlar. Mehmed’in Şeyh Ömer Efendi’ye yüzdört 

esedî guruş, el-Hâc Ahmed ve diğer Ahmed’e yüzdört guruş, Toros zimmîye ellibeş guruş, 

mütevelli olan Hasan’a vakıf malından yirmiüç guruş, Budak’a ise on guruş borcu vardır. 

Toplamda 296 guruş borcu bulunan Mehmed için vârisleri, mûrislerinin kassâm defteri 

mûcibince sadece yirmiyedi guruş ve iki semenlik esâs-ı beyt ta‘bîr olunur eşyâsıyla 

mahallede bulunan bir oda, bir tabhâne, bir ahur, bir samanlık, vîrâne evleri ve ağaçlarıyla üç 
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tahta bağı olan evi olup bundan başka borcuna karşılık gelecek bir şeyi olmadığını söylerler. 

Ev ve bağı ellibuçuk esedî guruşa satıp ellerinde bulunan yirmiyedi guruş ve iki semeni 

borçlulara taksîm ederler. Şeyh Ömer Efendi’ye yirmialtı guruş, el-Hâc Ahmed ve diğer 

Ahmed’e yirmialtı guruş, Toros zimmîye onüç guruş ve üç rub‘,  mütevelli Hasan’a altı guruş, 

Budak’a ikibuçuk guruş düşer. Her biri haklarına düşeni kabul ederler. Bundan sonra ölen 

şahsın hanımı olan Hüsnâ onsekizbin akçe mehr-i mü’ecceli olduğunu ve alacaklılara 

kendisini de hisseye dâhil etmelerini ister. Ancak alacaklılar “zaten bazı eşyaları gizledin 

mehrinden feragat et” derler ve kadın da feragat etmek zorunda kalır.
114

 

Sarıya‘kûb Mahallesi’nde Halîl isimli kişi vefât edince henüz küçük olan oğullarının 

vasîsi aynı zamanda dayıları Receb çocukların nafakalarını karşılamak üzere babalarından 

kalan harâbe evi satışı çıkarır ve binaltıyüz akçeye satışını gerçekleştirir.
115

 Zarûret-i nafaka 

için yapılan satışların birinde ise sorun çıkmış ve bunu ispat etmek üzere dava açılmıştır. 

Çiftenerdübân Mahallesi’nde babası vefât eden Fâtî’nin vasîsi ‘Alî Beşe Cerîdiçi denilen 

yerde bulunan Fatî’nin malı olan arz-ı hâliye ve beş tahta bağa Sâkine Hatun’un el koyduğunu 

iddia ederek dava açar. Mahkemede Sâkine Hatun bundan altı sene evvel Fâtî’nin önceki 

vasîsi olan ve vefât eden Abdî Beşe’nin zarûret-i nafaka için doksanaltı guruş ve bir sülese 

olmak üzere onüçbin akçeye kendisine sattığını söyler. Şâhitlerin de şâhitliği ile ‘Ali Beşe 

davadan men edilir.
116

 

Mülk satışlarında peşin para karşılığında satış yapıldığı gibi vade ile de yapılmaktaydı. 

Mü’min Mahallesi’nde yaşayan ‘Abdulmü’min Çelebi Kozağaç köyünde Begbes denilen 

yerde havlu içerisinde kıble tarafında iki dönüm arz-ı hâliye ve iki kıt‘a harîm ve eşcârı ve bir 

örtmeyi müştemil bir tahta bağı ve havlu dışında kaya dibinde bir dönüm bağı Hüseyin Beg’e 

1083 senesi Recebinin yirmi yedinci gününden yüz elli günlüğüne otuzdört kıt‘a esedî guruşa 

satar ve “eğer bana ödemekte zorlanırsan sattığım mülkü değiştirip başka bir mülk üzerine de 

anlaşabiliriz” diyerek kolaylık da sağlamış olur.
117

 

Mülk ile alakalı belgelerin birinde ise izinsiz satıldığı iddia edilen bağ davası mevcuttur. 

Konya’da Neslihân adlı hatun Tutistân denilen yerde bir kıt‘a bağının olduğunu ve küçükken 

annesi Zülfü Hatun’un kendisinin vasîsi olmadığı halde izin almadan Müslime adlı kadına 

binbeşyüz akçeye sattığını iddia etmektedir. Müslime Hatun da daha sonra el-Hâc Süleymân’a 

üçbinyüzelli akçeye satmıştır. Neslihan reşit olunca bağını talep eder; ancak el-Hâc Süleymân 
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elinde kendi malı olduğuna dâir fetvâ-yı şerîfe olduğunu dile getirir. Bunun üzerine Zülfü 

Hatun’a vasîsi olup olmadığını sorarlar. Zülfü Hatun ise kendisinin Neslihan’ın vasîsi 

olmadığı halde satış yaptığını söyleyerek vasî olduğunu inkâr eder. Fakat şâhitler dinlendiği 

zaman Zülfü Hatun’un vasî olduğu ve bu şekilde Neslihân’ın bağını sattığını söyleyince 

Neslihan davadan men edilir.
118

 

Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden Ümmü bir sîm kuşak, bir altın saçbağı ve sâ’ir 

eşyâsını satıp hâlâ hizmetimde olan Gülistân câriyeyi yüzelli guruşa alır. Ancak kocası Halîl 

Beşe, câriyeyi azâd etmek ister. Kadın bunu kabul etmeyerek câriyenin kendi mülkü olduğuna 

dâir dava açar ve Halîl Beşe câriyeyi azâd edemez.
119

 

Konya sâkinlerinden olup Atbazarı Kapusu taşrasındaki câmi‘-i şerîfin, hisâr önündeki 

câmi‘-i şerîfin, Şeyh‘âlimân Mahallesi’ndeki câmi‘-i şerîfin ve Şeyhahmed Mahallesi’ndeki 

câmi‘ ve dört mu‘allimhânelerin mütevellisi olan el-Hâc Mustafâ mahkemeye müracaat 

ederek bundan önce vefât eden Şeyh Hüseyin Efendi’nin yaptırdığı ve vakf eylediği hanın 

odalarını sel suyu bastığını ve yıkıp harâp ettiğini beyân eder. Vakfın tamîrine imkân 

olmadığı, bu nedenle de Atbazarı Kapusu taşrasında Çölmekçiler Çarşısı’nda bir tarafı 

Kubbeli Mescid vakfı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve iki tarafı da mezkûr el-Hâc Hüsâm mülkü 

ile sınırlı zemîninin Diğin Câmi‘i Vakfı’na her sene beş akçe icâresi olan eni iki ayak ve boyu 

otuz üç ayak dükkân hissesini satıp parası ile hanı tamîr ettirmenin daha makbul olduğunu 

belirtir.  Değeri oniki kıt‘a esedî guruş olan bu dükkân hissesinin senede merhûm Şeyh 

Hüseyin Efendi Evkâfı’na ikişer akçe dam ve duvar kirâsı vermek üzere satışının yapılması 

kabul edilir.
120

 

 

III- ALACAK DA‘VALARI 

Defterde alacak meselesi iki şekilde geçmektedir. Birincisi borç olarak alacak, ikincisi 

emânet olarak bırakılan malların alacak davalarıdır. Borç davalarının genelindeki konu, belli 

bir süre önce verilmiş borçların tahsil edilememesi veya satılan malların parasının alınmaması 

veyahut tamamının tahsil edilmeyip bir kısım alacak hakkının kalmış olmasıdır. “Deyn” 

olarak geçen borç davalarında, alacaklı olan kişi borçlu olan kişiyi mahkemeye dava etmekte 

ve şâhitlerle bunu ispatlayarak alacağını almaktadır. Meselâ bir belgede mülk satışı üzerine 

satış bedelini alamayan kadının açtığı dava vardır. Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi’nde 
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oturan Ali bin Abdurrahman adlı çocuğun vasîsi olan annesi Asiye, oğluna ait olan harâbe evi 

vesâyetinden dolayı Seyyid Hüseyin Çelebi’ye altmışdokuz guruşa satar; fakat parasını geri 

alamaz. Bunun üzerine Seyyid Hüseyin Çelebi’den şikâyetçi olur. Seyyid Hüseyin Çelebi’nin 

eve girip odalarını ve bahçesini gezerek “bir oda bana yeter sâ’irini ta‘mîr itdirin” dediğini ve 

bir odasını belirtilen fiyata aldığını söyler. Seyyid Hüseyin Çelebi ise cevâbında evi aldığını 

fakat içine girip her birine bakmadığını söyler. Şâhitler dinlenince Asiye Hatun’un doğru 

söylediği anlaşılır ve paranın kendisine teslim edilmesine karar verilir.
121

 

Bazı davalarda borçlunun ölümü ile borcunu alamayanlar olduğu gibi, alacaklının 

ölümü ile de varislerin alacağı tahsil edemediği veya alacak çıkmadığı, bunun ölen kişiye 

ödendiği görülmektedir. Konya’da Molla Ahmed bin Receb Efendi vefat eder, varisleri belli 

bir yaşa gelince babalarının Abdurrahman Efendi’de alacağı olduğunu öğrenir ve bunu talep 

ederler. Abdurrahman Efendi Receb Efendi’ye sekizbin akçe borcu olduğunu, fakat varisler 

küçükken vasileri olan Mahmud Efendi’nin, kendisinden sekizbin akçeyi dava ederek guruş 

yüzonar akçeye denk iken buğdayın her keyli üçyüzonar akçeye satılırken onüç keyl buğday 

ve her keyli ikişeryüz akçeye satılırken yedi keyl arpa ve ikibinbeşyüz akçe kıymetlü bir 

gümüşlü kılıcı kendisinden aldığını başka alacakları kalmadığını söyler. Şâhitler de şâhitlik 

ederek Abdurrahman Efendi’yi doğrular.
122

 

Bir başka alacak davası ise yukarıdakinin devamı niteliğinde sayılabilir. Bu sefer 

Abdurrahman Efendi alacak davası açmış ve yukarıda bahsettiğimiz Receb Efendi’nin varisi 

olan Molla Ahmed’den şikâyetçi olmuştur. Molla Ahmed’in evine girdiğini ve evinden seksen 

keyl arpa aldığını söylemiş ve bunu geri almak istediğini dile getirmiştir. Molla Ahmed ise 

savunmasında, kardeşi Şeyh Mehmed’in kendisini oraya gönderdiğini ve 42 keyl arpa 

aldığını, her keylini dörder semene satıp Şeyh Mehmed Efendi’ye teslim ettiğini itiraf 

etmiştir.
123

 

Bir diğer belgede ise sattığı mülkün parasını tahsil edemeyen kişinin davası sonucu 

mülk satışının fesh edildiği görülmektedir. Üçbinsekizyüz akçeye satılan bağın ikibin akçesini 

alan ve gerisini tahsil edemeyen Ahmed adlı şahsın, satışını yaptığı bağda kardeşinin de 

hissesi olduğu ve aynı zamanda bağ zemininin dârü’ş-şifâ vakfına ait olduğu öğrenildiği için 
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karşı tarafın ödeme yapmadığı anlaşılır. Bunun üzerine de satış câiz olmadığından fesh 

edilmiştir.
124

 

Ilgun Kazâsı’na bağlı Döğer Köyü sâkinlerinden el-Hâc Dediği, Bâlî adlı kişinin kız 

kardeşi Safiye’yi torununa nikâhlamak ister. Bâlî ise buna mâni olup el-Hâc Dediği’nin 

yirmibeş esedî guruşunu alır ve sonra nikâh için söz verir. Bunun üzerine el-Hâc Dediği 

yirmibeş guruşun onbeşbuçuk guruşunu elinden alır ancak gerisini alamadığı için dava açar. 

Bâlî de mahkemede beş gün süre ister yedi gün içinde de firâr ederek ödemeyi yapmaz.
125

 

Belgede nikâhın gerçekleşip gerçekleşmediği yer almamaktadır.  

Yapılan ortaklık sonucu oluşan bir alacak davasında da Kardeşi Narman ile ortak pabuç 

diken ve alım satım yapan Karabîd kardeşi Narman’ın bir defa onikibuçuk guruş ve bir defa 

onbeş guruş borcunu ödediğini, ayrıca yaptıkları işten dolayı elde ettikleri kârdan da alacağı 

olduğunu, toplamda yirmiyedibuçuk guruş alacağı bulunduğunu söyleyerek dava açar. 

Narmân ise ortaklıktan kazandıkları parayı birlikte yediklerini, Karabîd’in borcunu 

ödediğinden de haberi olmadığını söyler. Yirmiyedibuçuk guruş borcu verdiğini bilmediğine 

Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl üzerine yemîn teklîf olunur.
126

 Müslümanlara 

ait davalarda bir konu ispatlanamıyorsa kişiye yemîn ettirildiği görülmektedir. Aynı uygulama 

yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere gayrimüslimlerde de İncîl üzerine yemîn etmek kaydıyla 

geçerlidir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin şeriat devleti olduğu için geçerli olduğu 

düşünülmemelidir. Nitekim günümüzde de belli şartlarda yemin uygulaması devam 

etmektedir.  

Alacak davaları olduğu gibi bir de alacağını aldığına dair tescil ettirenler olmuştur. 12 

Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 8 Temmuz 1672 tarihli bir belgede, bundan 5 yıl önce içinde besatı ve 

helvacı alâtı ve on guruş sermayesi bulunan helvacı dükkânı kiraya verilmiştir. Kiraya verilen 

helvacı dükkânının belirtilen mahkeme tarihlerinde içindekilerle birlikte yüzonbeş akçe kira 

bedeli ile geri teslim alınmış ve tescil ettirilmiştir.
127

 

Verilen borcun da mahkeme tarafından kayıt altına alındığı görülmektedir. Konya’da 

Hasan Beg ibn Ali Beg, Ahmed’e yalısı ve kuyruğu beyaz bir re’s kula bargirini ondört esedî 

guruşa satar üç guruşunu alır, onbir guruşu kalır. Ahmed de bunu kabul eder ve onbir guruş 

borcu olduğunu, bunu ödeyeceğini söyler.
128

 Ayrıca borca kefil olunduğuna dair tescil de 
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mevcuttur. Konya sâkinlerinden Hasan bin Handân, Hüseyin Çelebi’nin el-Hâc ‘Alî Beşe’ye 

otuzbeş esedî guruş borcu olduğunu ve kendisinin bu borca kefil olduğunu, yüz yirmi gün 

içerisinde ödemezse kendisinin ödeyeceğini bildirerek borca kefil olduğunu tescil 

ettirmiştir.
129

 

Emânet, Arapça’da “güvenmek, korku ve endişeden emin olmak” manasındaki “emn” 

masdarından gelmekte olup hıyânetin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

“güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak tevdî edilen şey” anlamına da 

gelmektedir. 

İslâm literatüründe emanet; ücret, kira, ortaklık hakkı, buluntu gibi maddî haklar 

yanında iman, ibadet gibi dinî yükümlülükler, beden ve ruh sağlığı, servet, makam ve mevki 

gibi imkân ve kabiliyeti gerektiren hususlar, sözleşmeler, mesken ve aile mahremiyetine 

saygı, nimet ve ikrama teşekkür, selâma karşılık verme, sırların saklanması vb. dinî, ahlâkî, 

içtimaî ilke ve kuralları da içine almaktadır. Nitekim Hz. Muhammed vergi memurluğu görevi 

isteyen Ebû Zer el-Gıfârî’ye, “sen güçsüzsün; bu iş bir emanettir; emanet, üstesinden 

gelemeyen kimse için kıyamet gününde zillet ve perişanlık doğurur” demiştir (Müslim, 

“İmâre”, 16). Yine hadislerde yapılan vaadlerin, özel meclislerde konuşulan sözlerin, verilen 

sırların, evlenilen kadınların ve aile mahremiyetinin birer emanet olduğu belirtilmiştir. 

“emanet zayi olduğunda kıyameti bekle” (Buhârî, “İlim”, 2) anlamındaki hadiste, hangi 

türden olursa olsun emanete hıyanetin yaygınlaşması ve güvenin ortadan kalkmasının 

toplumsal bir felâket olduğu anlatılmak istenmiştir.
130

 Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden 

Ahmed bin Mustafâ, Receb bin Hasan’a odun getirmesi için ücretle bir merkep vermiş, Receb 

de merkebi alıp köye giden bir kişinin merkepleri arasına koyup yolda kaybetmiştir. Bu 

nedenle davacı olan Ahmed zararının ödenmesini talep etmektedir. Mahkeme, kaybolan 

merkebin kıymeti (ederi) kadar zararın Receb tarafından karşılanmasına karar vermiştir.
131

 

 Kur’ân-ı Kerîm’de emanete riayet müminlerin başlıca meziyetleri arasında 

zikredilmektedir (el-Mü’minûn 23/8; el Meâric 70/32). Hz. Muhammed de emanete hıyanet 

etmeyi münafıklık alâmetleri arasında saymış (Buhârî, “Îmân”, 24, “Şehâdât”, 28; Müslim, 

“Îmân”, 107, 108), fakat emanete hıyanet eden kişiye hıyanette karşılık vermeyi de 

yasaklamıştır (Ebû Dâvûd, “Büyû”, 79; Tirmizî, “Büyü”, 38).
132
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Bir başka kayıtta, nişanlanan gencin vefât etmesi sonucu kızın babasına verdiği emânet 

malların kâ’im-makâm-ı defterdâr olan Mehmed Ağa tarafından alınması yer almaktadır. 

Küçük Ali ile Ali kızı Ayşe nişanlanır ve Küçük Ali kızın babasına bir güğüm, üç tencere, 

dört sahan, iki küçük sahan, dört lengeri, bir kahve ıbrık, bir fânûs, bir köhne çadır, iki kilim, 

iki kalice, bir şam‘dân, bir tabe, bir matbah sinisi ve bir mâ’î yasdığı emânet verir. Küçük Ali 

vefât edince emânet olarak verilen mallar devlet hazinesine geçtiğinden Ali’den bu mallar 

talep edilmiştir. Ayrıca başka eşya alıp almadığına dair de kendisine yemîn verilmiştir.
133

 

Emânet verilen malların geri alınmadığına dair bir iddia asılsız çıkmıştır. Konya’da 

ikamet eden Emine Hatun Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mustafâ bin ‘Arefe ve 

zevcesi Fâtıma bint-i Velî Hatun hakkında dava açarak el-Hâc Mustafâ’nın evine giderek 

kırmızı darâyî astarlı bir yeşil ‘abâ ve bir yeşil düğme, bir kürk kaplı çuka, bir mor kontuş, altı 

cilt kitâb ve Mushaf-ı Şerîf, bir çenber çuka yasdık, bir seccâde, iki sade, üç kaftan, bir boğası 

sarfa düğmeli kaftan, bir al centiyân, bir çarşab, bir peştemâl ve tor, bir boğça, bir çift küpe 

emânet verdiğini iddia etmiştir. Ancak mahkeme tarafından el-Hâc Mustafâ ve hanımı 

Fâtıma’ya yemîn teklif edilince onlar emânet almadıklarına dair yemîn etmişlerdir.
134

 

Bir diğer belgede ise dokuz sene önce emânet verilen otuz aded esedî guruşun teslim 

alındığına dair kayıt mevcuttur.
135

 

 

IV- VERGİLERLE İLGİLİ KAYITLAR 

Vergilerle ilgili tekâlif-i örfiyye, öşür, salyane, raiyyet resmi, devr akçesi adıyla alınan 

vergi kayıtları mevcuttur. 

Tekâlif, Osmanlı maliyesinde devletin talep ettiği vergi ve harçların genel adıdır. 

Tekâlif-i örfiyye ise özellikle savaş yıllarında ihtiyaca göre daha çok hâne, aile, çift, ocak gibi 

bir esasa dayalı olarak alınan vergi ve harçları ifade etmektedir. Tekâlif-i örfiyye aslında 

geçici vergiler iken savaşların ve iç meselelerin sona ermemesiyle sürekli hale gelmiş, 

içlerinden bazıları kurallara aykırı olarak konduğu için tekâlif-i şakkaya benzemiştir. Tekâlif-i 

şakka, güç yetirilemeyecek kadar ağır vergilerdir ve genellikle memurların halktan aldıkları 

izinsiz vergiler için kullanılmıştır. Haklarında şer‘î cevaz olmadığı gibi çıkarılan ferman ve 

adaletnâmelerle yasaklanan bu vergilerin teftiş akçesi, devr akçesi, harc-ı bab, mesârif-i 

sancak, saray tamiri, esb-bahâ, kaftan bahâ, hil’ât bahâ, na’l bahâ, zahire bahâ, öşr-i diyet 
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gibi isimler taşıdığı belgelerden anlaşılmaktadır. Zamanla tekâlif-i örfiye ve tekâlif-i şakka 

birbirinden ayrılmaz hale gelmiş, çoğunlukla birbirlerinin eş anlamlısı gibi kullanılmıştır.
136

 

Konya’da Poladlar Mahallesi ahâlisinden ‘Abdullah, Mehmed, İbrahîm, Mûsâ, Mehmed 

ve diğer Mûsâ isimli kimseler Beyti, Ahmed, Halîl, Sâlih, Nûrullah, diğer Ahmed ve Sevindik 

isimli kişilerden davacı olarak bu kişilerle aynı mahallede oturduklarını ve onlardan tekâlîf 

için yardım yoluyla sâlyâne talep ettiklerini beyân ederler. Onlar ise merhûm Sultân Selîm 

Hân’ın evkâfı re‘âyâsı oldukları için bu mahalleye yerleştirildikleri ve eskiden beri avârıza 

dâhil olmadıkları, bu zamana kadar sâlyâne vermedikleri ve bin elli dört senesinde Konya 

kâdısı olan Mustafâ Efendi huzûrunda adı geçen kişiler ve başka kişiler de kendileri için 

“mahallemize dâhil değildir ve hâneye kayd olmadı” diyerek ifade verdikleri ancak her 

seferinde o kişilerin davadan men edildiklerini ve kendilerinin de ellerine hüccet verildiğini 

bildirirler. Bunun üzerine Mustafâ Efendi ve ‘Ömer Efendi imzâlarıyla mühürlenen hüccec-i 

şer‘iye ile Poladlar Mahallesi ahâlisi tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkka talebinden men edilir.
137

 

Osmanlı Devleti’nde hububattan alınan avarız türü bir vergi olan nüzul sözlükte 

“konaklama yeri, misafir için hazırlanan yiyecek” anlamındadır. Osmanlı maliyesinde ise 

sefere giden ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere buğday ve arpa gibi hububattan 

alınan ayni vergiyi ifade eder. Nüzul vergisi, savaş zamanlarında cepheye giden ve cepheden 

geri dönen ordunun iaşesini temin etmek için belli menzillerden istenen un ve arpanın 

hazırlanması gayesiyle ortaya çıkmıştır.
138

 

Bazen mahalle ahâlisi ile oturanlar arasında bedel-i nuzül davalarına da 

rastlanılmaktadır. Meselâ Karakayış Mahallesi imâmı olan el-Hâc İbrahîm mahalle 

sâkinlerinden olan Osmân’dan şikâyetçi olup Osman’ın aynı mahallede bulunan ve 

tasarrufunda olan bir kıt‘a bağın mahallede hâneye kayd olunan Abdî isimli kimsenin mülkü 

olduğunu ve hâlâ devam eden bedel-i nuzül için Osmân’ın kendilerinden yardım istememesini 

talep eder. Osmân cevâbında, bağın sâhibi olan Abdî’nin mahallede evi olduğunu adı geçen 

bağın ise mahalle dışında bulunduğunu ve evden uzak yerlerdeki bağlara sâlyâne 

olmayacağını ve gidip bağa bakıp bir tespitte bulunmalarını rica eder. Mahkeme tarafından 

Mevlânâ Ahmed Efendi bunun için görevlendirilir ve gidip baktığında bağın başka yerde 
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olduğunu ve sâlyâneye dâhil olmadığını bildirir. Tekâlîf talebinden mahalle ahâlisi men 

edilir.
139

 

Rüsûm-ı raiyyet davaları, zeamet veya timar sahipleri ile reaya arasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklar sonucu mahkemeye intikal eden davaların hüccetleridir. Bazen zâim veya 

sipahi, bazen de reaya şikâyetçi olmaktadır. Zâim veya sipahi bir defter-i hakânî sureti ibraz 

ederek davacı olduğu kimsenin kendi reayası olduğunu ve üzerine edâsı lazım gelen rüsûm-ı 

raiyyetini ödemediğini, alınmasını istemektedir. Davalılar ise vermeleri gereken vergiyi neden 

vermediklerini delilleri ile ispat ederek davacıları reddetmektedirler. Bazen de kendisinden 

rüsûm-ı raiyyet talep edilen kişiler mahkemeye müracaat ederek bağlı bulundukları zâim veya 

sipahiyi dava etmekte ve imam ya da sipahizâde olduklarını beyan ederek raiyyet resminden 

muaf olduklarını ispatlamaktadırlar.
140

 Meselâ Girit Seferleri sırasında (1654-1669) Ürgüp ve 

Niğde civârındaki kimi yerleşimler tekâlif-i şakka vergisinden muâf tutulmuş ve bu muâfiyet 

karşılığında barut üretimi için gerekli olan toprak güherçilesi ve odun temin etmişlerdir.
141

 

Esb-keşân tâ’ifesinden Ali ve Osman isimli kimseler mahkemeye gelerek Konya’da Aksinle 

Mahallesi sâkinlerinden Receb bin Halîl’i dava ederek Receb’in Esb-keşân tâ’ifesinden 

olduğunu ve ödemesi gereken rüsûm-ı ra‘iyyeti talep ettiklerini beyan ederler.  Receb ise 

ceddinin, babasının ve de kendisinin Esb-keşân tâ’ifesinden olmadığını şuan ikâmet ettiği 

mahalleye kayıtlı olduğunu ödemesi gereken tekâlifi de mahalle ahalisi ile ödeyeceğini ve 

elinde buna dâir emr-i şerîf olduğunu ibrâz eder. Mahkeme bunun üzerine mühürlü sahîh 

“sûret-i defter-i hâkânî” talep eder ve “sûret-i defter-i hâkânî”nin olmadığı görülür. “Sûret-i 

defter”de re‘âyâ olduğu kayıtlı olmadığı için Esb-keşân resmi talebinden men edilir.
142

 Bir 

başka rüsûm-ı raiyyet davası da şu şekilde gerçekleşmiştir: Konya’da hâlâ subaşı olan Yûsuf 

Ağa Yenice Mahallesi sâkinlerinden Mehmed ve Mustafâ kardeşler ve Muslî ile oğlu Bâlî ve 

Çıralumescid Mahallesi sâkinlerinden Mehmed oğlu Ali ve Koca oğlu Ali isimli kimseler ve 

sâ’iri dava edip adı geçen kişilerin atalarının Mîrâbiye Mukâta‘ası’na tâbi‘ Gödene Köyü 

sâkinlerinden olduğunu ve ödemeleri gereken cebe, bennâk, çiftbozân ve bâd-ı hevâ 

vergilerini ödemediklerini beyân eder. Onlar da otuzüç sene önce adı geçen mahallelerde 

hâneye kaydolup belirtilen vergiler yerine tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkka ödemeleri gerektiğini ve 

sadece bunu ödeyeceklerini asla çiftbozan ve bâd-ı hevâ resmi ödemelerini gerektiren bir 

arâzileri olmadığını, ayrıca her sene cebe ve bennâk resmini verdikten sonra çiftbozan ve bâd-
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ı hevâ resmi ödemek zorunda olmadıklarına dâir ellerinde fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlî 

olduğunu belirtirler. Bunun üzerine Yûsuf Ağa davadan men edilir.
143

 

Kayıtlarda devr akçesi, ordu akçesi adı altında haksız para alındığı da görülmektedir. 

Birkaç yerde geçen bu kayda bir örnek eyalet valisinin devr akçesi adıyla aldığı parayı iade 

etmesidir. Konya sâkinlerinden Receb Çelebi, Abdurrahman, Ahmed ve Çavuşoğlu Mahmûd 

Çelebi mahkemeye başvurarak kendilerinden ve esnaftan devr akçesi ve ordu akçesi adıyla 

eyâlet vâlisi tarafından haksız para alındığını iddia ederler. Karaman beylerbeyi olan İbrahîm 

Pâşâ Hazretleri ve ondan sonra beylerbeyi olan Alİ Pâşâ Hazretleri Konya ahâlisinden devr 

akçesi ve esnâfından ordu akçesi adıyla alınan paraların sahiplerine teslîm olunması için 

mübâşir Ali Ağa eliyle emr-i şerîf gönderir fakat hâlâ bu paralar teslim olunmaz. Bunun 

üzerine vekîl tayin edilip Beylerbeyi İbrahîm Pâşâ Hazretlerinden sekiz kise guruş ve 

Beylerbeyi Ali Pâşâ Hazretlerinden dört kise guruş alıp toplam oniki kise guruş alıp 

İstanbul’da mübâşir olan Ali Ağa iki kise guruşu alıp ve ikiyüzoniki guruşunu İstanbul’da 

Çavuşbaşı Mehmed Ağa alıp ve İstanbul’da ve yolda masraflar için yüzseksenüç guruşu 

defter gereğince harcayıp geriye dörtbinaltıyüzbeş guruş kalmakla parası alınan kişilere teslîm 

etmişlerdir. Adı geçen kişiler ve esnaf dörtbinaltıyüzbeş guruşu alıp devr ve ordu bazar adıyla 

verdikleri akçeleri aralarında paylaşıp hisselerine düşeni alırlar. Dörtbinaltıyüzbeş guruşdan 

zimmetlerinde bir akçe kalmaz.
144

 Buna benzer başka bir belgede de Begşehri sancak beyinin 

devr akçesi adıyla aldığı paranın iadesi sözkonusudur. Begşehri Sancağı mütesellimi Sâlih 

Ağa köy ahâlisinden devr akçesi adıyla ikiyüzyetmiş esedî guruş almıştır. Halkın şikâyet 

etmesi üzerine Sâlih Ağa ahaliye yüz esedî guruşu vermiş ve ahâli de davasından 

vazgeçmiştir.
145

 

 

V-NARH KAYITLARI 

Narh, sözlükte devlet başkanının veya yetki verdiği memurların esnafa mallarını belli 

bir fiyata satmalarını emretmesi ve belirlenen fiyattan aşağı veya yukarı satış yapmalarını 

yasaklaması olarak tanımlanmaktadır.
146

 Günümüzde ekmek, et, şeker, tekel maddeleri, petrol 

gibi muayyen bazı tüketim mallarına narh konulmaktadır, ancak Osmanlı idaresinde her türlü 

mal ve hizmet narha tâbi idi.  
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Müverrih Âli Fusûlü’l-hall ve’l-akd ve usûlü’l-harc ve’n-nakd adlı eserinde narhın 

önemini şu ifadelerle dile getirmiştir: “Osmanlılar narha büyük önem vermiş, muhtesiblik 

vazifesi verilecek görevlilerin de tecrübeli, dürüst ve dindar kişilerden seçilmesine dikkat 

edilmiştir. Piyasa devlet tarafından kontrol edilmeyince askerliğe elverişli olmayan bir takım 

kimseler gayrı meşru yollardan servetlerini artırırlar, buna karşılık memleketin ileri gelenleri 

sefere gidecek olduklarından bütün mal ve mülklerini satıp iaşelerini temşn etmek zorunda 

kalırlar. Karaborsa fiyatlarından yapılan bu alımlar Müslüman askerinin aç ve çıplak 

kalmasına neden olur. Bu durum ise orduyu mağlubiyete sürükler. Bu nedenle vezirler, 

hâkimler ve ümerânın narh konusuyla bizzat yakından ilgilenmeleri gerekmektedir.”
147

 

Serbest piyasa ortamının olmadığı, rekabet dozlarının farklılık gösterdiği piyasalarda, 

serbest piyasa ortamını oluşturmak, üreticiyi ve tüketiciyi korumak açısından narh uygulaması 

kaçınılmaz olmuştur. Narhın amacı aslında daha çok tüketiciyi korumaktır. Halkın 

enflasyonist baskılara karşı korunması, yaşam standardının yükselmesi, alım gücünün 

artırılması, üretimin artırılarak ekonomiye canlılık kazandırılması yönünde, karaborsanın 

ortadan kaldırılması, ticâret ahlakına uygun bir şekilde rekabet ortamının hazırlanması narhın 

gerektiren sebeplerdendir. Ebusuud Efendi narha uymayanların şiddetle cezalandırılacağını ve 

uzun süre hapsedileceğini belirtmiş ancak tövbe edip narha uyacağını dile getirirse 

affedileceğini söylemiştir.
148

 

Rastladığımız bir örnekte narhı uygulamayan bakkalın tespiti mevcuttur. Konya’da 

bazarbaşı olan el-Hâc İsma‘îl, Yiğidbaşı İsâ Çelebi, bakkâl Usta Satı, Molla Mehmed, Usta 

Ömer, İbrahîm, el-Hâc Mehmed, Ali, el-Hâc Nasûh, Şa‘bân ve diğer İbrahîm isimli kişiler 

bakkâl Ali ve oğlu Hüseyin’den narhtan fazla fiyata satış yaptıkları gerekçesiyle şikâyetçi 

olurlar. Soğan için verilen narhı uygulamayıp farklı fiyata sattıkları, bakkâl dükkânında olan 

diğer şeyleri de narhtan farklı fiyata sattıkları belirtilir. Ürünleri dükkânında gizlediği, 

satacağı vakit dışarı çıkardığı ve narhı uygulamadığı söylenir.
149
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASÎ VE İDARÎ HAYATA DAİR KONULAR 

I- FERMANLAR 

Herhangi bir konu ve imtiyaza ilişkin ve ru’us makamında olmak üzere yüksek 

rütbelerin verilmesi hususunda Bâb-ı Âlî’den dîvânî hat ile yazılmış ve üzeri tuğra-yı 

hümayun ile süslenmiş olarak yayınlanan padişah emirlerine ferman denir.
150

 

Ferman metni, gönderildiği şahsın elkabı ile başlardı. Elkablar, Osmanlı devlet adamları 

olsun veya yabancı hükümdar ya da devlet adamları olsun ayrı ayrı olarak tespit edilmiştir. 

Elkabdan sonra şahsın adı ve daha sonra dua rüknü sırasıyla bulunurdu. Duadan sonra nakil 

kısmı gelir. Bu nakil kısmında fermanın yazılma nedeni, konunun önemine göre uzun ya da 

kısa cümlelerle açıklanırdı.
151

 Genellikle, “Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn 

ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i ‘ulûmi’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…” elkabıyla fermanın gönderildiği 

kişiye dua ve niyaz edilir. “Tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki…” ibaresiyle 

de gönderilen belgenin ferman olduğu belirtilirdi. Fermanın gönderiliş sebebi açıklandıktan 

sonra “fermân-ı ‘âlişânım sâdır olmuştur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda…” ibaresiyle 

fermanın çıkarıldığı gerekli emir verilir, söylenmesi ve yapılması istenen şey açıklanır, 

fermanda istenilen şeyin yerine getirilmesi için dua edilir, ayrıca fermanın tarihi ve 

gönderildiği yer belirtilirdi.
152

 

Metnini hazırladığımız defterdeki bir ferman örneği şöyledir: 

“Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl Konya kâdısı 

mevlânâ Mûsâ zîdet fezâ’iluhu südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp medîne-i Konya’da 

vâki‘ bazarbaşı olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî el-Hâc İsma‘îl zîdet 

salâhuhü her vecihle hidmetinde mecd ve sâ‘î olduğundan mâ‘adâ ehl-i sûk ile ve sâ’ir 

fukarâ ile hüsn-i zindegânî üzere iken Receb nâm kimesne bî-vech müdâhale itmekle ibkâ 

ve mukarrer kılınmak bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin müceddeden tevcîh idüp bu 

berât-ı hümâyûn meymenet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr varup 

Konya’nın bazarbaşılığı hidmetinde olup kadîmden olıgeldiği üzere hidmet-i lâzımesin 

mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ol bâbda ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı âhardan hiç 

ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 

Temmuz- 5 Ağustos 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 
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Kayd şud fî 3 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (27 Ağustos 1672)”.
153 

 

Konya kâdısı Mûsâ Efendi pâdişah makamına mektup gönderip Konya’da yaşayan 

bazarbaşı el-Hâc İsma‘îl’in her şekilde hizmetinde iyi ve çalışkan olduğunu, çarşı esnafı ve 

fukarâ ile de iyi ilişkiler içinde olduğunu; fakat Receb isimli kimsenin sebepsiz yere 

müdâhale ederek görevi elinden almak istediğini bildirir. Onun bu isteğini kabul etmemesi 

için pâdişaha ricâda bulunur. Pâdişah da el-Hâc İsma‘îl’in Konya’nın bazarbaşılığı 

hizmetinde olup eskiden beri olduğu gibi görevine devam etmesinde hiçbir engel olmadığı 

yönünde bir fermân gönderir. 

“Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse” ibaresi fermânın İstanbul’dan gönderildiğini; 

“kayd şud fî 3 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (27 Ağustos 1672)” ibaresi de fermanın sicile 

kaydedildiği tarihi ifade etmektedir. 

 

II- BERATLAR 

Bir tayini, bir vazife veya muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde padişahın tuğrası 

bulunan belgeye berat denir. Bir adı da “nişân” olan berat yalnızca padişahın saltanatı 

süresince geçerliydi. Beratın yeni tahta çıkan padişah zamanında da geçerliliğini 

koruyabilmesi için “tecdîd” olunduğu belirtilerek yenilenirdi. Beratın kaybı halinde ise “zâyi” 

olduğuna işaret edilerek yenisi verilirdi. Berat sahibinin ölümü veya sahip olduğu şeyden 

feragat etmesi hallerinde ise vazife veya memuriyet ehil olan bir başkasına tevcih edilirdi. 

Berat, dua rüknü ile başlar altında da padişahın tuğrası bulunurdu. Önemli olan 

beratların sağ, sol veya üstünde yer alan ve padişah hattı olan “mûcibince amel oluna” veya 

benzeri bir ifâde bulunurdu. Belgenin berat olduğu, bundan sonraki “nişân-ı şerîf-i ‘âlişân…” 

veya “sebeb-i tahrîr-i tevkî‘-i…” sözleriyle başlayan formülden anlaşılacağı gibi, “işbu berât-ı 

hümâyunu verdim ve buyurdum ki” ibâresinden de anlaşılmaktadır. 

Bir beratın verilebilmesi için ilk müracaat berat isteyen şahsın arz-ı hâli veya belli 

seviyedeki bir görevlinin arzıyla olurdu. Bu talep üzerine ilgili kalemlerdeki kayıtlar, arz veya 

arz-ı hâle der-kenar edilir; istenilenin verilmesinin uygun bulunması halinde sadrazamın son 

kararı olan buyuruldu ve sah konulup ruûsa kaydolunur; daha sonra da berat tezkiresi 

yazılarak beratın hazırlanacağı kaleme gönderilirdi. Kalemlerde yazılıp hazırlanan beratların 

arkasına kâtip adları ve kalem rumuzları konulur, beratın ait olduğu kaleme göre defterdarlar, 
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reîsü’l-küttâb veya kazaskerler tarafından imzalandıktan sonra nişancı tarafından tuğrası 

çekilip sahibine teslim edilmek üzere kâğıt eminine yollanırdı. Beratlar sahiplerine, 

mevkilerine göre ya sadece “kubur” denilen silindir biçimindeki kutular içinde veya kuburlar 

atlas keselere konarak verilirdi.
154

 

Çalışılan sicilde bulunan bir beratı örnek olması için veriyoruz: 

“Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu dârende-i fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî sâdât-ı kirâmdan 

kıdvetü’s-sulahâ’i’s-sâlikîn Seyyid Mehmed zîdet şeref siyâdetuhu hakkında mezîd-i 

‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Hazret-i 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırrıhü’l-‘azîzin evkâfı türbesi mescid-i şerîfinde 

yevmî on akça vazîfe ile diğer Mehmed Halîfe imâm olup fevt olduğu ecilden ber-vech-i 

münâsafa yerine iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn 

mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı 

olanYûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhunun ‘arzı mûcibince bin seksen üç Ramazân-ı şerîfinin 

dördüncü gününden ber-vech-i münâsafa yevmî beş akça vazîfe ile imâm nasb ve ta‘yîn 

idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr varup şol ki hidemât imâmetdir 

kemâ yenbağî mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî beş akça vazîfesin 

evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden alup mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı 

âhardan hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar 

tahrîren fî 25 N sene selâse ve semânîn ve elf (25 Ramazân 1083 / 14 Ocak 1673). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 25 Şevvâl sene 1083 (13 Şubat 1673)”.
155 

 

Beratta, Konya’daki Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Vakfı’nın türbesi mescid-i 

şerîfinde günlüğü on akçe ile imamlık yapan Mehmed Halîfe’nin vefât etmesiyle yerine Yûsuf 

Ağa bin seksen üç Ramazân-ı şerîfinin dördüncü gününden itibâren günlüğü beş akçe ile 

imâmlığa ta‘yîn edildiği belirtilmektedir. Günlüğü beş akçe olan ücretin vakıf mahsûlünden 

temîn edilmesi ve mütevelli yedinden alınması buyrulmuştur. 

 

III-MÜRASELELER 

Kadıaskerler tarafından kadı ve nâiblere ve onlar tarafından da nâhiye nâiblerine, 

tayinleriyle ilgili olarak yazılan resmi emirler hakkında kullanılan tabirdir. Ayrıca kadılar 

tarafından bir husus hakkında yazılan resmi kâğıtlara da mürasele denir.
156

 

İncelediğimiz sicilde bir adet mürasele bulunmaktadır. Bu, Konya kadısının yerine nâib 

tâyin edildiğine dair müraseledir. 
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“Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi dâme mu‘azzezâ gıbbe’t-tahiyye inhâ olunur ki 

emr-i şerîf-i cihân-mutâ‘ ile mutasarrıf olduğumuz Konya Kazâsı’nın kendimiz varınca 

bâb-ı niyâbeti size tefvîz olunmuşdur gerekdir ki icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye idesiz ve’s-selâm 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 1083 (27 Şa‘bân 1083 

/ 18 Aralık 1672). 

el-Fakîr Mahmûd el-kâdı be-medîne-i Konya gafara lehu. 

Kayd şud fî 11 şehr-i Ramazân sene1083 (31 Aralık 1672)”.
157 

 

IV- TEZKERELER 

Aynı şehirde ve kasabada bulunan resmî dairelerin birinden diğerine yazdığı veya 

halkın birbirine yazdıkları yazılara tezkere denir.
158

 Tezkereler maksadı tam ve açık bir 

şekilde anlatacak şekilde, fakat lüzumsuz teferruata kaçmadan sade bir dille ele alınmıştır. 

Çıktıkları dâireye veya veriliş sebeplerine göre çok çeşitlidir. Örneğin, divân tezkeresi, edâ 

tezkeresi, tâyinat tezkeresi…
159

 Defterde Şa‘bân ayının onuncu gününden itibâren görev 

yapmak üzere Konya’ya subaşı tâyin edildiğine dair bir tâyinat tezkeresi yer almaktadır.
160

 

Bir tezkere örneğinde de Karaman Eyâleti’nin vergilerinin toplanması hakkındaki divân 

tezkeresi yer almaktadır.
161

 Bir tezkere ise Konya bedel-i güherçilesi hakkındaki dîvân 

tezkeresidir. Konya kâdısı Karaman’dan dîvân tezkeresi göndererek Konya’da bulunan 

tîmârdan azledilmiş sipâhi, sipâhizâdegân, zâviyedârân, köprücü, derbendci, azadlı köle ve 

defter dışından ve sâ’ir mevkûfât tâ’ifelerinin ödemesi gereken bedel-i güherçilelerin 

toplanması ve tahsîl edilmesi için Ali Ağa ta‘yîn olunmuşdur. Konya’da ve sâ’ir kazâda 

bulunan mevkûfât tâ’ifeleri her sene verdikleri bedel-i güherçileleri Ali Ağa’ya ödemeleri ve 

eksik ödemekten geri durmaları emredilir.
162

 

 

V-BUYURULDULAR 

Buyuruldu kelimesi Türkçe “buyurmak” fiilinden yapılmış bir isim olup Osmanlı 

diplomatiğinde yüksek rütbeli görevlilerin kendilerinden aşağı mevkilerde bulunanlara 

gönderdikleri emirler için kullanılan bir terimdir.  

Buyuruldular yazıldıkları yer bakımından merkezde ve taşrada yazılanlar olarak ikiye 

ayrılabilir. Fatih Kanunnamesi’ne göre padişahın tuğrasını taşıyan hükümler sadece üç şahsın 
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buyurulduları ile yazılabilirdi. Dünya işlerine ait olan meselelerde sadrazam, maliye ile ilgili 

işlerde defterdar, şer’î davalarda ise kazaskerler yetkili kılınmıştı. Divân-ı Hümâyun’a verilen 

bir arz kabul edildiği takdirde “buyuruldu” kelimesi bazen tek bazen de yapılacak işlemi 

belirtir nitelikte cümlenin sonuna ilave edilirdi. Bazı buyuruldularda ise buyuruldu kelimesi 

yer almayabilir, mesela “kanun üzere buyuruldu” yerine “kanun üzere” gibi kısaltılmış bir 

şekilde kullanılabilirdi.
163

 

Padişaha ait olan belgelerde olduğu gibi buyuruldular da her vazifeli için bir elkabla 

başlamaktadır. Bunlar genelde kısadır. Örneğin kadıaskerlere “izzetlü, faziletlü”; kapdan 

paşaya “izzetlü, rıf’atlü”; defterdar, nişancı, reisü’l-küttâb gibi görevlilere “izzetlü” şeklinde 

yazılırdı. 
164

 

Buyuruldu grubuna giren belgelerin sonu genellikle “deyubuyuruldu” şeklinde bitmekle 

beraber bazen “buyuruldu”nun konulmayıp “deyu” ile bazen de “deyu” da konmayarak 

örneğin sadece “amel ve hareket eyleyesiz” denilerek bitirildiği ve hemen arkasından da tarih 

atıldığına rastlanmaktadır. Sadrazam buyuruldularının sûretlerinin yazıldığı buyuruldu 

defterlerinde de buyurulduların sonları hep “eyleyesiz deyu” şeklinde klişeleşmiştir. 

Sadrazamın bir de pençe bulunan buyurulduları vardı ki bu tür buyuruldular sadrazamın 

merkezde bulunduğu zamanlarda sadece sadrazam tarafından yazılabilirdi. Bununla birlikte 

Keçecizade Fuat Paşa’nın sadâretinde 1861’de gerek re’sen gerekse der-kenar olarak yazılan 

buyurulduların sağ üst tarafına pençe yerine sadâret mührü basılmaya başlanmıştır.
165

 

Taşrada XVI. yüzyıla kadar beylerbeyiler tarafından verilen emirlerde buyuruldu 

kelimesine rastlanmaz; fakat içerik olarak fermanları anımsatırlardı. Belge cinsi olarak 

içlerinde geçen kelime çoğunlukla “mektûb”dur. Bu devirde “mektûb” tabiri birçok belge için 

de kullanılmıştır.
166

 XVII. yüzyıla kadar huruf, kâğıt, vesika, varaka gibi adlarla anılan 

yazıların yerini alan buyuruldular da şekil ve yazılış şekli bakımından merkezde yazılanlara 

benzemektedir. Yalnız bunlarda elkabdan sonra “inha olunur ki” veya “ba’de’t-tahiyye inha 

olunur ki” formulleri kullanılarak nakil iblâğ kısmına geçilmektedir. Ayrıca beylerbeyi 

buyuruldularında makam mührünün kullanılması da XVII. yüzyılda başlamıştır. Şahsi 

mühürlerden daha büyük ebatta olan bu mühürler yazının hemen üstüne ve sağa basılırdı. 

                                                 
163

 Mübahat Kütükoğlu, “Buyuruldu”, DİA, C.6, İstanbul 1992,s. 478, 480. 
164

 Kütükoğlu, “Belgelerin Dili”, s. 198. 
165

 Kütükoğlu, “Buyuruldu”, DİA, s. 478, 480. 
166

 Kütükoğlu, “Belgelerin Dili”, s. 200. 



46 

 

Bazılarında ise mühür basılmamış imza mahiyetinde pençe kullanılmıştır. Gerek merkezde 

gerekse taşrada bütün buyuruldularda dîvânî yazı kullanılmıştır. 
167

 

Buyuruldularda tarih kısmı mutlaka mevcuttur. Ayın tarihi ve yıl rakamla yazılır; ay 

için ise çoğu zaman bilinen rumuzlar kullanılırdı. Yıldan önce de mutlaka seneyi ifade eden 

işaretler konulurdu. 
168

 

 

VI-MEKTUPLAR 

Mektup kelimesinin sözlük anlamı “yazılmış” demektir. Diplomatik bakımdan ise iki 

memleket arasındaki şahıslarca iş, tebrik, taziye gibi vesilelerle birbirlerine gönderilen 

yazılardır. “Biti”, “nâme”, “nemîka”, “varaka”, “risâle” gibi tâbirler de aşağı yukarı aynı 

anlamlarda kullanılmıştır. 

Mektupları resmî ve özel; hitâbî ve cevâbî olarak gruplandırmak mümkündür. 

 Mektup da diğer belgeler gibi belli rükünlerden oluşmuştur. Hitâbî olan mektup 

rükünlerini şöyle sıralayabiliriz: 

İbtidâ olunur sözünün kullanılması 

Senâ 

Duâ 

Gönderilenin isminin yazılması  

Kâtibin adı 

Selâm ve hayır duâda bulunma  

Selâm ulaştırılması 

Özlem belirtme (iştiyak) 

Görüşme isteğinde bulunma 

Tarih 

Halini bildirme 

İltimas talebi 

“Hatime”nin başlangıcı 

Uygun bir duâ ile bitirme.  
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Cevâbî mektuplarda ise fazladan 3 rükün daha bulunmaktadır. Bunlar: 

Mektubun sıfatı 

Mektubun vardığı 

Mektubun cevâbı  

 

Mektubun 10 şartı vardır, onlar ise aşağıdaki gibidir: 

Gönderen ve gönderilenin rütbesine riayet edilmesi gerekir. 

Eğer gönderilen gönderenden üst rütbede ise ismi ile hitap edilmez, ancak gönderen 

meşâyihden ise bu kurala uymayabilir. Eğer mevkiler eşit ise isimler yazılır.  

Gönderilen gönderenden daha aşğı bir mevkide ise iyi niyet, devletin bekâsıricânın 

kabûlü ve muradın hâsıl olması yazılır. 

Uzun süre ayrı değillerse iştiyak kısmının yazılmaması gerekir. 

Gönderenin rütbesi aşağı ise  “Sâmi‘-i hüddâm-ı zevi’l-ihtirâm i‘lâm olunur ki” şeklinde 

bir ifade kullanılması gerekmektedir. 

 Uzun zaman geçmemişse ve mekân uzak değilse tarih rüknü yazılmaz.  

Gönderilene gaib adı kullanılıp şahsen hitab edilmemelidir. Meselâ, “... taleb etmişsin” 

denilmeyip “taraflarından ... taleb etmişler” şekli kullanılmalıdır. 

 Üstten alta yazılan mektuplarda “... edesiz” şeklinde çoğul ad kullanılmamalıdır. 

İlâm-ı hâl rüknü selam rüknüne bağlı olmalıdır.  

Selam iblağı ile halini i‘lâm rükünlerinde kullanılan isimler aynı olmalıdır.  

Mektuplarda elkab gönderen ve gönderilenin mevkilerine göre farklılık gösterirdi. 

Alttan üste yazılan mektuplardaki elkaba bir örnek:  

“Muttali‘-i tevâlî-i devlet ve menba‘-ı menâbi‘-i sa‘âdet-ü haşmet olan südde-i seniyye-i 

sidre-makam ve atebe-i aliyye-i gerdûn-ihtitamları türâbına…” 

Üstten alta yazılan mektuplardaki elkaba da şöyle bir örnek verebiliriz:  

“Sa'âdetlü, mekremetlü, meveddetlü karındaş-ı e’azz-u ekremim düstûr-ı celîli’ş- şân 

hazretlerinin nâdî-i sa‘âdet-mevfûrlarına…” 

Mektubun hâl bildirme kısmına geçildiğinde “hâlâ”, “bu esnada”, “bu hilalde”, “bu 

def‘a” kelimeleri ile girilip mektubun yazılma sebebi açıklanırdı.  
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Tayin bildiren veya bir husûsun yerine getirilmesini emreden bir fermanla birlikte 

gönderilen sadrazam mektuplarında, “... sâdır olan fermân-ı âlîşân mûcebince” veya “... sâdır 

olan ... evâmir-i aliyye mûceblerince”, 

Vazife yerine geldiğinde “... mahall-i mezbûra azimet olunduğunu inhâ zımnında…”, 

Bir haber verildiğinde “… ihbârı zımnında…” ibâresi yer alırdı. 

Mektubun sonunda ise “... mûcebince mektub tahrîr ve ... ile irsâl olunmuşdur” gibi bir 

cümle kullanarak belgenin mektup olduğuna işaret ederlerdi.  

Mektubun bitiminde, imzanın üzerinde yazan ve yazılanın rütbelerine göre değişen 

“kulunuz”, “köleniz”, “dostunuz” anlamlarına gelen ibâreler bulunmaktaydı. Yazan, üst 

rütbede ise: “muhibb-i muhlîs”, “muhibb-i müştak” vb.; aynı seviyede iseler: “devlethah”, 

“dâî-i bî-iştibâh” vb.; alt rütbede ise: “ekallü’l-‘abd”, “ahkar-ü’l-ibâd”, “ez‘af-ü’l-hüddâm” 

gibi ifadeler kullanılırdı. 

Mektuplardaki yazı cinsi divânî yazıdır. Şekil olarak ise büyük ebatlı kâğıtlara 

yazılırdı.
169

 Ölen yeniçerilerin vârisi olmaması nedeniyle muhallefâtları hakkındaki bir 

mektup yer almaktadır. Yeniçeri, acemioğlanı, topçu ve cebeci zümresinden vârisi olmayıp 

vefât edenlerin mîrâsları mahkeme izniyle alınıp tahsil edilmesi için Edirne’de on beşinci 

bölükde olan Ahmed Çavuş ta‘yîn edilmiştir. Tahsil ve hâsıl olan nakidin müfredat defteriyle 

teslîmi istemiştir.
170

 

 

VII-HÜCCETLER 

Hüccet kelimesi sözlükte “delil, vesika, senet” anlamlarına gelmektedir ve Osmanlı 

hukuk terminolojisinde iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi şâhitlik, ikrâr, yemîn ve 

yemînden nükûl gibi bir davayı ispata yarayan hukukî delillerdir. İkincisi ise kadı huzurunda 

taraflardan birinin ikrarını, diğerinin bu ikrarı tasdikini içeren ve i‘lamdan farklı olarak bir 

hükmü ihtiva etmeyen hususlara dair düzenlenmiş belgelere verilen addır.
171

 Hüccetler çok 

çeştili konuların tespiti için düzenlenmiş olup kadılar tarafından tanzim edilen bir nevi 

noterlik belgesidir.  

Hüccetler, kadı huzurunda tespiti yaptıran şahsın eline verildikten başka şer’iyye 

sicillerine de işlenirdi. Yapılan tespitlere göre, alım-satım, kira, nafaka, vekâlet, vasiyet, 
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kefâlet, şehâdet, ferâğ, borç, hibe, rüşdün isbatı, nezîr, keşîf, sulh, irsâliye vs. konularında 

hüccetler bulunmaktadır.
172

 

İslâm tarihinde şer’î mahkemelerde görülen davalar neticesinde bir belge (hüccet) 

tanziminin ilk defa Emeviler döneminde başladığı bilinmektedir. İlk Müslüman Türk 

devletleri ile Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları’nda mahkeme kayıtları Arapça 

olarak tutulmuştur. Bu durum Osmanlıların ilk dönemlerindenbaşlayarak XVI. yüzyıla kadar 

devam etmiştir. Türkçe hüccetlerin yazı stilleri ve ifade şekilleri bakımından belli bir 

standarda ulaşması XVII. yüzyıl sonlarına doğru mümkün olabilmiştir. 

Hüccetlerde genellikle davalı, davacı ve davanın konusu olmak üzere üç temel unsur 

bulunmaktadır. Kadı huzurunda görülen dava sonucunda duruma göre hüccetin aslı taraflara 

verilir, sûreti de sicile kaydedilirdi. Orijinal hüccetlerde kadının ismi ve mührü bulunduğu 

halde sicillere kaydedilmiş hüccetlerde bunlar yer almaz. 

Hüccetlerin belli bazı kalıpları vardır onları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Dua: En üste ve ortada bulunur. Ancak sicillerde kayıtlı hüccet sûretlerde bu dua 

bölümü bulunmaz.  

Girizgâh: Bu bölüm kadının imzasını ve mührünü içerir. Kâğıdın sol tarafında yer alır. 

Sicillerdeki hüccet sûretlerinde bu kısım çok nadir yer alır.  

Metin: Hüccetin metin kısmı başlangıç, hüviyet tespiti ve asıl konu olmak üzere üçe 

ayrılır. Başlangıç kısmı genellikle “oldur ki, budur ki” şeklinde başlar. Hüviyet tespitinde ise 

tarafların kimlikleri, ikâmetgâhı, baba adı ve çoğunlukla lakabları zikredilir. Eğer şehirde 

oturuyorsa şehrin adı ve mahalle adı da zikredilir. Şehrin adı genellikle “mahmiyye, mahrûse 

veya medine” kelimeleriyle tavsif edilerek zikredilir. Birinci tarafın “…nâm kimesne” 

ibaresiyle tamamlanan hüviyet tespitinden sonra mahkemeye atıfta bulunulur. Mahkeme 

yerine “meclîs-i şer‘“ veya “meclîs-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîr” ifadeleri kullanılır. Birinci 

tarafı müteakip ikinci tarafın kimliğinin tesbiti yapılır. Birinci tarafın hüviyetinin tespiti 

sırasında “işbu” kelimesiyle başlayan şahıs isimlerinden önce çoğu zaman şu ifade şekilleri 

görülür: “Hâmilü’l-kitâb, râfi‘ü’l-kitâb, hâmilü hâze’l-kitâb, sâhibü’l-kitâb, hâfızü’l-vesîka, 

bâ‘isü’s-sicil”. Bu ifade şekilleriyle hüccetin sahibi olan kişi belirtilmek istenir. İkinci tarafın 

hüviyeti de tespit edildikten sonra “mahzarında” veya “muvâcehesinde” tabiri yer alır. Bu 

tabir, iki tarafın da mahkeme huzurunda birlikte bulunduklarını ifade eder. Bundan sonra da 

bir dizi ifade şekilleri görülür: “İkrar edip, takrîr-i kelâm (merâm) edip (kılıp), ikrâr-ı sahîh-i 
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şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î kılıp, ikrâr-ı tav‘î ve i‘tirâf-ı mer‘î kılıp, üzerine dava edip, bi-

tav‘ihi ikrâr ve i‘tirâf (ikrâr ve takrîr-i kelâm) edip, “takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm edip 

(kılıp)”. Bütün bu ifadeler, “şöyle beyanda bulunmaktadır” anlamına gelir. 

Bu kısımdaki üçüncü bölüm asıl konuya geçilen bölümdür. Tarafların beyan ve 

ikrarları, hukûkî muamelenin şekli ve şartları, varsa şâhitlerin beyanları bu bölümde yer alır.  

Hâtime: Bu kısımda iki bölümden oluşur. Bunlar, tarih ve şuhûdü’l-hâldir. Tarih kısmı 

genellikle yazıyla belirtilir ve Arapça olarak atılır. Şuhûdü’l-hâl ise olaya şâhit olanlardır.  Bu 

şâhitler genellikle kadı, imam-hatip, müezzin gibi ulemâ ve din görevlileriyle esnaftan, 

sanatkârlardan, idarî ve askerî teşkilâta mensup kişilerden oluşurdu. Kaydı kaleme alan kâtip 

de şâhitler arasında bulunurdu. Bazen de rastlanan bir başka şâhit ise “muhzır” tabir edilen 

mahkeme mübâşiridir.  

Bir mahkemenin hüccet tanzim edip tarafların eline vermesi ve bir sûretini şer‘iye sicil 

defterine kaydetmesi demek, o konuda bazı istisnaî durumların dışında hukukî çekişmenin 

vâki olmayacağı ve olsa da mahkemenin hücceti elinde bulunduran taraf lehine karar vereceği 

mânasını taşır.
173
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUKÎ HAYATA DAİR KONULAR 

I- ÖLÜM KEŞFİ 

Ölüm keşiflerinde genellikle mahkeme tarafından görevlendirilen ehil bir kimse ile vali 

veya onun mütesellimi tarafından tayin edilen kişi ölüm mahalline gönderilmekte ve bu kişiler 

yanlarında bulunan en az iki kişi ile birlikte cesedin bulunduğu yere giderek, ceset üzerinde 

incelemeler yapmakta ve ölüm nedenini tespit edip, durumu olay yerinde kayda geçirmekte 

ayrıca mahkemeye gelerek olayı tescil ettirmektedirler.
174

 

Sicilde birçok ölüm keşfine rastlanmıştır. Yapılan keşiflerde her birinin ölüm nedeninin 

farklı olduğu görülmüştür. Yanarak ölen, hayvan darbı ile ölen, ev yıkılması sonucu altında 

kalarak ölen kişiler olduğu gibi cinayet ve intihar sonucu da hayatını kaybeden insanların 

olduğu görülmüştür.  

Meselâ Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenicekaya Köyü sâkinlerinden Mustafâ, Hüseyin, 

Hamza, İsma‘îl ve diğer Mustafâ isimli kimseler mahkemeye başvurarak “İsma‘îl Pâşâ 

Hazretlerinin bir camusu bundan beş gün önce ‘Abdullah oğlu Yûsuf’a saldırıp darp eder ve 

Yûsuf vefât eder, mahkeme tarafından gidilip keşf edilip tahrîr olunmasını isteriz” 

demişlerdir. Bunun üzerine Mevlânâ Hasan Efendi bu iş ile görevlendirilerek yanında mübâşir 

Ahmed Ağa ve isimleri geçen kişiler ile İsma‘îl Pâşâ hazretlerinin çiftlik evine varıp vefât 

eden Yûsuf’un a‘zâlarına, ellerine ayaklarına bakarlar ve sol kolunun altında kara bere 

olduğunu gözlemlerler. Kaydını tutup mahkemeye bildirirler.
175

 

Ateş isâbet ederek yanan bir çocuğun ölüm keşfinde, çocuğun sol yanında ve karnında 

yanık yarası olduğu gözlemlenir. Olay Hazret-i Şeyhsadreddîn Mahallesi yakınlarında 

bulunan Kirişhâne denilen yerde geçmektedir. Pîr Ali isimli kişi tarlada hanımı ve küçük oğlu 

Mehmed ile ekin dererken yemek pişirilen ocak başına oğlu Mehmed gider ve elbisesine ateş 

sıçrar. Sol yanı ve karnının bir miktârı yanar. Günümüzdeki gibi mahkeme tarafından keşfi 

yapılan cenâzede, kimsenin dahli olup olmadığı da araştırılır.
176

 

Bir ölüm keşfinde ise  “Kal‘acik Mahallesi sâkinlerinden Mehmed ve hanımı Neslihân 

evlerinde yatarken gece evin damı üzerlerine yıkılıp altında kalıp vefât etmişlerdir. Yine bu 

belgede de kimsenin dahli olup olmadığı vefât eden kadının eski kocası Mûsâ’ya ve vefât 
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eden adamın annesi Kerîme’ye sorulmuştur.  Onlar da kimseden şikâyetçi olmadıklarını, 

böyle bir dahlin söz konusu olmadığını dile getirmişlerdir.
177

 

Cinâyet olduğu anlaşılan bir ölüm keşfinde ise ‘İvaz oğlu ‘Îsâ’nın bıçakla boğazının 

kesildiği belirlenmiştir.
178

 

Sicilde yer alan intihar vakası Şükrân Mahallesi’nde geçmektedir. Ali’nin hanımı 

Sâ’ime hatun kendisini evin avlusundaki direğe asmıştır. Sâ’ime Hatun’un kocası Ali 

sorgulandığında, bir gün evvel kendisi dükkânında iken diğer hanımı Fâtıma Hatun da 

Dehüdâ Mahallesi’ndeki kardeşi es-Seyyid Hüseyin Çelebi’nin evinde iken hanımı 

Sâ’ime’nin evde yalnız kaldığını ve eve geldiğinde Sâ’ime Hatun’un direkte asılı halde 

olduğunu ve vefât ettiğini söyler, kendisinin de onu direkten indirerek yatağa yatırdığını 

belirtir. Mahkeme tarafından yapılan keşifte, Sâ’ime hatunun boğazı altında ip beresi ve sol 

küreği altında bere izi olduğu gözlemlenir.
179

 

Ölüm keşfi yapıldığına dair bir kayıt bulunmayan; fakat ta‘zîr sonucu ölen bir kişinin 

ölümünde kimsenin dahli olmadığını dair yapılan bir tescil mevcuttur. 

Sözlükte, “engellemek, te’dib etmek” manalarına gelen ta‘zîr fıkıhta had suçları ve 

cinayetlerdeki gibi belirli cezâsı bulunmayan suçlara verilecek, miktarı ve uygulanması 

yöneticiye veya hâkime bırakılmış cezaları ifâde etmektedir.  

Ta‘zîr cezaları din, akıl, can, ırz ve malın korunması şeklindeki beş temel amaca uygun 

biçimde şer‘an mâsiyet olduğu bildirilmiş; ancak toplumların kendi şartlarına göre 

düzenlenmek üzere cezaları tayin edilmemiş fiillere yöneliktir. Bu cezalar kötülüklerin 

yaygınlaşmasını, bireylere ve topluma zarar vermesini önleyici, suç işleyenleri te’dib ve ıslah 

edici özellikler taşır.
180

 

Osmanlı Devleti’nde hukukun her alanında İslâm hukuku uygulanmıştır. İslam 

Hukuku’nda ta‘zîr suç ve cezâları konusunda devlet başkanına geniş bir takdir yetkisi 

tanınmıştır. Aynı yetki Osmanlı padişahları için de geçerli olmuştur.
181

 Başlıca ta‘zîr cezâları 

ölüm, sopa, hapis, sürgün, nasihat, mahkemeye celp, kınama, tehdit, tecrit (terk), azl, teşhir ve 

malî cezâlardır.
182
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Sicilde ta‘zîr cezası uygulanırken, cezanın şiddetinden dolayı ölenlerin olduğu da 

görülmektedir. Meselâ Sahrâ Nâhiyesi’ne bağlı Çumra Köyü’nde yaşayan Nasuhoğlu Ya‘kûb, 

ta‘zîr uygulanırken bu cezanın şiddetinden dolayı ölmüştür. Osman oğlu Pîrli adlı şahıs 

Ya‘kûb için “ağzıma ve ‘avratıma zinâ lafzıyla küfretti” diyerek nâhiye nâ’ibi fahrü’l-kuzât 

Mevlânâ Hasan Efendi huzûrunda ispât etmiş ve hüccet-i şer‘iye olup şer‘an ta‘zîr lâzım 

gelmiştir. Bunun üzerine Mevlânâ Hasan Efendi Ya‘kûb’u ta‘zîr etmiş ve Ya‘kûb ölüm 

döşeğine düşmüş, elli gün sonra da vefât etmiştir. Öldükten sonra Ya‘kûb’un hanımı Ördek, 

kimseden şikâyetçi olmadığını dile getirmiştir.
183

 

Bir diğer belgede ise katl iddiası bulunmaktadır. Fakat kişinin katl edilmediği hâlâ 

hayatta olduğu tespit edilmiştir. Lârende Kazâsı’na tâbi‘ Fisândîs Köyü’nde bundan on ay 

evvel köy sâkinlerinden Üveys isimli kimsenin bir oğlu katl olunmuş diye duyulmuştur. 

Mübâşires-Seyyid Yûsuf Ağa bunun üzerine harekete geçerek köy ahâlisini teftiş eder ve 

Üveys’in Mustafâ adında bir oğlu olduğunu, hâlâ hayâtta bulunduğunu ve bâb-ı hümâyûn 

hizmetinde olduğunu, bu olayın gerçeği yansıtmadığını görmüştür.
184

 

 

II- NAFAKA TAKDİRİ 

Sözlükte nafaka kelimesi “harcamak, tüketmek” anlamındaki infak masdarından 

türetilmiş olup “azık, ihtiyaçların karşılanması maksadıyla harcanan para vb. maddi değerler” 

anlamına gelir. İslam hukukunda nafaka kavramı ve yükümlülüğünün aile hukuku ile sınırlı 

olmadığı, hayvan hakları ve çevrenin korunması kavramlarını çağrıştıracak şekilde 

düzenlemeler yapılarak kişinin sorumluluğu altında bulunan diğer canlıların ve hatta canlı 

olmayanların varlık ve verimliliklerini devam ettirebilmeleri için yapılması gereken 

harcamaları da kapsadığı görülmektedir.
185

 

Bu tür belgelerde genellikle babaları veya anneleri ölen küçük yaştaki çocuklara 

vasîlerinin veya kendilerine bakan yakınlarının talebiyle nafaka bağlandığı görülmektedir. Bu 

kişiler mahkemeye müracaat ederek bakımını üstlendikleri küçük yaştaki çocukların yiyecek, 

giyecek vs. ihtiyaçları için nafakaya ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve mîrâs olarak kalan 

mallarından nafaka bağlatılmasını talep etmişlerdir.
186

 Konya sâkinelerinden iken vefât eden 

Fâtıma Hatun’un küçük kızı Ayşe’nin büyük annesi (anneanne veya babaanne) Ayşe Hatun, 
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torununun kendi gözetiminde olması sebebiyle, çocuğun babasıdan nafaka talep eder. 

Mahkeme kararı üzerine Ayşe’ye mahkeme tarihinden itibâren günlüğü beşer akçe verilmesi 

uygun görülmüştür.
187

 

Başka bir belgede ise bu bahsettiklerimizden farklı olarak küçük çocuk beslemek üzere 

teslim alınmıştır. Burada mahkemeden bir nafaka talebi olmamıştır. Hadîce bint-i Ahmed 

kendi malından infak etmeyi üstlenmiştir.
188

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, nafaka bağlanma işleminin sadece insanlar için olmadığı, 

hayvanları da kapsadığı görülmektedir.Meselâ bulunan develere yiyecek parası 

bağlanmaktaydı. Konya’da mîr-iâb emîni olan Yusuf Ağa, Hâtunsaray Nâhiyesi’ne tâbi’ 

Akvîrân nâm karye sâkinlerinden Mustafâ Ağa’nın kendisine, üç re’s gücüklü ve bir re’s 

gücüksüz deve bularak teslim ettiğini, yiyecek parası bağlanmasını talep ettiğini ya da 

müddeti doluncaya kadar veyahud sahibi bulununcaya kadar her birine günde onbeşer akçe 

nafaka bağlanmasını ister.
189

 

 

III- KÖLELER VE CÂRİYELER 

Eskiden savaşlarda esir edilen veya bir şekilde ele geçirilip satın alınan erkeklere köle, 

kadın olanlarına ise câriye denilmektedir. Köleler ve câriyeler hürriyetlerine sahip olmayan, 

başkasının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, para ile alınıp satılan kişilerdir. Köle ve 

câriyeler şahsî sorumlulukları bakımından hür insandan farksızken, hukukî, sosyal ve iktisadî 

yönlerden ise farklıdır. Hukukî işlemlere konu olması bakımından mal kabul edilir.
190

 

İslam hukuku ilk defa kölenin insan olduğunu ve Allah huzurunda bütün insanların 

eşitliği prensibini getirmiştir. Dolayısıyla kölelere kötü muamelede bulunmak yasaklanmış, 

efendiye kölesine kendi yediğinden yedirme, gerektiğinde aynı sofradan yeme, elbise ve 

mesken ihtiyacını karşılama, okuma, yazma ve diğer gerekli bilgileri öğretme, kısacası 

ayrımcılık yapmadan kendi ailesindenmiş gibi davranma sorumluluğunu yüklemiştir.
191

 

Şer’iye sicillerinde köle anlamında çeşitli tabirler kullanılmaktadır. Erkek köle için 

köle, kul, abd, abd-ı memlûk, gulâm ve rıkk; kadın köleler için de câriye, câriye-i memlûke 
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tabirleri kullanılmaktadır. Sahibinden çocuk dünyaya getiren câriyelere ümm-i veled, 

sahibinin hizmetinden kaçanlara ise abd-ı âbık denilmektedir.
192

 

Osmanlı Devleti’nde ilk dönemlerden itibaren kölelik müessesesi mevcut olmuştur. 

Avrupa kıtasında yapılan fetihler sonucunda ele geçirilen esirlerin bir kısmı Acemioğlanlar 

Ocağına gönderilirken, bir kısmı da gaziler veya tüccarlar tarafından Anadolu’ya getirilip esir 

pazarlarında satılmışlardır. Osmanlılar müessesenin işleyişinde büyük oranda İslâmi kurallara 

bağlı kalmışlardır. Köle sahibi kölesine insanca davranmadığı takdirde kadı tarafından 

kölesini satmaya veya azad etmeye zorlanabilirdi. Bu nedenle Osmanlı toplumundaki 

kölelerin durumu gayet iyidir.
193

 

Osmanlı sosyal hayatında köleliğin yerleşmesinde, Fatih döneminde kurulan Harem'in 

büyük rolü olmuştur. Arkasından câriyelik kurumu hızlı bir gelişme göstermiştir. Bunun 

sonucunda da gerek sarayda gerek saray dışında câriyelerle evlenme geleneği yerleşmeye 

başlamıştır. Köle elde edilmesi ise birkaç kaynaktan gerçekleşiyordu. Bunların başında savaş 

ganimeti olarak alnınan esirler geliyordu. Hediye verme yanında ticaret de köle elde 

edilmesinde önemli bir yol olarak kendini göstermektedir. 

Kölelik kurumu, Osmanlı sosyal hayatında yerleşir ve yaygınlaşırken kendine özgü 

birtakım kuralları da birlikte getiriyordu. Özellikle “Esir pazarları”, “Esir alım satımındaki 

tutum ve resmî işlemler”, “esirlerin gördüğü eğitim ve kullanıldıkları yerler” bu kurumun en 

belirgin unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı sosyal hayatında böylesine 

kurumlaşan kölelik, zaman zaman da tepkilerle karşılaşmıştır. Bu kuruma ilk tepki II. Osman 

ile gerçekleşir. II. Osman, sarayda yerleşen câriyelerle evlenme, hatta “Harem-i hümayun”u 

kaldırma girişiminde bulunmuştur. Padişahların Türk kızları ile evlenmesi geleneğini 

yerleştirmek için önce Şeyhülislâm Esat Efendi’nin kızı ile evlenir. Daha sonra ikinci 

evliliğini Pertev Paşa'nın kızı ile yapar. Fakat onun attığı bu adım, daha sonraki padişahlar 

tarafından devam ettirilmemiş, gene Harem yeniden canlandırılmıştır.
194

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyıllarında köle sayısının azalmasının nedeni ise köle 

pazarlarını besleyen fetihlerin son bulmasıdır. Bununla birlikte, kölelik bir hukuk kurumu 

olarak, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, kalkmış değildi. Köleliği kaldırmak için, 
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bazı kanunlar yayınlanmıştır. Bu gayretlere rağmen, kurum hukuken ilga edilmiş olmakla 

birlikte, fiilen, küçük boyutta da olsa, imparatorluğun sonuna kadar varlığını sürdürmüştür.
195

 

Osmanlı’da Acemi Ocağı’na alınıp yeniçeri olan ve daha sonra yükselerek devlet adamı 

olan köle kökenli şahsiyetler çok fazladır. Hem orduda hem de devlet işlerinde yararlanılan 

köleler aynı zamanda ev hizmetinde de kullanılmıştır.
196

 Şahısların özel olarak hizmetinde 

olan kölelik toprak köleliğine göre daha zordur. Toprak kölesi efendinin kontrol alanından 

uzak köle-hür arası bir statüdedir. Şahısların hizmetindeki köleler çobanlık yaparlar ya da ev-

bahçe işlerinde çalışırlardı.
197

 İncelediğimiz defterde köleler genellikle ev hizmetlerinde 

kullanılmıştır. Sicilde bulunan köle belgelerinin büyük bir kısmı köle ve cârıya azâdı 

kayıtlarıdır. Meselâ Konya’da Hazret-i Mûsâ Efendi orta boylu, gök gözlü, sarışın Rus asıllı 

kölesi Dilâver için “aslı gibi hür olsun, kendi nefsine mâlik ve mâlının tasarrufuna kâdir 

olsun, artık üzerinde hakkım kalmadı” diyerek Dilâver’i azâd etmiştir.
198

 

Başka bir azâd etme şekli olan müdebber etme, kölenin azâd edilmesinin efendisinin 

ölümüne bağlı gerçekleşmesidir. Müdebber olduğuna dâir ispat davası açan câriyenin 

tutulduğuna dair yer alan bir belgede Marziye isimli genç kızın câriyesi olan Kâdire, dava 

açarak “Marziye’den önce sâhibim olan Kâsım Ağa hayatta iken beni ve babam Kara Ali’yi 

müdebber eylemiş iken hâlâ Marziye beni mülkiyet üzere tutmakta gereğinin yapılması 

isteğimdir” diyerek şikâyetçi olmuştur. Mahkemede hazır bulunan Marziye’nin vekîli Seyyid 

Süleymân Çelebi buna cevap olarak Marziye’nin Kâdire’yi Gilisra Köyü’nden Mûsâ Hoca 

oğlu Süleymân’dan aldığını, önceki sahibi olan Kâsım Ağa’nın Kâdire’yi müdebber 

eylediğini bilmediklerini söyler. Bunun üzerine şâhide ihtiyaç duyulur ve Ferhûniye 

Mahallesi’nden ‘Îsâ Beg ve ‘Ömer Ağa şâhitlik için mahkemede hazır bulunurlar ve 

“Kâdire’nin eski sâhibi Kâsım Ağa su geçidinde bizim huzûrumuzda kölem olan Kara Ali’yi 

ve evlâdını müdebber eyledim dedi biz şâhidiz” derler ve şâhitlikleri kabul edilir. Kâdire 

câriyenin müdebber olduğu ispatlanmış olur.
199

 

Bir başka kayıtta ise belli bir süre ile (şartlı) müdebber etme vardır. Kemâlgarîb 

Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ orta boylu, gök gözlü, açık kaşlı Macar asıllı kölesi Hasan’ı, 
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mahkeme tarihinden itibâren on beş sene süreyle kendisine hizmet itmek üzere müdebber 

eylemiş, on beş sene tamâm olduktan sonra Hasan müdebber olmuştur.
200

 

İslam hukukunda kaçak bir köle yakalayan kimse isterse onu götürüp sahibine teslim 

eder, isterse sahibinin gelip onu alması için yanında tutar ya da götürüp kadıya teslim eder. 

Osmanlı’da ise kaçak köle yakalayan kişi köleyi kadı huzuruna çıkarmakta ya da yavacı veya 

beytü’l-mâl eminlerine teslim etmekte, bunlar köleyi muhafaza altına almaktadırlar. Kaçak 

köle yakalayan kişilere müjdegani adı verilen belli bir miktar para verilmekteydi. Yakalanan 

köleler kadı huzuruna çıkarılarak isimleri, milliyetleri, kölelikleri, nereden kaçtıkları ve 

sahiplerinin kim olduğu tespit edildikten sonra devrin şartlarına göre kendilerine bir miktar 

nafaka takdir edilip sahipleri gelinceye kadar veya örfî süreleri tamam oluncaya kadar 

bekletilmek üzere getirene emaneten teslim edilmektedir.
201

 Konya’da subaşı olan Yûsuf Ağa 

Fâtıma adlı Arap câriyeyi yakalar ve mahkeme huzûruna çıkarıp kaçak câriye olduğunu 

bildirir. Fâtıma câriye de bunu itirâf ederek “cevâbında ben bir kimsenin câriyesi iken 

mülkünden kaçtım” der. Sâhibi gelinceye kadar veya müddet-i örfiyesi doluncaya kadar 

câriyeyenin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğinden günlüğü onbeşer akçe ile nafaka 

verilmesine karar verilir ve Yûsuf Ağa’ya teslîm olunur.
202

 Bir diğer belgede ise kölenin 

hırsızlık yaparak kaçtığı görülmektedir. Şeyh Mehmed Efendi’nin kölesi iken hırsızlık 

yaparak kaçan Meryem adlı Arab câriye, bulununca sahibi olan Şeyh Mehmed Efendi 

tarafından ilk sahibine geri iade edilir. Satın almış olduğu ellibeş guruşunun da iadesini 

ister.
203

 

Bir başka belge ise, yukarıda bahsettiğimiz hırsızlık yapan câriyenin önceki sahibine 

teslim edilmesiyle onun da ilk sahibine teslim etme isteğini içermektedir. Zira Meryem adlı 

Arab câriye kendi mülkünde iken de hırsızlık yapmıştır. Geri kendisine hırsızlık nedeni ile 

dönen câriyeyi kusurlu olduğu gerekçesiyle ilk sahibine vermek isteyen Mehmed Efendi 

davadan men’ edilmiştir.
204

Diğer bir belgede ise Habeş asıllı câriye Emine, Begşehri Kazâsı 

sâkinlerinden Mahmûd Beşe’nin kölesi iken yirmi sekiz gün önce kaçmış ve kendisini 

Lârende emîni olan Hüseyin Ağa yakalayarak bir donluk çukaya el-Hâc Halîl’e satmıştır. 

Bunu öğrenen eski sahibi Mahmud Beşe câriyesini geri almak isteyince, el-Hâc Halîl onbeş 

esedî guruş karşılığında câriyeyi kendisine teslim eder. Mahmud Beşe parayı verir ancak daha 
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sonra el-Hâc Halîl’e dava açar. El-Hâc Halil dinlendiğinde ise olayın bundan üç ay evvel 

gerçekleştiğini, onu bulan Lârende emîni Hüseyin Ağa’nın Lârende kâdısı huzûrunda 

câriyeye nafaka takdîr ettirip hüccet-i şer‘iye olduktan sonra üzerinden üç ay geçtikten sonra 

Lârende kadısının câriyenin satışına hüccet vermesi üzerine Hüseyin Ağa câriyeyi kendisine 

yirmi guruş kıymetli bir donluk çukaya sattığını ve sonrasında Mahmûd Beşe’nin gelip 

“Emine câriye benim mülküm idi mülkümden firâr eyledi” dediğini ve kendisinden şikâyetçi 

olduğunu söyler. Şâhitler dinlenince el-Hâc Halil’in haklı olduğu ortaya çıkar ve Mahmud 

Beşe davadan men edilir.
205

 

 

IV- KAPIYA KATRAN SÜRME 

İslam dinine göre kadınlar ve erkeklerin evlilik dışı ilişkiye girmeleri yasaklanmıştır. 

İslam hukukunda gayr-ı meşru olarak ilişkiye giren kişilerden erkeğe zâni, kadına zâniye ve 

bu tür fiilleri işleyenlere de zinâkâr denmektedir. Aile ve toplum yapısını ve ahlakını tehdit 

ettiği için zinâ, tüm İslam toplumlarında ve devletlerinde şiddetle yasaklanmıştır. İslam 

hukukuna göre bir kadın ile bir erkeğin zinâ yaptığının hukuken sabit olabilmesi için bu fiili 

gören en az dört kişinin mahkeme önünde olayı gördüklerine şehâdet etmeleri ve söz konusu 

kişilerin de bunu kabul etmeleri gerekmektedir. Eğer mahkeme önünde bu yöndeki iddia 

ispatlanırsa kadın veya erkek İslam hukukuna göre recm, yani taşlanarak öldürülme ile 

cezalandırılır. 

Osmanlı toplumu da zinâ eden kadın ve erkeklere farklı yaklaşımlar göstermiştir. 

Mesela zinâ eden kadına genelde fâhişe denirken, erkeklere herhangi bir sıfat 

yakıştırılmamıştır. Zinâ eden kadınlar toplumdan dışlanırken, mahalleler veya evlerden 

çıkarılırlarken, erkeklere bu tür muamelelerin revâ görülmediği gözlenmektedir. Osmanlı 

uygulamasında suçun kaynağı kadın olarak görüldüğünden, uygulamada ağırlık merkezinin 

kadından yana ağır basmasının etkisi büyüktür.
206

  Kalenderhâne Mahallesi’nde yaşayan 

İbrahîm ve Muslî kardeşlerin evlerine Emine adlı fâhişeyle birlikte bir testi şarap 

götürdüklerini görenler olur. Şikâyet üzerine gidilip bakılınca şarap içtikleri ve yanlarında da 

Emine adlı şahsın olduğu görülür.
207

 Bunun yanında mahallenin kamusal kimliği adına, 

ahalinin önde gelenleri, zinâ veya fuhuş imasında bulunarak, mahkeme kanalıyla faillerini 
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mahalleden ihraç ettirmek suretiyle, zinâ yapanların cezasız kalmasını engellemektedirler. 

Nebî Beşe adındaki bir şahsın kendisine nâ-mahrem olan Ayşe ve Alime Hatunları kendi 

evine götürerek bazı kişilere pezevenklik ettiği öne sürülür. Nebî Beşe ise buna itiraz ederek 

“‘Âyşe ve ‘Âlime evime geldiler ben dışarı çıkardım” der. Fakat mahalle ahâlisi Nebî’nin bu 

işi sürekli yaptığını, namaza gidemez olduklarını ve mahalleden ihrâc olunmasını istediklerini 

söylerler. Serdâr olan ‘Ömer Beşe ise “pezevenk olan kimesne yoldaş değildir sâhib çıkmam” 

diyerek Nebî Beşe’nin mahalleden ihrâcına onay verir.
208

 Başka bir ihraç davasında Türbe-i 

Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Pîrli bin Mahmûd ve zevcesi Zemîne’nin evine nâ-mahrem 

olan İbrahîm’in girip çıktığını gören Himmet, Pîrli’ye “evine niçün girer” diye sorduğunda 

Pîrli kendisine küfreder. Bunun üzerine Himmet Pîrlî’den davacı olur. Mahkeme her ikisinin 

de iyi hallerini mahalle ahâlisine sorduğunda “Pîrli’nin evine nâ-mahrem girer ve çıkar, Pîrli 

ve Himmet eyü âdemler değildir mahalleden ihrâc olunsun” diye ifâde verirler.
209

 

Bir belgede ise mahalleden değil, ancak tekyeden ihraç sözkonusudur. Miskinler 

Tekyesi’nde kendilerine nâ-mahrem olan kişilerle görüşen karı-kocanın tekyeden ihrâc 

edilmeleri istenmektedir. Subaşı Mustafâ Beg Miskinler Tekyesi’nde sâkin Mustafâ bin ‘Alî 

ve zevcesi Fâtıma’yı yakalayarak mahkemeye çıkarır. Mustafâ’nın, zevcesi Fâtıma’ya nâ-

mahrem olan kişileri getirdiğini ve aynı zamanda mahkemede hazır olan diğer Mustafâ’nın da 

bu kişilerden olduğunu belirterek sorgulanmasını ister. Diğer Mustafâ, kendisinin Mustafâ’da 

hakkı olduğu için tekkeye gittiğini belirtir. Bunun üzerine tekke mütevellisi Açıkbaş, “diğer 

Mustafâ her zaman tekyeye gelir ihrâc olunsun” der.
210

 

Bunlardan daha risksiz ve ancak neredeyse onlar kadar etkili olan yöntem, zinânın 

meydana geldiği ya da zinâ yapanların yaşadığı evin sokak kapısına katran sürerek, sembolik 

yöntemler kullanmak suretiyle,  bu kanunsuzluğu herkese ilan etmektir.
211

 Genel kabule göre 

kapıya katran sürmek, hanedeki kişilerin iffetsizlikleri ile alakalıdır. Zina hadiselerinin 

ispatlanmasının çok zor olması, bu suça kayıtsız kalmak istemeyen kişileri, “mahrem” ile 

“kamusal alan” arasında sınır olan sokak kapısı üzerinden, katran vasıtasıyla yetkililere 

duyurmaya sevk etmiştir. Toplumsal hafızada belli bir yer edinmiş olan kapıya katran sürme 

geleneği, zaman içinde art niyetli kişiler tarafından “iftira atmak” ve “kara çalmak” için de 
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kullanılır hale gelmiştir.
212

 Şeyhsadreddin Mahallesi’ndeki kapıya sürülen katran davasında 

Fâtıma bint-i Ahmed’in iyi hal soruşturması sonucu katranın iftira nedeniyle sürüldüğü 

anlaşılmıştır.
213

 

Osmanlı’da zinâya şâhit olup da bunu resmî makamlara bildirmeyenlere bir ceza 

verilmeyeceği belirtilmekteydi. Ancak şâhit olan Müslümanlar, dinlerinin gereği Allah’a karşı 

işlenen bu suçu engellemek ve engellemeye güçleri yetmezse de resmî makamlara bildirmekle 

mükelleftiler. Bu doğrultuda zinâya şâhitlik edenler ya da bununla ilgili şüphesi olanlar, olayı 

yetkililere iletmek açısından farklı yöntemler denemişlerdir. Bunlardan en yaygını 

şüphelenilen ya da şâhit olunan bir zinâyı, subaşıya ihbar etmek suretiyle, suçüstü yoluyla 

mahkemeye intikal ettirmektedir. Yine mahalleli, şüphelendiği durumlarda, zinâ mahalline 

baskın yaparak olayı şâhitlendirmektedir.
214

 Konya’da el-Hâc Mezîd bin Abdulcelâl ile 

Ferhûniye Mahallesi’nde oturan İsmihân Hatun birbirlerine nâ-mahrem iken aralarında iki 

sene kadar ilişkileri olduğu mahalle ahâlisi tarafından bilinmektedir. Bir gün gündüz vakti, 

öğle zamanı sokakta ikisinin konuştuğunu ve sonrasında İsmihân’ın el-Hâc Mezîd’i evine alıp 

kapıyı ardından kilitleyerek zinâ ettiklerini gören mahalle ahâlisi, Mevlânâ Mehmed 

Efendi’ye şikâyet ederler. Kendilerini suçüstü yakalayarak hâkime haber vermek 

istediklerinde haberleri olur ve İsmihân evin duvarına merdiven dayayarak el-Hâc Mezîd’in 

kaçmasını sağlamaya çalışır. Ancak ev el-Hâc Nûrullah’ın evine bitişik olduğundan o taraftan 

kadınlar buna engel olur. el-Hâc Mezîd İsmihân’ın evine geri inmek zorunda kalır. Sonra 

İsmihân kapıyı hızla açıp el-Hâc Mezîd’i tekrar kaçırmak ister, bu sırada mahalle ahâlisi 

tarafından yakalanır. Kaçmak için uğraşan el-Hâc Mezîd’in donu ayağına iner kaldırıp 

yeniden bağlar ve bu şekilde hâkime ihbâr ederler.
215

 

Fatih Kanunnamesi’ne göre, zinâ suçu işleyenden, suçu sabit olursa ve zinâ eden evli ise 

1.000 akçeye gücü yetse dahi 300 akçe alınacağı, ekonomik gücü daha aşağıda olan 

kimselerden 200 akçe alınacağı, ödeme gücü daha da kötü ise 100 akçe, ondan dahi aşağı ise 

50 akçe ve fakirlerden 40 akçe alınacağı yer almıştır.  Eğer zinâ eden ergen ise, ekonomik 

durumuna göre bu cezalar 100, 50 ve 30 akçe olacaktır.
216

 

Osmanlı Devleti’nde bir kişinin suç işleme potansiyeli, mahallelisinin onun hakkındaki 

kanaatine göre, ana hatlarıyla hüsn-i hal veya su-i hal olarak nitelendirilmekteydi. Hüsn-i hâl 
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sahibi olan bir kişinin suç işleme ihtimali ne kadar düşükse, su-i hâl üzere olan kişinin de o 

kadar yüksekti. Mahalle ahalisinin gözünde ferdin güvenilir olup-olmadığının ya da suça 

yatkınlığının belirtilmesi için bir takım kalıp ifadeler bulunmaktaydı. Bir kişinin, kadın veya 

erkek olsun, hüsn-i hâlinin en net ve kesin ifadesi,  “kendi hâlinde olmak”tır. Herhangi bir 

kişinin kendi hâlinde olduğu söyleniyorsa, bundan kastedilen onun Allah’ın emir ve 

yasaklarına uyduğu, zinâ ve fuhuşa yaklaşmadığı, kanun dışı işlere meyletmediği, toplumun 

hoş karşılamadığı eylemlerden uzak durduğu,  çevresindekilerin elinden ve dilinden emin 

olduğudur. Bütün bunların ötesinde söz konusu kişinin suç işlemiş olma ihtimalinin, suçun 

niteliği her ne olursa olsun, çok düşük olduğu ifade edilmektedir.
217

 Devle Mahallesi’ndeki 

İsa Beşe’nin kapısına katran sürülmüş, bu nedenle karısı için iyi hâl soruşturması yapılmıştır 

ve bu işlerle ilgisi olmadığını şâhitler dile getirmiştir.
218

 

Su-i hâl soruşturmalarında ise gerçeği yansıtan davalar olduğu gibi gerçeği yansıtmayan 

davalar da olmuştur. Meselâ Akbaş Mahallesi sâkinlerinden Halil bin Ali için yapılan su-i hâl 

soruşturması bunlardan biridir. Evine fâhişe aldığı iddia edilen Halil’in durumu mahalle 

ahalisine sorulduğunda öyle bir insan olmadığı, kendi hâlinde olduğu, yanlış bir hareketinin 

görülmediği belirtilmiştir.
219

 

Bir diğer davada ise darp ve tecâvüz iddiası vardır. Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Küllî Köyü 

sâkinlerinden es-Seyyid Hüdâlı Çelebi ve Ahmed, Safiye Hatun’u yalnız bulup zorla darp ve 

tecâvüz ederler. Açılan davada zanlılara böyle bir şey yapıp yapmadıklarına dâir yemîn 

verdirilir onlar ise yemîn ederler.
220

 Tutulan başka bir kayıtta ise yukarıdaki davayı açan 

Cafer ve annesi Safiye’nin herhangi bir sebep belirtmeden bu davadan feragat ettikleri 

görülmüştür.
221

 

 

V- RIZA SENEDİ 

En eski çağlardan beri insanın “yaşama hakkı”na önem verilmiş ve çeşitli şekillerle 

teminat altına alınmıştır. Osmanlı’da da hekimin sebep olduğu zarardan sorumlu tutulmaması 

için mesleğinde bilgili ve tecrübeli olması şartı aranmıştır. Fakat en önemlisi, yapılacak tedavi 

için hastanın önceden izin vermiş olması gerekmektedir. Bu durum yapılacak eylemin zararlı 
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sonuçlarından sorumlu olmayı kaldıran bir izin, bir bakıma da büyük zararın önlenmesi için 

küçük zarara katlanma gerekliliğidir. Ancak İslâm hukukunda kişinin hayat hakkı irâde 

hürriyetinden önce geldiğinden iyileşmesi mümkün olmayan hastanın verdiği izin geçersizdir. 

Bu nedenle sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için mahkemede şâhitler huzurunda 

teyit edilmesi istenmiştir. Rızâ senedi adı verilen bu anlaşmada, ameliyat sonrası ya da 

kullanılan ilâçtan ötürü kişinin ölümü halinde doktorun kendisini güvenceye alması 

sözkonusudur. Bu senet sadece doktor açısından değil, hasta haklarının savunulması açısından 

da önemlidir.
222

 

İncelediğimiz sicilde 18 adet rızâ senedi bulunmaktadır. Yapılan ameliyatlar kasık 

yarığı ameliyatı ve mesaneden taş çıkarma işlemleridir. İki belgede Müslümân cerrah es-

Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid ‘Alî mesaneden taş çıkarma ameliyatı yapmış, diğer 

belgelerde ise gayr-ı müslim cerrah Elkeşe veled-i Meyhor kasık yarığı ameliyatları yapmıştır. 

Rıza senetlerinde aynen tekrar eden bölüm “maraz-ı mezbûrdan bi-emrillâhi’l-meliki’l-

kâdir ifakât müyesser olursa fe-bihâ ücretini edâ idelim eğer ecel târî olup vefât iderse fevtine 

müte’allik hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezkûr ……  rencide olunmaya” şeklindedir.  

Bu ifâde ile ameliyatı yapacak olan hekim hukukî sorumluluktan kurtulmuştur. Yani kişi 

yapılan ameliyat sonrasında iyi olursa ücretinin alınacağı eğer ölürse doktorun rencide 

edilmemesi gerektiği ve herhangi bir dava açılmaması istenmiştir.  

Mesâneden taş çıkarma ile ilgili bir örneklerden biri Yenice Mahallesi’de cereyan 

etmiştir. Mahalle sâkinlerinden Bâlî ve hanımı İsmihân’ın oğulları İsma‘îl’in mesânesinde taş 

vardır ve artık dayanılmaz hâle gelmiştir. Seyyid Mehmed Çelebi’nin taş çıkarma konusunda 

mahâreti olduğu herkes tarafından bilindiğinden onlar da Seyyid Mehmed Çelebi’ye 

mürâca‘at ederler. Taşı ne şekilde çıkarması gerekiyorsa çıkarmasını isterler ve imzaladıkları 

rızâ senedinde “eğer iyi olursa ücretini verelim yok eğer vefât iderse davâmız yoktur hâkimler 

tarafından da Seyyid Mehmed Çelebi suçlanmasın” diye belirtirler.
223

 Burada belirtildiği 

üzere cerrah işinin ehlidir ancak her türlü çıkabilecek olumsuz durumlara karşı yukarıda 

belirtilen kalıp cümle rıza senetlerinde yer almış ve hasta ya da yakınına imzalatılmıştır. 

Mesâneden taş çıkarma ameliyatı iki kişiye yapılmıştır. Bunlardan ikisi de küçük çocuktur. 

Yaşları belirtilmeyen çocukların “sagîr” kelimesinden küçük çocuklar olduğu anlaşılmaktadır. 

Velîleri olarak genellikle baba ya da anne-baba birlikte rızâ senedini vermişlerdir.  
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Bir diğer ameliyatı yapılan hastalık kasık yarığıdır. Konya’da çok yaygın olduğu 

görülen bu hastalık, karın içi organlarının, karın duvarlarında bulunan doğal açıklıklardan ya 

da zayıf bölgelerden dışa doğru çıkması yani şişkinlik oluşturmasıdır.
224

 Bu hastalıktan 

muzdarip 16 kişi bulunmaktadır ve hepsi erkektir. Ayrıca bunlar içerisinde hiç çocuk da 

bulunmamaktadır. Belgelerde bu tedâvi için ne kadar ücret verildiği yer almamıştır. 

Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden Molla Mustafâ “Benim kasığım yarık olup 

Elkeşe’nin bu husûsta mahâreti olduğu bilinmekte idi. Kendisine mürâca‘ât ettim. Kasığımı 

yarıp bildiği gibi ne şekilde mümkün olursa ona göre tedâvi etsin iyi olursam ücretini vereyim 

eğer vefât edersem dem ve diyetim için akrabâlarım ve hâkimler Elkeşe’den dâvacı 

olmasınlar” diyerek rızâ senedini vermiştir.
225

 

İncelenilen 16 Numaralı sicile göre 1683 yılında Konya’da en çok kasık yarığı ameliyatı 

yapıldığı söylenebilir. Ameliyat edilenlerin çoğu Konya halkıdır. Ancak Konya dışından da 

Elkeşe zimmîye tedâviye gelenler olmuştur. Yalvaç, Turgud, İnsuyu, Karaağaç Kazâları’ndan 

ve köylerinden gelen bu hastaların yanı sıra Acemler (İranı) de tedâvi için müracaat edenler 

arasındadır. Bu durum Konya’nın Üsküdar’dan başlayıp Mekke-Medîne’de son bulan ve “sağ 

kol” olarak nitelendirilen ana yol üzerindeki en önemli ve en gelişmiş şehirlerden birisi 

olması ile alakalı olmalıdır. Seyahat esnâsında rahatsızlanan bu kişiler hastalıklarına 

Konya’da çare aramışlardır.
226
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Tablo: 2 

Defterde Bulunan Rızâ Senetleri(1083 / 1672-1673) 

Konya 
Mahalle 

Köy 
Hastanın Adı Cerrahın Adı Hastalık Belge No Tarih 

Merkez 
Devle 

Mahallesi 

Mehmed nâm 

sagîr 

es-Seyyid 

Mehmed Çelebi 

ibn es-Seyyid 'Alî 

Mesâne 

taşı 
KSŞ 16 / 6-1 

13 Rebiülevvel 1083 

/ 9 Temmuz 1672 

Merkez 
Yenice 

Mahallesi 

İsmail nâm 

sagîr 

es-Seyyid 

Mehmed Çelebi 

ibn es-Seyyid 'Alî 

Mesâne 

taşı 
KSŞ 16 / 6-4 

15 Rebiülevvel 1083 

/ 11 Temmuz 1672 

Merkez 
Karaciğân 

Mahallesi 

Molla 

Mustafa bin 

İbrahim 

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 26-1 

14 Rebiülahir 1083 / 

9 Ağustos 1672 

Merkez 
Fakihdede 

Mahallesi 

Osman ibn 

el-Hâc 'Îsâ 

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 27-4 

18 Rebiülahir 1083 / 

13 Ağustos 1672 

Lârende 
Ömerhoca 

Mahallesi 

Süleyman bin 

Şa'bân 

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 28-4 

21 Rebiülahir 1083 / 

16 Ağustos 1672 

Yok Yok 
‘Acem 

Merkere 

veled-i 

Merûta  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 29-1 

20 Rebiülahir 1083 / 

15 Ağustos 1672 

Karaağaç 

Kazâsı 

Süvârim 

Köyü 

Veysel ibn 

el-Hâc Îvâd  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 37-2 

8 Cemâziyelevvel 

1083 / 1 Eylül 1672 

Turgud 

Kazâsı 

Zengan 

Köyü 
Îsâ bin Hâcı 

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 42-5 

16 Cemâziyelevvel 

1083 / 9 Eylül 1672 

Merkez 
Türbe-i 

Celâliye 

Mahallesi 

el-Hâc Yûsuf 

bin Mehmed 

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 43-1 

17 Cemâziyelevvel 

1083 / 10 Eylül 1672 

Merkez 
İçkal'a 

Mahallesi 

Panos veled-i 

Yağmur 

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 43-2 

17 Cemâziyelevvel 

1083 / 10 Eylül 1672 

Yalvaç 

Kazâsı 

İlbengi 

Köyü 

Ramazân bin 

‘Abdî  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 44-3 

18 Cemâziyelevvel 

1083 / 11 Eylül 1672 

Yalvaç 

Kazâsı 

Küslük 

Köyü 

‘Ömer bin 

Mustafâ  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 45-1 

18 Cemâziyelevvel 

1083 / 11 Eylül 1672 

Merkez 
Sadırlar 

Mahallesi 

Mevlûd bin 

‘Ömer  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 45-2 

19 Cemâziyelevvel 

1083 / 12 Eylül 1672 

Yok Yok 
‘Acem Güzel 

veled-i Güzel  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 49-3 

22 Cemâziyelevvel 

1083 / 15 Eylül 1672 

İnsuyu 

Kazâsı 

Tekir 

Köyü 

es-Seyyid 

Hâcı İdrîs ibn 

Seyyid 

‘İbâdullah  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 55-4 

3 Cemâziyelâhir 

1083 / 26 Eylül 1672 

Yok Yok 
‘Acem Ağun 

veled-i Edi 

Beg  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 56-1 

3 Cemâziyelâhir 

1083 / 26 Eylül 1672 
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İnsuyu 

Kazâsı 

Maydos 

Köyü 

es-Seyyid 

Muharrem 

bin Mahmûd 

Beg  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 56-2 

5 Cemâziyelâhir 

1083 / 28 Eylül 1672 

Merkez 
Kerimdede 

Mahallesi 

es-Seyyid 

Kâsım Çelebi 

ibn es-Seyyid 

‘Ömer Çelebi  

Elkeşe veled-i 

Meyhor 

Kasık 

yarığı 
KSŞ 16 / 56-4 

4 Cemâziyelâhir 

1083 / 27 Eylül 1672 
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VI- MÜLKİYET DAVALARI 

Bu tür belgelerde genellikle ev, tarla, bağ, bahçe gibi gayrimenkullerin sahipliği 

konusunda yaşanan anlaşmazlıklar yer almaktadır. Ayrıca hayvan mülkiyeti üzerinde de 

anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Genellikle küçük çocuklara kalan mîrâsın, çocuklar reşit olduktan 

sonra kalan malın akıbeti sonucu mülkiyet davaları açılmıştır. Mîrâs ya satılmış, ya hibe 

edilmiş, ya da teslim edilmemiştir. 

Karaciğân Mahallesi’nde ikâmet etmekte iken vefât eden Memi’nin verâseti oğlu 

Süleymân, kızları Fâtıma ve Eşe, hanımı ‘Âtike’ye kalmıştır. Daha sonra oğlu Süleyman da 

vefât edince kızları ve hanımına kalmıştır. Aynı mahallede bulunan ev ve bir tahta bağın 

kendilerine mûrislerinden kaldığı, fakat Mehmed adlı kişinin bu mallara el koyduğu 

gerekçesiyle dava açmışlardır. Mehmed ise bahsedilen malların Memi’nin kız kardeşi Fâtıma 

tarafından kendisine bin akçeye satıldığını belirtmiştir. Bu sefer Fâtıma dinlenir ve bahsi 

geçen evi babasından mîrâs olarak kalan bir tahta bağ ve bir kıt‘a boş arazi ile ‘Âtike’yle 

önceden takas ettiklerini ve evin kendi malı olduğunu belirtir ve bu nedenle de evi Mehmed’e 

sattığını söyler. Bunun üzerine mahkeme, bu mübâdele yapıldığında Fâtıma ve Eşe’nin küçük 

olduğu ‘Âtike’nin de kendilerinin vasîleri olmadığından bu satışın câiz olmadığına ve evin 

Fâtıma ve Eşe’ye, mübâdele karşılığında verdiği bağ ve toprakların da geri alınmasına ve 

Mehmed’den aldığı bin akçenin de Mehmed’e geri verilmesine karar verir.
227

 

Bildiğimiz mülkiyet davalarından farklı olarak bir de yaylak mülkiyeti davası 

geçmektedir. Yaylalar, genellikle dağlar üzerinde bulunan, su ve bitkisinden insan ve 

hayvanların yaz aylarında yararlandıkları yüksek ve serin yerlerdir. Osmanlı’da rüsûmât-ı 

yaylakiye adında bir vergi alınır ve bu yaylalar alınıp satılamaz, tapu ile kimseye verilemezdi. 

Bir veya birkaç köy ahalisine müştereken tahsis edilmiş, bir tahsis bulunmadığı takdirde de 

eskiden beri yaylak olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
228

 Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

Yenicekışla Köyü sâkinlerinden Mehmed Efendi, el-Hâc Seydî, Yûsuf, Bâlî, Ya‘kûb, 

Mahmûd Efendi, Süleymân ve ‘Alî ve diğerleri Kumrallı Köyü sâkini Ahmed Efendi’den 

şikâyetçi olurlar. Sultan Alâeddîn zamânından beri kendi köyleri ahâlisine yaylak ve otlak 

bağlanıp bu zamana kadar kullandıkları ve vergilerini de ödedikleri ve kimseden herhangi bir 

dahl olmadığı ancak Ahmed Efendi’nin yaylak ve otlak tasarruflarına mâni olduğuna dâir 

yaylak mülkiyeti davası açarlar. Bunun üzerine Ahmed Efendi bu yaylakın babasının malı 
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olduğuna dâir bir hüccet ibrâz eder ancak hüccetin geçersiz olduğu görülür ve yaylak 

Yenicekışla ahâlisine verilip Ahmed Efendi men edilir.
229

 

Defterdeki mülkiyet davalarından birinde ise babaları ölen kardeşlerin mîrâs haklarını 

alamadıklarına dair açtıkları davadır. Babaları hayatta iken, Ordu zimmî babalarına hibe 

yapmış, fakat babaları ölünce ve kendilerinin de yaşlarının küçük olması nedeniyle bu 

hibeden kalan mîrâs kendilerine teslim edilmemiştir. Reşit olduktan sonra da böyle bir 

girişimde bulunmayan Ordu zimmîye açılan dava ile haklarını talep ederler.
230

 

Bir de hayvanlarla alakalı mülkiyet davaları vardır. İncelediğimiz sicilde da buna örnek 

olarak merkep mülkiyeti davasını görmekteyiz. Mısırlı Hasan Ağa Konya’ya gelip bir siyah 

merkebini Ali bin Mehmed’den satmasını ister. Fakat geri gidinceye kadar merkep kendisinde 

kalır. Gideceğinde de Ali bin Mehmed’i bulamaz ve merkebi seyisine bırakır ve Ali bin 

Mehmed’e teslim etmesini söyler. Mısırlı Hasan Ağa gittikten sonra seyis, merkebi vermez. 

“Merkep Hasan Ağa’nındır ancak ben de seyisiyim üzerinde alacağım var” der.
231

 

Konya’da yaşayan Ali gayr-ı müslim olan Bağdeser’den Tahtaköprü’de bulunan bir 

kavak ağacını kesip odun yaptığına dâir şikâyetçi olmuştur. Bağdeser ise ağacın kendi mülkü 

olduğunu iddia etmesi üzerine mahkeme Ali’den kendi mülkü olduğuna dâir delil ister. Üç 

güne kadar şâhit getirmesi isetenen Ali, üç gün dolunca mahkemeye gitmez.
232

 Buradan 

Ali’nin haksız yere hak talep ettiği ve şahit gösteremediği anlaşılmaktadır. 

Konya sâkinlerinden ‘İvaz adlı genç küçükken, Nehr-i Kâfir Mahallesi’nde bulunan 

evini üvey babası izinsiz olarak Muslî’ye satmıştır. Üç senedir ‘âkıl bâliğ olan ‘İvaz evini 

talep eder. Muslî cevâbında evin ‘İvaz’ın annesi Râzıye Hatun tarafından kendisine 

yedibinyediyüz akçeye satıldığını söyler. Râzıye Hatun’a sorulduğunda ise “ben satmadım” 

der. Bunun üzerine evin geri alınıp ‘İvaz’a teslim edilmesi şer’an câiz mi diye bakıldığında 

câiz olduğu görülür ve Muslî’nin evi ‘İvaz’a teslîmine karar verilir.
233
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VII-VASİYETLER 

Vasiyet, sözlükte emir, bir işi birisine ısmarlama demektir.
234

 İslâm hukukçularına göre 

ise ölümden sonra meydana gelmek üzere bir mal, alacak veya menfaatin karşılıksız olarak 

başkasına temlîkidir. 

Vasiyet eden kimseye mûsî; vasiyet edilen mal veya menfaate mûsâ bih; kendisine 

vasiyet olunan şahıs veya hayır cihetine de mûsâ leh denilmektedir.
235

 Bir kişi ölmeden evvel 

“sen benim vefâtımdan sonra malımda vasîsin” derse o kişi de kabul ederse vesâyet kabul 

olur.
236

 Eğer reddederse vasiyet hükümsüz olur ve mal vârislere intikâl eder. Vesâyet belli bir 

şahsa değil de câmi, okul, cihâd veya fukara gibi bir hayır cihetine yapılmış olursa kabûle 

gerek kalmaz ve vefât gerçekleşince vasiyet geçerli hale gelir.  

İslâm hukuku genellikle vasiyetin hayırla sonuçlara vesile olmasını göz önüne alarak 

iyiliği teşvik için vasiyeti câiz görmüştür. Ancak vârislerin hakkını korumak için terekenin 

sülüsü=üçte biri ile sınırlandırmıştır. Bunu aşan vasiyetler sadece vârislerin rızâsı ile 

geçerlilik kazanabilir. 
237

 

Vasiyetin bazı sıhhat ve şartları bulunmaktadır.  

Vasiyet eden kişi akil bâliğ ve hür olup kendi iradesi ile hareket edebilmelidir. Akıl 

hastalarının, kölelerin, bunakların ve baygınların vasiyeti câiz değildir. Sarhoşun vasiyeti ise 

Şâfi‘îler haricindeki mezheplere göre câiz değildir. Ayrıca vasiyet eden kişi mala sahip 

olmalıdır. Kendisine ait olmayan malı vasiyet edemez. Şaka veya hata ile yapılan vasiyetler 

de geçersizdir.  

Vasiyet edilen kişi de bulunması gereken özellikler ise şöyledir:  

Vasiyet edilen kimse vasiyet yapıldığı zaman hayatta olmalıdır. Ölen kişiye yapılan 

vasiyet geçersizdir. Ancak anne karnındaki cenin mevcut sayıldığı için cenine yapılan vasiyet 

geçerlidir. Kim olduğu bilinmeyen kişilere de vasiyet yapılması sözkonusu değildir. Vasiyet 

edilen kişinin mala sahip olabilecek kimse olmalıdır, yani kölelere yapılan vasiyet câiz 

değildir. Kendisine vasiyet edilen kimse, vasiyet edenin vârisi ise vasiyet ancak diğer 

vârislerin rızâsı ile geçerli olmaktadır.  

Vasiyet edilen malda da birtakım özellikler bulunmalıdır. Bunlar:  
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Vasiyet edilen mal taşınır ve taşınmaz olabileceği gibi hak ve menfaat de olabilir. 

Vasiyet edilen şey günaha girmeye sebep olacak cinsten olmamalıdır. Mesela ölümünden 

sonra ağlamak üzere para ile tutulan kadınlara üç gün yemek verilmesini, kabri başında 

Kur’an okuyacak hafızlara para ödenmesi için vasiyet etmek sahih değildir.
238

 

Bir vasiyet ispat davasında Beghekîm Mahallesi’nde yaşayan İsma‘îl adlı şahıs vefât 

etmeden önce malının sülüsünü mahalle avârızına, mescid çerâğına, Sûre-i Mülk’ü kırâ’atine 

ve mahalle çeşmesi rakabesine vakf eder. Vakıf mütevellisi Mustafa Beg, İsma‘îl vefât edince 

vasiyet ispat davası açarak vakıf hakkına düşeni mûrisin vârisleri olan oğlu, kızları ve eşinin 

elinden alır.
239

 

Bir başka dava hacc-ı şerîfden gelirken İsmîl Köyü’nde vefât eden el-Hâc Hasan’ın 

arkadaşı el-Hâc Velî’nin açtığı vasî-i muhtarlık davasıdır. el-Hâc Hasan’ın kendisine vasiyet 

ettiğini, eğer vefât ederse techîz ve tekfîninin görülüp kalan malının vârislerine teslîm 

edilmesini söylemiştir. Kâ’im-makâm-ı defterdâr olan Mehmed Ağa ve mîr-i âb emîni olan 

Yûsuf Beg’in el-Hâc Hasan’ın malına el koyması üzerine açılan davada şâhitler dinlenerek el-

Hâc Velî’nin vasî-i muhtar olduğu anlaşılmış ve mallar kendisine teslim edilmiştir.
240

 

Bir başka davada ise vefât eden Rukıye hatun malının sülüsünden mahalle ‘avârızına on 

guruş, mahalle mescidinin mihrâbına on guruş ve çerâğına altı guruş vakf edip techîz ve 

tekfîni ve sâ’ir masraflarının görülmesi üzere Mehmed Halîfe’yi vasî-i muhtâr tayin etmiştir. 

Vârisleri olan kocası Pîrkulu ve amca tarafından Topal Emrullah, Rukıye hatunun vasî-i 

muhtârı olan Mehmed Halîfe’ye Rukıye hatunun sağken vasiyet ettiği malından iki kazgan ve 

bir leğeni ve satılan bağının parasından onaltı guruşu Mehmed Halîfe’ye sülüs muhallefâtdan 

olmak üzere teslîm etmiştir.
241

 

 

VIII- MİRAS 

Sözlükte “kök, temel; birinin diğerinden devraldığı eski durum, bakiye” anlamlarındaki 

irs kökünden türemiştir.  Bir şeyin bir kişi veya topluluktan diğerine geçmesi manâsında 

kullanılır.
242

 Hukukta, vefât eden kimsenin geride bıraktığı mal ve haklarda (tereke) belli sıra, 

usul ve ölçü dâhilinde belli şahıs ve grupların hak sahibi olmasını ifade eder.
243

 Ölen 
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kimsenin mîrâs olarak bıraktıklarına tereke veya muhallefât denir. Hukuk dilinde tereke 

mûrisin mal, hak, alacak ve borçların bütününü ifade eden bir kavram iken fıkıh 

terminolojisinde ölenin mal varlığının sadece aktif kısmını belirtmek üzere kullanılır. 

Çoğunluğa göre terekenin taksiminde öncelikler sıralaması ölenin tekfin ve defin masrafları, 

ölenin borçları ve kalan malın üçte birini aşmamak kaydıyla vasiyeti şeklindedir. Bunlardan 

sonra kalan mal mîrâsçılara paylarına göre dağıtılır.
244

Ürgüb Kazâsı’na bağlı Zile Köyü 

sâkinlerinden Zevâyil adlı zimmî babasının borcunu ödemek şartıyla mîrâs hissesini kardeşi 

Dimos’a teslim etmiştir.
245

Sicilde geçen bir mîrâs taksimi ise şu şekildedir: Türbe-i Celâliye 

Mahallesi sâkinelerinden el-Hâc Hüseyin’in kızı Ümmü hatun, Ebdân denilen yerde bulunan 

bağın, kardeşi Derviş ‘Osmân ve küçük kız kardeşi ‘Âyşe’nin vasîsi Mehmed ile taksîm 

edildiğini ve adâletli bir taksim olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak taksim 

edilmesini istediğini beyân etmiştir. Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi taksîm için görevlendirilip 

şer’an taksîm ettiğinde bir tahta bağı ve bir küçük duvar ve ona bitişik iki küçük erkek ve 

küçük duvara bitişik bir ceviz ağacı ve bir armut ağacı ve boyu kırk adım eni yirmi adım tarla 

Ümmü Hatun hissesine, bir büyük tahta bağ ve seksen meyve ağacı ve başka yemişler ve 

boyu seksen adım eni kırk adım tarla Derviş ‘Osmân hissesine,  bir tahta bağ ve meyve 

ağaçları ve başka yemişleri olan kırk ağaç ve boyu yirmi tek adım eni yirmi adım tarla 

‘Âyşe’nin hissesine isâbet eder. Her biri hakkına düşeni kabul eder.
246

 

İslam hukukunda mîrâsçılığın iki temel sebebi vardır: Kan hısımlığı ve evlilik bağı. 

Köleliğin yaygın olduğu dönemlerde, azat etmeden ve anlaşmadan doğan hükmî yakınlık 

bağı, üçüncü sırada yer alan ve diğer iki aslî sebebe göre daha tâli bir konumda yer alan 

mîrâsçılık sebebi kabul edilmiştir.
247

 Bir kayıtta mîrâsçı olduklarına dâir ispat davası açan 

anne oğul yer almaktadır. Bursa sâkinlerinden Mustafâ Beşe, oğlu Mehmed’i ve hanımı ‘Âyşe 

hatunu alarak Ka‘be-i Mükerreme’ye gitmek üzere yola çıkar. Akşehir’e geldiklerinde 

Mustafâ Beşe hastalanır ve müslümânlar huzûrunda “Mehmed Çelebi oğlum ‘Âyşe de 

hanımımdır” diyerek Müslümânları şâhit tutar ve sonra vefât eder. Oğlu ve hanımı 

muhallefâtını alıp Konya’daki bir hâna gelirler. Konya’da kâ’im-makâm-ı defterdâr olan 

Mehmed Ağa hâna gelerek vârisi yok zannı ile Mustafâ Beşe’nin muhallefâtına el koymak 

ister. Mehmed Çelebi elinde olan fetvâ-yı şerîfe ile davacı olur. Aksinle Mahallesi’nden 

Receb Beg ve Muharrem adlı kimseler mahkemeye gelerek “Mustafâ Beşe Akşehir 
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Kasabası’nda hasta iken bizim huzûrumuzda Mehmed için oğlu olduğunu   ‘Âyşe’nin de 

hanımı olduğunu ve vefât ederse verâsetinin onlara mahsus olduğunu bizi şâhit tuttu” diyerek 

şâhitlik ederler. Bunun üzerine Mehmed Ağa’nın mîrâstan elini çekmesine karar verilir.
248

 

Osmanlı hukuk sistemine göre, ölen kişilerin geride bıraktıkları eşya ve mallarının tesbit 

ve taksimi kadıların görevleri arasında yer alır. Zamanla mîrâsın taksimi işi kadıların 

maiyetindeki kassâm denilen memurlara bırakılmıştır. Fakat sivil kesimin mîrâs taksimini 

kadıya yaptırması isteğe bağlıdır. Kadı ancak mîrâsçıların veya alacaklıların talebi durumunda 

yahut mîrâsçılar arasında küçük çocuklar varsa mîrâs taksimine müdahale edebilir. Askerî 

zümre mensuplarının terekesinin kayıt altına alınması ise zorunludur. Bu sebeple şeriyye 

sicillerinde görülen tereke kayıtlarının çoğu askerî zümre mensuplarına ait muhallefâttan 

meydana gelir.
249

 

Vefat eden kişinin bilinen bir mîrâsçısı yoksa muhallefât kaleminde kaydı tutulan 

malları ve parası bir süre muhafaza edilir, kanûni mîrâsçısı ortaya çıkmazsa hazineye giderdi.  

Muhallefat kayıtlarının yer aldığı defterler tereke, kassâm, metrûkat ve muhallefât 

defterleri gibi isimlerle anılmaktadır. Defterlere geçirilen muhallefât kayıtları dört kısımdan 

oluşmaktadır. Başlık kısmında ölen kişinin kimliği, unvanı, ait olduğu zümre, mesleği, ikamet 

ettiği ve öldüğü yer, ölüm şekli, vefât tarihi gibi bilgiler yer alır; bu arada mîrâsçılarının 

kimler olduğu da belirtilir. İkinci kısımda, kalan malların ayrıntılı bir dökümü verilir. Burada 

kaydedilen her malın bilirkişi tarafından tespit edilen değeri de yazılır. Üçüncü kısımda 

teçhîz, tekfîn, iskât, itâmı fukâra, resm-i kısmet ve diğer işlemler için yapılan masraflarla 

borçlar sıralanır; varsa mehir ve nafaka borçları özellikle kaydedilir.  

Muhallefât kayıtları Osmanlı içtimâi ve iktisâdi tarihine yönelik araştırmalar için zengin 

bir kaynak oluşturur. Sicillerde mevcut tereke kayıtlarında ölen kişinin kimliği yanında aile 

durumu, eş ve çocuk sayısı, menşei, unvanı, meslek ve görevleri, servetinin miktarı ve 

dağılımı, menkul ve gayrimenkul mallar, nakit para ve ziynet eşyası, kitaplar, borç ve kredi 

ilişkileri, köle ve câriyeler, mehir ve nafaka, para rayiçleri, mal ve eşya fiyatları gibi 

konularda oldukça ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
250

Bir kayıtta ‘Âyşe ve Sâliha’ya mîrâs 

olarak kalan kır atın, vasîleri es-Seyyid Hüseyin Efendi tarafından satışı yer almaktadır. 

Değeri yirmisekiz esedî guruş olan kır atı Halîl Çelebi’ye satan es-Seyyid Hüseyin Efendi 

vekâleti nedeniyle parayı kendisi alır. Bu satışın ‘Âyşe ve Sâliha için daha faydalı olacağını 
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belirtir.
251

 Çirkâb Mahallesi’nde yaşayan Halil oğlu Ahmed’in, dayısı Mehmed’den mîrâs 

mallarını teslim aldığına dâir tescil mevcuttur. Ahmed reşit olunca, vasîsi Mehmed’den babası 

Halil ve annesi Emîne Hatun’dan kalan hissesini talep ettiğinde dayısının kendisine kalan evi 

başkasına sattığını ve oradan hakkına düşen hisse ile diğer kalan eşyalardan kalan hissenin 

toplamının yirmi kuruş olduğunu öğrenir ve hepsini dayısı kendisine teslim eder. Herhangi bir 

hakkı kalmadığını Ahmed mahkemede beyân eder.
252

 

Tereke defterleri, ölenlerin sosyal konumuna, medenî haline ve aile yapılarına ait 

bilgiler yanında, hayattaki tasarruflarındaki her türlü giyim ve kullanım eşyaları ile diğer 

mallarının dökümünü içerir. Bu bilgiler kaydedilirken, ölenin mallarının tahmini veya satışları 

sonunda gerçekleşen fiyatları da verilmektedir. Bu durum devletin yayıldığı geniş coğrafyada 

resmi narh ile reel fiyatların farkı ve zümreler arasındaki servet dağılımını izleyebilmek 

açısından önemlidir.
253

Konya’da hâkim olan Ferhûniye Mahallesi’nde ikâmet etmekte iken 

vefât eden merhûm Mûsâ Efendi’nin hanımı Eşmâ hatun “merhûm Mûsâ Efendi hayatta iken 

Kahraman ve Mülâyim isimli câriyeleri bana hibe ve teslîm ve hizmetime ta‘yîn edip ben de 

kabul etmiştim fakat şimdi küçük kızları ‘Âyşe ve Sâliha’nın vasîleri olan kâ’im-makâm-ı 

nakîbü’l-eşrâf es-Seyyid Hüseyin Efendi ve merhûmun diğer zevceleri Hadîce ve Kerîme 

inkâr ediyorlar” diyerek dava açmıştır. Dava sonucunda aralarında anlaşmaları için Mûsâ 

Efendi’nin muhallefâtından vasî ve Hadîce ile Kerîme’den otuz guruş kıymetlü bir sîm raht 

(at takımı) ma‘a reşme ve yirmi guruş kıymetlü bir çift kef(?) ve bir çift cedîd iki çift üzengi 

ve sekiz guruş kıymetlü bir çift yan kaliçesi ve iki guruş kıymetlü bir sîm balta olmak üzere 

toplam altmış guruşluk eşyâyı alıp kabul eden Eşmâ hatun, câriyelerle ilgili olan davasından 

vazgeçer.
254

 

Tereke kayıtları incelendiği zaman ilk anda dikkati çeken şey, çok fazla kullanım eşyası 

ismi, üretim yerleri ve diğer etnoğrafik malzemenin alt alta listelendiğidir. Bu zengin 

malzeme, dönemin halk ve yönetici sınıfının kültürüne, ekonomik durumuna dair yorum 

yapabilecek veriler sunmanın yanında, aynı zamanda ticari hareketlilik hakkında da fikir 

verebilecek durumdadır.
255

 Çal Kazâsı’na bağlı Selçuk Köyü’nden Hâcı Hasan’ın hacc-ı 

şerîfden gelirken İsmîl Köyü’nde vefât etmesiyle bıraktığı terekenin listesi yer almaktadır. 
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Nîm dülbend sarık ‘aded 44 / Dülbend bütün kaba sarık ‘aded 12 / Kâ’im hâne dülbend 

top 1 / Çârkûşe kızılî Şâmî çenber top 5 / Yeşil alaca merre top 1 / Mor alaca merre top 1 / 

Küdkâne alaca sâde 4 / Siyah pûşî ‘aded 11 / Kırmızı bürüncek çenber ‘aded 10 / Beyaz 

boğası tahmînen zirâ‘ ‘aded 6 / Kahve vakıyye 2 / Kahve ıbrığı ‘aded 1 / Şeker kelle 1 / 

Hezârî dülbend sarık ‘aded 1 / Tor ‘aded 2 / Küdkâne alaca kürkü ‘aded 1 / Siyah 

yapınca ‘aded 1 / Peynir vakıyye 5 / Kırmızı kilim ‘aded 1 / Tas ‘aded 1 / Hurma vakıyye 4 / 

Çuval ‘aded 2 / Tafta çuka serhaddî ‘aded 1 / Beglik çuka şalvar ‘aded 1 / Heybe ‘aded 

1 / Misvak ‘aded 8 / Siyah ve kırmızı tesbîh ‘aded 33 / Lif kıt‘a 1 / Bîllûr düğme ‘aded 15 / 

Dolanı bîllûr düğme ‘aded 30 / Def‘a bîllûr aded 96 / Boncuk dizi ‘aded 3 / Seylân 

boncuk dizi ‘aded 4 / Tûtyâ bir mikdâr / Mâ’i boğası kaftan ‘aded 1 /  

Boz ‘abâ zıbun ‘aded 1 / Balta ma‘a demür kazık ‘aded 2 / Gömlek ‘aded 1 / Köhne 

zıbun ‘aded 2 / Pabuç ‘aded 1 / Külah ma‘a köhne sarık ‘aded 2 /  

Kula iğdiş bargir ‘aded 1 / İncü tahmînen miskâl 5 / Mezkûr hezârî sarık ‘aded 1 kıymet 

guruş 3 / Kaba dülbend sarık 3 fî guruş 1 kıymet guruş 3 / Kahve vakıyye 2 / Şeker 1 /  

Yekûn guruş 6. 

Eşya-i merkûmeden resm-i kısmet ve harc-ı mahkeme ve hüddâmiye içün ihrâc olunan / 

Zikr olunan altı guruş kıymetlü dört sarık ve kahve ve şeker dışındaki kalanlar vasî ve 

nâzıra teslîm olunmuştur.
256

 

Konya sâkinlerinden Süleymân bin Hamza kayınanası Ümmü hatunun gelini 

Müslime’den şikâyetçi olarak bir çift altın küpe, bir altın beş ayaklı incili sacbağı ve bir 

bohçanın annesi Râbi‘a’dan kendisine ve diğer kardeşleri Sefer, Hasan ve Râbi‘a’ya kaldığını 

yirmi sene önce kardeşleri Sefer ve Hasan’ın vefât etmesiyle sayılan eşyaların kendisine 

kaldığını ve bu eşyaları kayınanası Ümmü Hatun’a emânet verip Bursa’ya gittiğini söyler. Bu 

sırada kayınanası vefât eder ve mîrâsı oğlu Ahmed’e kalır daha sonra o da vefât edince mîrâs 

oğlu Mustafâ ile hanımı Müslime Hatun’a geçer. Böylelikle emânet verdiği mallar da onlara 

mîrâsla birlikte geçmiş olur. Kendisi Bursa’dan gelince emânet verdiği eşyâları talep eder. 

Fakat Müslime ve Mustafâ eşyâları biz almadık derler. Mahkeme huzûrunda Müslime ve 

Mustafâ’ya yemîn teklîf olunduğunda yemîn ederler.
257
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IX- HİBE DAVALARI 

Şer’î bir terim olarak hibe, hayatta iken bedelsiz ve nafile olarak bir malın verilmesidir. 

Hibe meşrudur ve insanlar hibeye teşvik edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Eğer 

gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin.”(Nisa,4)
258

 

Sicilde hibe ile ilgili kayıtların bir tanesinde, Cedîd Mahallesi’nden Mehmed sünnet 

olduğu zaman babası kendisine ve kardeşi Hüseyin’e mûtâb kârhânesini sünnetlik vermiştir. 

Annesi ise kardeşi ile kendisine bir kemer sîm kuşağını vermiştir. Mehmed, annesi vefât 

edince babası ‘Ömer Halîfe’den mûtâb kârhânesinden ve kuşaktan hissesini ve anesinin mehr-

i mü’eccelinden ve muhallefâtından hakkına düşen hissesini dava ve talep eder. Bunun 

üzerine babası ‘Ömer Halîfe sîm kuşağı ve sofa köşesinden ara kapudan yoluyla bir tabhâneyi 

Mehmed’e verir. Mehmed de alıp kabul eder.
259

 

Bir kayıtta ise hibe ve mülkiyet davası yer almaktadır. Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sille 

Köyü sâkinlerinden olup bundan önce ölen Bâbpi zimmînin oğulları Yağmur, Aslan ve 

Sâva’nın vasîsi olan anneleri Kadem, Ordu adındaki kocasının yiğeni olan kadına dava açar. 

Ordu on beş sene önce Güniy denilen yerde bulunan iki puşta bağı kocası Babpi’ye amcası 

olması nedeniyle hibe etmiştir. İki puşta bağ, Bâbpi’nin beş sene ve sonra oğullarının on sene 

boyunca tasarrufunda iken Ordu bağı alacak olur. Fakat şâhitler dinlendiğinde Kadem’in haklı 

olduğu görülür ve bağın Ordu’ya verilmemesine karar verilir.
260

 

Esenlü Mahallesi’nden Bâdıseher hatun aynı mahallede yaşamakta iken vefât eden 

Mihri hatunun vârisi olan kardeşi Ahmed Beşe’ye dava açar. Mehrî Hatun hayatta iken bir 

evini ve içinde mevcût olan iki dîvân sahanını, bir küçük tepsi ve bir şeker tepsisini, bir 

hamam döşemesini, iki yüz yastığını, bir çubuk üzengi, bir kantarma, bir fânûs, bir çit yorgan, 

bir çuka kavuk, bir tencere, iki eski sandık, iki yük perdesi, bir çulha âlet, iki çuval, bir 

sacayak, bir demir çengal, on küp ve bir siyah yektâsını mülkünden kedisine hibe etmiş ve 

kendisi de bunu kabul etmiştir. Ancak şuanda Ahmed Beşe buna engel olmaktadır. Şâhitler 

dinlendiğinde bu hîbenin doğru olduğu anlaşılır ve ev ve eşyâdan Ahmed’e verilmemesine 

karar verilir.
261
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X- DARP, KÜFÜR, YARALAMA, TEHDİT, HIRSIZLIK, HANEYE TECAVÜZ 

DA‘VALARI VE İÇKİ İÇİLDİĞİNİN TESCÎLİ 

Bu çalışmada yer alan darb, küfür, yaralama ve tehdit davaları iç içedir ve birbiriyle 

bağlantılıdır. Bu saydıklarımıza ilişkin birçok kayıt bulunmaktadır. Hemen hemen hepsinde 

darb şekilleri farklıdır ve oldukça ilginçtir. Bunlardan ilki şöyledir: Konya’da Sahrâ 

Nâhiyesi’ne tâbi’ Gödeler köyü sâkinlerinden Ali bin Üveys üç gün önce Mahmûd’dan 

sâlyâne talep etmiş, Mahmûd ise Ali’nin yüzünü ve ağzını tabanca ile darp etmiş ve sol 

tarafından üst dişlerinin bir kısmı çıkmıştır. Ali şâhit göstererek Mahmud’dan şikâyetçi 

olmuştur.
262

 Bir başka kayıtta ise darp etmenin yanı sıra küfür de edilmiş; ayrıca darp 

edildiğini iddia eden kişi şâhitler tarafından yalanlanmıştır. Konya’da Harmancık 

Mahallesi’nde ikamet eden Mahmud Ağa’nın kölesi Ken’an aynı yerde su tutmak ister, bunun 

üzerine Hüseyin adlı şahıs bel (küreği) ile Ken’an’ın başına vurur ve yaralar. (Ken’an’ın 

ifadesine göre). Ken’an davacı olunca Hüseyin bunu inkâr eder ve Hüseyin’e yemîn teklif 

edilince de yemîn eder. Şâhitler de durumun öyle olmadığını, Ken’an’ın, Hüseyin’in elinden 

suyunu alıp bıçak çıkardığını ve Hüseyin’in hanımına küfür ettiğini söylerler.
263

 Sicilde küfür 

kelimesi “şetm” olarak geçmektedir. Küfür edildiğine dâir açılan bir dava ise Sudirhemi 

Nahiyesi’ne bağlı Salâhaddin Köyü’nde geçmektedir. Ya‘kûb isimli şahıs Mûsa adlı kişiye 

küfretmiştir. Ya‘kûb Musa’nın hanımına küfredince Mûsa “seni nâhiye nâibi Mahmud 

Efendi’ye şikâyet ederim” der bunun üzerine Ya‘kûb Mahmud Efendi’ye de küfreder.
264

 Yine 

bir darb davası şu şekilde gerçekleşmiştir: Konya’da Oruç oğlu Mehmed; Hasan oğlu 

Mehmed ve İvaz oğlu Receb tarafından darp edilmiştir. Mehmed (Hasan oğlu), Mehmed 

(Oruç oğlu)’in sakalını eli ile tutup Receb orak ile âzâsını ve sol elinin baş barmağını darp 

etmiştir.
265

 Şahsın iki kişi tarafından sakalı tutulmak suretiyle orak ile darb edildiğini 

görmekteyiz. Bir başka darb davasında yine şahsa hem darb edilmiş hem de küfür edilmiştir. 

Buradaki küfür aynı zamanda bir beddua mahiyetindedir. “Çıralımescid Mahallesi 

sâkinlerinden Kadri bin Üveys, Artin zimmî benim içün sen bana dokuz semen sâlyâne teklîf 

eylemişsin kapusu ve hânesi ve ocağı sönesi deyu yakamı yırttı”
266

 diyerek şikâyetçi 

olmuştur. Defterde yer alan kayıtların bir tanesinde “darb davasından feragat” yer almaktadır. 

Çıralımescid Mahallesi’nde Gürcü Hüseyin “Mehmed benim elimi bıçak ile darb eyledi 
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diyerek şikâyetçi olmuştum, davamdan vazgeçtim, davam yoktur”
267

 diyerek davasından 

vazgeçmiştir. Belgede vazgeçme sebebi yer almamaktadır. Hocafakih Mahallesi’nde oturan 

Ahmed bin Ali, Ahmed bin Mustafa tarafından darb edilmiş, sol budundan ve sağ göbeğinin 

altından bıçak darbesi yemiş ve yaralanmıştır.
268

 Yine “Konya’da Alişerbetî Mahallesi 

sâkinelerinden Ümmü ve Asiye kardeşler el-Hâc Mustafâ’dan şikâyetçi olarak “bizi yumruk 

ile darp eyledi ve kaldırıp yere vurdu” demişlerdir. el-Hâc Mustafâ’ya bunun üzerine yemîn 

teklif edildiğinde, o da yapmadığına dair yemîn etmiştir.
269

 

Aksinle Mahallesi’nde yaşanan bir başka olayda ise mahalle sâkinlerinden Hüdâverdi 

Mahmûd’dan şikâyetçi olmuştur. İfâdesinde “Mahmûd evime gelip güvercinlerimi senin 

kedin tutup yaralamış diyerek kedimi ve beni darb etmekle niçin darb edersin dediğimde 

ağzıma ve avratıma küfredip kürek ile sol kulağımı darb ve kara bere eyledi” deyince beresine 

bakılır ve ona göre kayıt tutulur.
270

 Konya’da ekmek dükkânı olan el-Hâc Hasan’ın dükkânına 

öğle vakti Abdulfettâh Beşe ve Mustafâ Beşe gelerek börek pişirtip el-Hâc Hasan ücretini 

talep ettiğinde Abdulfettâh Beşe öfkelenip tuz çanağını alnına atar ve el-Hâc Hasan’ı yaralar 

Mustafâ Beşe de akçe tahtasıyla sağ koluna vurur ve bere oluşur ayrıca dîn ve îmân ve 

hanımına zinâ lafzıyla küfreder. Davacı olan el-Hâc Hasan’ı olayı gören şâhitler de 

destekler.
271

 Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden Velî bundan sekiz ay önce Pîrlevganda 

Kazâsı’na tâbi‘ Sahrınç Köyü’nde yaşamakta iken Süleymân elinde kılıç ve topuz ile 

oturduğu evin kapısına gelip hanımına “kahbe çıkar erini paralayım” der. Şikâyetçi olan 

Veli’nin şâhitleri de dinlenerek şâhitlikleri kabul edilir.
272

 Bir küfür davasında ise Eski-il 

Kazâsı’na tâbi‘ Eynegâzîler Köyü Acıkuyu Cemâ‘ati’nden Abdal Mehmed, bundan önce vefât 

eden kardeşi İskender’in cenâze namazında, Seyyid Hâcı Murâd’a “gök başlı kâfir bu 

meyyitin namâzını kılma” diyerek küfreder.
273

 

Sicilde erkekler arasında yaşanan kavgalara rastlandığı gibi kadınlar arasında yaşanan 

kavgalara da rastlanmıştır. Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Dâvudlu Köyü’nden Bacı hatun Emîne 

hatuna dava açar. “Bundan altı gün önce Emîne oğlum ‘Abdulgaffâr’ı döverken gördüm ve 

ayırmaya çalışırken Emîne benim ağzıma yumruk ile vurup ön dişlerimin birini çıkardı” 
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diyerek bir diş gösterir. Bunun üzerine Emine hatuna böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığına 

dâir yemin teklif olunur. Emine hatun inkâr ederek yemin eder.
274

 

Ayrıca hayvanın darb edildiğine dair de belge mevcuttur. Sarıya‘kûb Mahallesi 

sâkinlerinden İbrahîm’in sekiz kuruş kıymetli merkebi Seyyid Yûsuf Çelebi’nin Eğirce 

Köyü’nde bulunan evine girip Seyyid Yûsuf Çelebi ekmekliğini yediği gerekçesiyle merkebi 

dayak ve değnek darp eder ve hayvan ölür. Şâhitlerin de şâhitliği ile mahkeme merkebin 

kıymeti olan sekiz kuruşun İbrahîm’e teslîmine karar verir.
275

 

Arapça’da sirkat, eski Türkçe’de “uğrılamak” olarak geçen hırsızlık, başkasına ait bir 

malın sahibinin rızası olmadan, mülk edinme kastıyla olduğu yerden gizlice alınmasıdır.
276

 

Eski hukukumuza göre hırsızlık suçu iki kısımdır. Birincisi, had cezasını gerektiren 

hırsızlıktır, ikincisi ise ta’zir cezasını gerektiren hırsızlıktır. Had cezasını gerektiren hırsızlık 

suçu, tam ehliyetli bir kişinin, muhafaza altında bulunan başkasına ait bir malı gizlice 

almasıdır. Had cezası gerektiren hırsızlık suçu, iki şahidin şâhitliği ve suçlunun ikrarı ile sabit 

olur. Şer’i usulle ispat edilen hırsızlık suçunun iki cezası vardır: Birincisi, çalınan malın 

ödenmesidir. Çalınan mal aynen duruyorsa iadesi gerekir. İkincisi, el kesmedir. Ancak 

uygulamada suiistimal edilmiştir.
277

 Belvirân Kazâsı’na tâbi’ Alibegüyüğü’nde yaşayan 

Abdullah kızı ‘Âişe’nin gece evine girilip dokuz sim düğmeli bir kırmızı boğası kaftanı, bir 

beyaz boğası sâde, yirmiiki makreme ve çenber, üç bakır, iki tâbe, üçbuçuk vakıyye keten 

ipliği, bir siyah boğası yektâ ve bir düzyi? ve bir kelpedin alınmıştır. Ali, Fâtıma ve 

Abdulgani’den şüphelenen Aişe, onlardan davacı olmuştur. Fakat onların mahkemedeki 

ifadelerinde almadıklarına dair yemin etmeleri üzerine davadan vazgeçmiş ve bu kişilerden 

başka mahalle ahalisinden de şikâyetçi olmadığını belirtmiştir.
278

 Hırsızlık davası ile ilgili 

belgelerden birinde de Mücellid Mahallesi sakinlerinden Ali ibn el-Hâc Muharrem’in evine 

Ahmed bin Mehmed girip bazı eşyasını çalmıştır. Evine girilen Ali ibn el-Hâc Muharrem, 

Ahmed’in Mustafa bin Osman ile ortak olduğunu ve mahalle ahalisinden Mustafa’nın 

sorulmasını talep etmiştir. Mahalle ahalisi de Mustafa’nın iyi bir insan olduğunu 

söylemiştir.
279

 Diğer bir hırsızlık davasında ise çalınan mallar ilgi çekicidir. “Konya’da 

Mücellid Mahallesi sâkinlerinden Ali bundan dört gün önce bağda iken Ahmed evine girerek 

içinden bir kantar, bir zincir yular, iki bukağı, dört zincir, iki kebâb tâbesi, bir şamdân, bir sac 
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ayak,  bir çengal, bir terâzi, bir peşkir, oniki yaftalı sim kuşak, bir makreme, iki döşek galâfı, 

bir seccâde, iki arşın iplik, bir demür tarak, bir darâyi kaftân, ikibin ceviz, bir peştemâl, bir 

baca demiri, bir maşa, bir lenkeri, beş çuval, iki demir kazık ve bir küçük tepsi çalmıştır.
280

 

Çalınan mallara bakıldığında hepsinin önemsendiği ve tek tek sayıldığı (iki bin ceviz gibi) 

görülmektedir. Belgelerde geçen bir başka hırsızlık davasında da Mahmud bin Halil, Ken’an 

bin Abdullah çarşıda hıyar alırken elini onun cebine sokup iki buçuk guruşunu ve üç semenini 

cebinden alır. Ken’an, etraftakilerin görmesiyle elinden geri alır.
281

 Bu davadan da 

anlaşılacağı üzere bir nevi kapkaççılık o dönemde de mevcuttur.  

Bir hırsızlık davasından ise feragat edilmiştir. Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Yağlıca Köyü’nde 

bir buçuk ay önce yapılan bir hırsızlıkta harman yerindeki buğday kuyusu açılmış ve içinden 

yirmiiki keyl buğday çalınmıştır. İz sürülüp çalanın köyden olduğu bulunmuş ve 

Müslümânların aracılığı ile hırsızlığı yapan el-Hâc Mehmed, el-Hâc Murâd, el-Hâc İbrahîm, 

Mehmed, Hâcı ve Ali Halîfe adlı kişilerden yedi buçuk keyl buğday alınıp davadan feragat 

edilmiştir.
282

 Erzurum’da ikâmet etmekte olan ‘Alî oğlu Mustafâ Bozkır Kazâsı’na tâbi‘ 

Davgana Köyü’nde yaşayan diğer Mustafâ’dan şikâyetçi olarak altı gün önce Konya 

Sahrâsı’nda Balcalı Köyü’nde Karabacak isimli kimsenin evine Mustafâ ile birlikte misâfir 

olduklarını gece yatarken Mustafâ’nın bir kırmızı mukaddemini, bir yeşil kavuğunu, beş 

kuruş kıymetli bir sîm hançerini, ikibuçuk kuruş kıymetli bir bıçağını ve bir kuruş kıymetli iki 

poşusunu alup kaçtığını ve kırmızı mukaddemini elinde bulur. Şâhitlerin şâhitlik etmesi ile 

mahkeme mukaddemin Mustafâ’ya teslîmine karar verir.
283

 Medrese Mahallesi sâkinlerinden 

Nasûh bin Velî Karaman Beylerbeyi olan İbrahîm Pâşâ Hazretlerinin Yûsuf ve Ibrıkdâr 

adındaki iki nefer kölesini bir yeşil dolama, bir çıbığı ferâce, bir neftî kürk, bir yeşil ‘abâ, bir 

Kelâm-ı Şerîf, bir yeşil ferâce, bir seccâde, bir sâde ve bir sîm divid ve bir beyaz entarisini 

çalarak kendi evine götürüp gece de kendisine nâ-mahrem olan Emîne hatun ile birlikte olup 

sonrasında zikr olunan köleler ile atlara binip gider. Mahkemede Nasûh dinlendiğinde gençlik 

hasebiyle Emîne’yi evine götürdüğünü ve kölelerin kendisine akçe verip onunla atlar aldığını 

ve sonrasında Eskişehir’e gittiğini orada ise Eskişehir begi tutup bir gece yanında 

alıkoyduğunu sonra Medâyine’de kayığa binip İstanbul tarafına gittiğini beyân eder. Çaldığı 
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eşyaları ise evine götürmediğini ve almadığını söyler.
284

 Kişinin bu ifadesinden pişman 

olduğu anlaşılmaktadır. 

İçki hem içenin akıl ve idrakine hem aile hayatına hem de topluma, sağlık, servet ve 

insan onuru açısından zarar verir. Sarhoş edici içkilerin yasaklanmasının sebebi insan idrakini 

korumak ve toplumun sapkınlığa düşmesini engellemektir. Osmanlıda gayrimüslimler içki 

içmelerinde dolayı cezalandırılamazlardı, zira bu kendi dinlerinde serbesttir. Ancak sarhoş 

olarak dolaşmaları ve aleni olarak içmeleri yasaklanmıştır.
285

Konya’da Dolabucu 

Mahallesi’nde oturan Şa‘bân’ın evinde şarâb kurup sattığına dâir yapılan bir tespit mevcuttur. 

Mahkeme tarafından Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup Şa‘bân’ın evine gidip baktığında 

bir küp şarâb bulunduğunu tespit eder.
286

 

Zinâ, hem evli çiftlerin evlilik dışı cinsel ilişkilerini hem de bekâr veya dul olanların 

sahih bir nikâh akdine dayanmayan cinsel ilişkilerini kapsamaktadır. Osmanlı’da Tanzimat’a 

kadar fücur konusu şer’î ve örfî hukukta başlı başına bir problem olarak önemli bir yer işgal 

etmemiş, genel olarak sosyal, dinî ve ahlakî yaptırımlar yeterli olmuştur. 

Haneye tecavüz edildiği ve aynı zamanda darp edildiğine dair açılan bir davada İmâret 

Mahallesi sakinlerinden gayrimüslim Petros zimmî akrabası Safer zimmî ile otururken sarhoş 

olan Mehmed kapısını çalar ve oğulları kapıyı açınca Mehmed elinde bıçak ile üzerlerine 

hücum eder ve Petros’un başını darp eder.
287

 Başka bir haneye tecavüz davasında Mehmed, 

Haydar bin Mustafa’nın hıyanet kastıyla evine dâhil olduğunu iddia eder fakat mahalle ahalisi 

Haydar’ın öyle bir insan olmadığını, kendi halinde Salih bir kimse olduğunu dile getirir.
288

 Bu 

durum da yine ilgi çekici durumlardan birisidir. Acaba burada bir iftira mı söz konusu, yoksa 

gerçekten böyle bir durum var da mahalle ahalisi kişiden böyle bir şeyi ummamakta mı 

bilinmemektedir.  

Bir belgede ise hâneye tecâvüz sonrası iyihâl soruşturması da yapılmıştır. 

Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden Himmet, Velî isimli kişiyi yakalayarak gece evine 

girdiğini söyler. Velî cevâbında ise Himmet’in hanımı Nefîse Hatun ile ilişkisi olduğunu ve 

eve de Nefîse Hatun  “bu gece kocam kamış getirmeye gidecek bana gel” dediği için gittiğini 

söyler. Bunun üzerine mahkeme Nefîse Hatun’un durumunu sorguladığında şâhitler Nefîse 

Hatun için “kendi hâlinde sâliha ve müstakîmedir” diyerek iyi ve doğru bir insan olduğunu 
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belirtmişlerdir.
289

 Bundan sonra Himmet başka bir dava daha açarak Velî’nin hıyânet kasdıyla 

evine girdiğini ve bunu kendisinin kabul edip hüccet olduğunu söyler. Himmet, Velî’nin 

kendisine zarar verebileceği endişesiyle, Veli’nin babasının kefil olmasını ister. Bunun 

üzerine Velî’ye babası kefîl olur.
290

 

 

XI- VASİ TAYİNİ 

Bir kimsenin ölümünden sonra onun adına yapılmasını istediği şeyleri kendisinden talep 

ettiği kimse manasına gelir.
291

 Bir kimsenin ölmeden önce malının tasarrufunu veya 

çocuklarının işlerini görmek üzere tayin ettiği kimseye “vasî-i muhtar”, ölen kimsenin küçük 

çocuklarının işlerini görmek ve mallarını tasarruf etmek için kadı tarafından tayin edilmiş 

kimseye de “vasî-i mansub” denilmektedir. Genellikle babaları ölen küçük yaştaki çocukların 

şer’î işlerini görmek ve kendilerine kalan mîrâs mallarının korunması için kadı tarafından 

güvenilir bir vasî tayin edilmektedir ki bu genelde annesidir. Ancak akrabalarından da vasî 

tayin edilen olmaktadır. Bazen de yakınlık derecesi belirtilmeyen kişiler vasî 

olabilmektedir.
292

 

Bu çalışmada çokça vasî tayinine rastlamaktayız. 

Aşağı yukarı aynı kalıplarla yazılan vasî tayinine belgeden bir örnek şöyledir: 

“Mahmiye-i Konya’da Şemseddîntebrîzi Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan 

Hasan Çelebi ibn ‘Osmân’ın sulbiye sağîre kızları Fâtıma ve Hadîce’ye babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer’ ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâir 

vâki’ olan ‘umûr-ı şer’iyyelerini geri virmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammileri 

râf’iü’l-kitâb Hüseyin bin ‘Osmân nâm kimesne mukaddem ve müntakîm olmağla kıbel-i 

şer’iden vasî nasb ve ta’yin olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeye kabûl ve hizmet-i 

lâzımelerini edâya takrîr ve iltizâm itmeğin…”
293

 

 

Bu belgede Şemseddîntebrîzî Mahallesi’nde ikâmet etmekte iken vefât eden Hasan 

Çelebi’nin kızları Fâtıma ve Hadîce’ye amcaları Hüseyin vasî olarak tâyin edilmiştir. Bir 

diğer belgede ölen Konya mollası Mûsâ Efendi Hazretleri’nin kızları Ayşe ve Sâliha’ya 

kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin vasî olarak ta‘yîn edilmesi 

yer almaktadır.
294

 Pîrîpâşâ Mahallesi’nde vefât eden el-Hâc Hasan ve hanımı Müslime 

hatunun oğlu Hasan’a ve kızları Ayşe ve Kerîme’ye el-Hâc Mehmed vasî, el-Hâc Mahmûd ve 
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halası Alime nâzır olarak ta‘yîn edilmiştir.
295

 Vasîden malların teslim alınmasına dair yer alan 

bir belgede Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken vefât eden Mehmed Bölükbaşı’nın kızı 

Fâtıma’nın vasîsi olan dedesi İbrahîm, Fâtıma’nın bundan önce vasîsi olan Hasan Beşe’den 

Fâtıma’nın babasından kalan mîrâsını ve sîm gülâbdân(içine gülsuyu konan kap) ile sîm 

buhûrdânını (tütsülük) teslîm almıştır.
296

 

 

XII- HAYVAN DAVALARI 

Bunlar genellikle kaybolan, çalınan, gasp edilen ve daha sonra bulunan hayvanların 

karşı taraf ile sahibi arasındaki davalardır. Bu belgelerden bir tanesi şöyledir: 

Ahmedfakîh Mahallesi’nden Mûsa oğlu Ali’nin dört ay önce ineğinden doğma konur 

öküzü hergeleden gelirken kaybolur ve sonra Yûsuf Beg’de bulur. Bu nedenle de kendisinden 

davacı olur. Yûsuf Beg cevâbında Zî’l-hiccenin yirmi üçüncü günü öküzü yavanın bulduğu ve 

günlük beşer akçe nafaka bağlanmasıyla kendisinin aldığı ve Ali’nin ineğinden doğma öküzü 

olduğunu bilmediğini söyler. Şâhitler Ali’yi doğrulayınca Yusuf Beg’in, ta‘yîn olunan 

nafakasını aldıktan sonra öküzü Ali’ye teslîmine karar verilir.
297

 

Konya’da çobanlık yapan el-Hâc Hasan ‘Ömer adlı kişinin iki kısrağını ve el-Hâc 

Satı’nın bir kısrağını otlatmak için götürür fakat geri getirmez. Bunun üzerine açılan davada 

el-Hâc Hasan dinlendiğinde hayvanları otlatmak için götürdüğünü ve mer‘âda gece yalnız 

iken kurtların gelip yediğini söyler. Şer’an tazmin gerekip gerekmediğine bakıldığında 

tazmînin uygun olduğu görülür ve çobanın kısrakların değerince ücret ödemesine karar 

verilir.
298

 

Takâs edilen hayvanın ayıplı çıkmasına dâir açılan davada Sivrihisâr Kasabası 

sâkinlerinden davayı açan Mahmûd Beg men edilmiştir. Mahmûd Beg, on sekiz gün önce bir 

kula atını üzerinde eyeri ile Dimitri’nin mükemmel eyeri olan kır iğdiş beygiriyle takâs eder, 

üzerine de ondört kuruş alır. Sonra Dimitri’nin beygiri üzerine binip Niğde Kasabası’na gider 

ve atın ayaklarının tutmadığını görerek ayıplı olduğunu anlar. Tekrar binip geri dönerek 

Konya Sahrâsı’nda Dimitri’nin altından atını alır. Bunun üzerine Dimitri “zorla aldın” diyerek 

kendisini mahkemeye verir. Mahmûd Beg de mahkemede Dimitri’den şikâyetçi olarak atının 

ayıplı çıktığını söyler. Ancak şer’an Dimitri’nin sorgulanması uygun görülmez. Çünkü 
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Mahmud Beg ayıplı olduğunu gördükten sonra tekrar ata binip Niğde’den Konya Sahrâsı’na 

kadar gitmişse ayıbını da kabullenmiş demektir. Bu sebeple davadan Mahmud Beg men 

edilir.
299

 Başka bir takas davasında da ‘Ali isimli kişi atını Eyûb Çelebi ile takas eder. Fakat 

sonrasında atın kardeşine ait olduğu gerekçesiyle bu mübadeleden vazgeçmek ister. Eyûb 

Çelebi ise atı geri vermek istemeyerek dava açar. Dava sonucunda atın Ali’nin kardeşine ait 

olduğuna dair ispat istenir.
300

 

 

XIII-HASTANELER VE ZİHİNSEL ENGELLİLERİN DURUMU 

İslâm medeniyeti döneminde şekillenen ve hastane görevini üstlenen dârü’ş-şifâlar 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de devam etmiştir. Dârü’ş-şifâlar tarihin çeşitli 

dönemlerinde ve farklı coğrafyalarda bimârhâne, mâristân, dârü’l-merza, dârü’l-âfiye, dârü’s-

sıhha gibi değişik isimlerle de anılmıştır.  

Dârü’ş-şifâlarda çokça hazırlanan ilâçlar genelde belli hastalıklar için hazırlanmış 

formüllerdi. Baş ağrısı, ateşlenmeler, deri hastalıklarında kullanılan ilaçlar çok kullanılan 

ilaçlardı. İlaç talep edene ilaçlar ücretsiz olarak verilirdi. Ayrıca dârü’ş-şifâlarda tıp eğitimi de 

verilirdi. Padişahın emri ile yapılan imtihanlar sonucunda iyi olanlar ve olmayanlar ayrılırdı. 

Dârü’ş-şifâların en önemli görevi ise o şehirden gelip geçen hastaların hiç karşılıksız 

iyileştirilmesiydi.
301

 

Dârü’ş-şifâlar kimsesiz muhtaç hastalara hizmet vermek için genelde padişahlar, onların 

hanımları, kızları veya varlıklı kimseler tarafından yaptırılıyordu. Dârü’ş-şifâları çok fazla 

bugünkü hastaneler gibi düşünmememiz gerekir. Çünkü o devirde herkes hastasına evinde 

bakıyordu. Zapt edilmeyecek deliler ve salgın hastalıklara yakalanıp tecrit edilmesi gerekenler 

hariç.
302

 

Dârü’ş-şifâlarda akıl hastaları için bir veya birkaç oda ayrılabiliyor, bazen de dârü’ş-

şifânın bir bölümü akıl hastalarına ayrılıyordu. Fakat zamanla dârü’ş-şifâlar sadece akıl 

hastalarına hizmet vermeye başlamıştır. Bunun nedeni ise vakıf gelirlerinin azalması, 

vakfedilen toprakların kaybedilmesi, akar gelirlerinin başkalarının eline geçmesi idi. Hekim 

ve sağlık görevlileri tayin edilemeyince sadece birkaç bakıcı akıl hastalarına hizmet eden 

müesseseler haline geliyordu.  
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Akıl hastalarını tedavi etmek için hastalara rahatlatan ve uyku veren şerbetler verilirdi. 

Ayrıca bu hastaların tedavi yöntemlerinden birisi de müzikle tedavi idi. Haftanın belirli 

günleri alanında deneyimli müzisyenler gelerek konser verirdi. Çiçekleri koklayarak tedavi, 

su sesi ile tedavi, hatta kuş sesleri bile tedavi olarak kullanılmıştır. Bunların gönlü 

rahatlattığına inanılmıştır.
303

 

Arşiv vesikalarına göre Konya’da iki hastane bulunmaktaydı. Birisi Bîmâristân-ı Atîk 

diğeri ise Dârü’ş-şifâ. Yeri hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber Konya surunun Ertaş 

ve Halkabegüş Kapılarının dışında Musalla’da Gömeç Hatun’un türbesinin bulunduğu yerle 

Medrese Mahallesi Mescidi ve Kesikbaş Türbesi’nin işgal ettiği saha içerisinde olduğu 

düşünülmektedir.
304

 

Dörtvakıyye Mahallesi’nde, zihinsel özürlü olan Ahmed, akrabaları tarafından, tedavi 

edilmesi ve bakımının yapılması için bîmârhâneye yatırılmak ister. Mahkemeye yapılan 

başvuru sonucu Ahmed’in bîmârhâneci Mustafâ’ya teslîmine karar verilmiştir.
305

 

Kemâlgarîb Mahallesi sâkinleri mahkemeye başvurarak mahallelerinde yaşayan 

‘Ömer’in annesi Fâtıma hatunun zihinsel özürlü olduğu gerekçesiyle bîmârhâneye yatırılıp 

iyileştirilmesini talep ederler. Fâtıma’nın oğlu Ömer bunu kabul etmeyerek annesine kendi 

evinde bakmak ve tedavisini üstlenmek istediğini söyleyince mahkeme tarafından kabul 

edilir.
306

 

 

XV-RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE İLGİLİ KAYITLAR 

Bir memurun herhangi bir kimseden şahsi menfaatleri doğrultusunda hediye ve benzeri 

bir karşılık alması yolsuzluk olarak adlandırılır. Yine bir memur görevini yapmak için 

herhangi bir kimseyi kendisine rüşvet vermeye zorlaması yolsuzluk olaylarına karıştığı 

anlamına gelir. Kamuya ait bulunan parayı memur kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorsa 

bu da yolsuzluğun bir parçası haline gelmiş demektir.  

Yolsuzluk terimi 3 şeyi içerisinde barındırmaktadır: Rüşvet, zorbalık ve neopotizm. Bu 

üç olay eşdeğer olmamakla beraber bunları birbiriyle ilişkili kılan ortak bağlar mevcuttur. 
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Şahsi çıkarların yanında toplum çıkarlarının ikinci planda kalması, görev anlayışının ve ortak 

menfaatlerin ihlâli, gizlilik, ihanet ve aldatmaca, üçünün de ortak özelliğidir.
307

 

Osmanlı Devleti’nde rüşvet olaylarının başlaması bilindiği gibi son dönemlerinde 

olmamıştır. Kuruluş yıllarında da rüşvet olaylarına çok yabancı değildir. O dönemde devlet 

henüz tam teşekküllü olmadığından rüşvet çok yaygın değildir. Daha Orhan Bey zamanında 

dürüstlüğü ile şöhret yapmasına rağmen Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa’nın askeri 

örgütün ilk adımı olan “Yaya” sınıfını kurduğu zamanda rüşvet aldığı söylenmektedir. Bu 

söylentinin doğruluk derecesi nedir bilinmez ama böyle bir söylentinin olması rüşvet 

kavramının ilk devirden beri bilindiğini gösterir.
308

 XVI. yy. sonlarından itibaren çok çeşitli 

sebeplerle rüşvet olaylarının arttığı görülmektedir. Genellikle Anadolu’da devlet otoritesine 

karşı ayaklanmalar eksik olmamıştır. Ayaklanmalar türlü cephelerden rüşvetin en geniş 

anlamda kullanılmasına yol açmıştır. Celâli ayaklanmalarında bazı isyancıların kendilerini 

takiple görevli olanlara rüşvet verdiği bilinmektedir.
309

 Defterde incelediğimiz rüşvet olayları 

tam da rüşvetin zirvede olduğu döneme denk gelmektedir. 

Karaman hazînesi defterdârı olan Abdulkerîm Pâşâ Hazretlerinin vekîli Abdurrahman 

Ağa, defterdârın Konya’da kâ’im-makâmı olan Mehmed Ağa hakkında dava açarak Mehmed 

Ağa’nın kâ’im-makâm olduğu günden bu yana defterdarlığa ait el koyduğu malların ve 

paraların sorgulanmasını talep eder. Mehmed Ağa sorgulandığında, paraları Kureyş Kazâsı 

ahalisine dağıtmakla görevlendirilen nâ’ibden yirmisekiz esedî guruş, Konya’da misâfirken 

vefât eden Özbeg’in yüzonbeş esedî guruşluk eşyâsını, Belvîrân Kazâsı’nın, Aladağ 

Kazâsı’nın, İnsuyu Kazâsı’nın, Bayburd Kazâsı’nın, Kureyş Kazâsı’nın, Turgud Kazâsı’nın, 

Sa‘îd-ili Kazâsı’nın, Sudirhemi Nâhiyesi’nin, Hatunsarây Nâhiyesi’nin ve Sahrâ Nâhiyesi’nin 

mevkûfâtlarından dokuzyüzdoksanikibuçuk esedî guruş, İnsuyu Kazâsı’nda el-Hâc Sefer’den 

devlet malı onbeş guruş ve bir kara kılıç, bir sîm hançer, bir merkeb, Kır-ili Kazâsı 

dağılmakla kazâ mahsûlünü el-Hâc Mehmed Efendi’den yirmibeş guruş, Turgud Kazâsı 

dağılmakla kazâ mahsûlünü Mahmûd Efendi’den oniki guruş ve bir köhne kilim, Rûm 

Mehmed’in sarâyı temeli taşları için Ahmed Efendi’den yirmi guruş, Muslî Halîfe evinde 

Sultân Alâ’eddîn akçe bulmakla elinden yirmi guruş alıp zimmetine geçirdiğini itiraf 

etmiştir.
310

 Konya sâkinlerinden el-Hâc Osman hâlâ mîr-i âb emîni olan Yûsuf Ağa’dan 
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davacı olarak yirmi dönüm ekinini sulamak için (su vermesi için) Yûsuf Ağa’ya üçbuçuk 

esedî guruş ödediğini, yirmi dönüm ekinini suladıktan sonra Yûsuf Ağa tekrâr onbuçuk guruş 

daha istediğini ve kendisinin de teslim ettiğini söyler. Bu paranın Yusuf Ağa’dan alınmasını 

talep eder. Yûsuf Ağa “yirmi dönüm ekinini sulaması için el-Hâc ‘Osmân’dan üçbuçuk guruş 

aldım lâkin ba‘zı kimseler yirmi dönümden fazla suladı demeleriyle onbuçuk guruşunu daha 

aldım” diyerek cevap verir. Mahkeme onbuçuk kuruşun el-Hâc Osman’a teslîmine karar 

verir.
311

 Bundan önce Karaman beylerbeyi olan İbrahîm Pâşâ ve sonrasında Karaman 

beglerbegi olan Ali Pâşâ Hazretleri’nin devr nâmıyla nâhiye köyleri ahâlisinden ve ordu bazar 

adı altında Konya sanâyi erbâbından aldıkları kuruştan i‘lâm olundukdan sonra vilâyet ahâlisi 

tarafından gönderilen Receb Çelebi ve Ahmed adlı kişilerce alınması ve erbâbına teslîm için 

gönderilen paraların listesidir. 

el-îrâd ‘Alî Pâşâ hazretlerinden alınan kîse guruş 4 / İbrahîm Pâşâ’dan alınan guruş kîse 

8 / Yekûn kîse 12 /  

Mübâşir ‘Alî Ağa’ya ücret kîse 2 / İstanbul’da Çavuşbaşı Bektaş-zâde Mehmed Ağa 

aldığı guruş 212 / ve mezbûrân Receb Çelebi ve Ahmed kendi mesârif-i mühimmelerine ve 

İstanbul’da harc eyledim didiği guruş 183 / Yekûn guruş 1.395 / Receb Çelebi’nin defteri 

mûcibince tahrîr olunmuşdur. 

Cemâ‘at-ı Bakkâllar ‘aded guruş 202 / Cemâ‘at-ı Ârâsta guruş 202 / Cemâ‘at-ı derziler 

ma‘a bezzâzistân guruş 202 / Cemâ‘at-ı debbâğlar guruş 202 / Cemâ‘at-ı bezzâzlar guruş 202 

/ Cemâ‘at-ı etmekçiler guruş 47, sülüs 2 / 

Cemâ‘at-ı kasâblar ma‘a keresteciler ve tâcirler guruş 410 / Cemâ‘at-ı Sipâhi Bazarı 

ma‘a dellâllar guruş 47, sülüs 3 / Cemâ‘at-ı ‘attârlar ma‘a yaymacılar guruş 54 / Cemâ‘at-ı 

kuyumcular guruş 81,5 / Cemâ‘at-ı kalaycılar ma‘a kazgancılar guruş 61,5 / Cemâ‘at-ı 

keçeciler guruş 54 / 

Cemâ‘at-ı berber ma‘a hamam guruş 41 / Cemâ‘at-ı cüllâhlar guruş 57, sülüs 3 / 

Cemâ‘at-ı değirmenciler guruş 37, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı külahçılar guruş 44 / Cemâ‘at-ı 

yapucular guruş 47, sülüs 2 /  

Cemâ‘at-ı demürcüler guruş 37, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı mûtâflar ma‘a cerh guruş 34 / 

Cemâ‘at-ı gazzâzlar ma‘a kavukçular ve iplikçi guruş 34 / Cemâ‘at-ı sarrâclar guruş 41 / 

Cemâ‘at-ı eskiciler guruş 34 / 
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Cemâ‘at-ı hallâclar guruş 31 / Cemâ‘at-ı na‘lbandlar guruş 21 / Cemâ‘at-ı semerciler 

guruş 21 / Cemâ‘at-ı kutucu ve çıkrıkçı guruş 17, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı neccârlar guruş 14 /  

Cemâ‘at-ı kahveci ma‘a duhâncı ve kârhâne guruş 24 / Cemâ‘at-ı na‘lçacı ma‘a çilingîr 

guruş 14, sülüs 1 / Cemâ‘at-ı arpacılar ma‘a hanlar guruş 10 / Cemâ‘at-ı kılıççı ma‘a bıçakçı 

guruş 7, sülüs 2 /  

Cemâ‘at-ı çölmekçi guruş 10 / Cemâ‘at-ı ‘abâcılar guruş 47, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı 

kürkçüler guruş 7, sülüs 1 / Yekûn guruş 2.032 / 

Nâhiye-i Sudirhemi guruş 533 / Karye-i Sille guruş 393 / Nâhiye-i Sahrâ guruş 600 / 

Nâhiye-i Sa‘îd-ili guruş 333 / Nâhiye-i Hatunsarây guruş 533 / Yekûn esedî guruş 2.392 / 

Meblağ-ı mezbûrdan dört nâhiyenin Karaman beglerbegisi ‘Alî Pâşâ hazretlerinin mütesellimi 

el-Hâc Ebûbekir Ağa’ya arpa zahîresi için binüçyüz guruşu fazîletli Molla Efendi eliyle 

verilmiştir. 

Toplam esedî guruş 442 / 

el-mesârif yekûn 5.819.
312

 

 

XIV-EŞKIYALIK İLE İLGİLİ KAYITLAR 

Eşkıya, bedbaht, talihsiz, günahkâr, asi anlamlarına gelen “şaki” teriminin çoğulu olan 

bir kelimedir.
313

 Eşkıyalık, tek veya toplu halde yol kesip, silahlı veya silahsız olarak zora 

dayanmak suretiyle alenen yolcuların hayatlarına kastetmek, mallarını ellerinden almak ve 

halkı korkuya düşürmektir.
314

 

Eşkıyalık,  Osmanlı Devleti’nde, XIV. yüzyıldan itibaren etkisini hissettirmeye 

başlamıştır. XVI. yüzyılda giderek tırmanma eğilimi göstermiş, XVII. yüzyılda ise büyük bir 

problem haline gelmiştir. Bu eğilimin tırmanmasında Akdeniz havzasında görülen nüfus 

artışı, iktisadî zorluk, ticarî faaliyetin yoğunlaşması, halkın fakirleşmesi, siyasî iktidarların 

zayıflaması önemli rol oynamıştır. XVI. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da bazı âsi gruplar 

bulunmakla birlikte bunlar daha ziyade küçük çeteler durumundaydı. Kanûnî Sultan 

Süleyman’ın oğulları Şehzade Bayezid ve Selim’in mücadeleleri daha sonraki kargaşalıklara 

zemin hazırlamıştır. Yüzyılın sonlarına doğru bozuk ekonomik ve siyasî şartların etkisiyle 
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ortaya çıkan yersiz yurtsuz insanlar ilk eşkıya gruplarını oluşturmuşlardır.
315

 Bunların 

meydanı boş bulup insan kaçırdıkları, yaraladıkları, öldürdükleri dahi olmuştur.
316

 

Kaynaklarda “gurbet taifesi” veya “levendât” diye anılan bu küçük çeteler Celâlî adıyla 

bilinen büyük eşkıya topluluklarının habercileri olmuşlardır.  

XVI. yüzyılın sonlarına doğru Batı’da ve Doğu’da devam eden savaşlar Anadolu’da 

sürekli huzursuzluk kaynağı oluyor, ağır sefer masrafları halkı yoksulluğun içine itiyordu. 

Osmanlı hayat düzenini temsil eden timar rejiminin bozulması da idarî, malî ve sosyal 

düzende büyük tahribat yapmıştı. Bu durumda reâyâ yani üretici sınıf fakirleşmiş, gençler 

kendilerine geçim yolu aramaya koyulmuş ve birçoğu eşkıyalığa yönelmişti. 

Artık önemi kalmayan timar sisteminin çöküşüyle sipahilerin ağır masraflı uzak 

seferlere gitmemesi bunların timarlarının ellerinden alınmasına yol açtı. Tımarlarını terkeden 

sipahiler, savaş zamanları istihdam edilip sonradan işsiz kalan eli silâhlı sekbanlar, vergilerini 

ödemeyen bir kısım aşiretler eşkıya grupları oluşturdular.
317

 

17. ve 18. yüzyıllarda sınır bölgelerinde iş bulamayan askerlerin bazıları da geçimlerini 

soygun ve yağma ile sağlamaya yönelmişti. Bunlar diğerlerinden farklı olarak çoğunlukla 

zenginlerden alıp fakirlere veren “soylu haydutlar” olarak önlerine kim çıkarsa 

soymuşlardır.
318

 Vergilerden bunalmış köylülerin çoğu kendi zorlu hayatlarından kurtulmak 

için bu eşkıyalık hareketlerine destek vermiştir. Para sıkıntısı, çeteye yeni dâhil olmuş 

kişilerin baskısı bazen çete başlarını yoksullara da saldırmak ya da zengin ve soyluların 

amaçlarına hizmet etmek durumunda bırakıyordu. Ancak bu durum çok uzun sürmüyor, 

çevresinde kabul görmeyen çete başı ya öldürülüyor ya da devlet güçlerine teslim 

ediliyordu.
319

 

Bu arada “ehl-i örf” denilen taşradaki devlet görevlileri de zaman zaman eşkıyalığa 

teşebbüs ediyordu. Eşkıya teftişiyle görevlendirilen bir kadı veya nâib halka zulmediyor, bir 

sancak beyi eşkıya ile birleşebiliyordu. Ehl-i örfün aslî görevi eşkıya ve harâminin hakkından 

gelmek olduğu halde bunların halkı ezdiğini gören gerçek eşkıya zulmünü daha da artırmıştır. 

İki ateş arasında kalan köylü de tehlikenin daha çok geldiği eşkıya tarafında yer almıştır. Halk 

eşkıyaya para, yiyecek ve barınak vermek zorunda kalmıştır. 
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Devlet Celâlî isyanlarını ve düzenli gruplara dayalı isyan hareketlerini ordusuyla 

bastırabildiği halde nerede ve ne zaman çıkacağı belli olmayan küçük ve dağınık çetelerin 

eşkıyalık hareketleriyle kolay baş edememiştir. Bu sebeple Anadolu beylerbeyi eşkıya 

takibiyle görevlendirilmiş, gerekli soruşturmalar beylerbeyinin divanında (Dîvân-ı Anadolu) 

yapılmıştır. XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren Anadolu’da güçlenen ayanlar görevleri icabı 

bölgelerinin asayişiyle de ilgilenmeye başladılar. Bu sayede Anadolu’da önemli ölçüde 

sükûnet sağlanmıştır.
320

 

Taşrada herhangi bir eşkıyalık olayı ortaya çıktığında çeşitli yollarla devlet görevlilerine 

ve oradan da Merkez’e bildirilmekteydi. Osmanlı Devleti’nde işlenen eşkıyalık suçuna verilen 

cezalar eşkıyalığın niteliğine göre değişiyordu. Suç tekrarlanırsa ceza daha da artırılıyordu. 

Eşkıyalık suçuna karşılık uygulanacak ceza ile ilgili İslam hukukunda dört tür cezadan 

bahsedilir: Öldürülme, asılma, el ve ayakların çaprazlama kesilmesi ve sürgün edilme. Bu 

cezaların Allah ve toplum hakkı olarak uygulanması gerektiği, hâkim veya devlet başkanının 

başka cezalara çevirme yetkisinin bulunmadığı konusunda İslâm hukukçuları arasında görüş 

birliği vardır.  

Osmanlı Devleti’nde eşkıyalara ve zulmeden devlet görevlilerine ağırlık sırasına göre; 

hapis, küreğe konulmak, kal‘abendlik, cezirebendlik, kısas, sürgün ve en ağırı olan idam 

cezası verilmiştir. Cezaların ağır olmasının nedeni, suça teşviki önlemekti. Cezalar uygun bir 

meydanda halkın gözü önünde uygulanırdı. Ortadan kaldırılan eşkıyanın mallarına da devlet 

adına el konulurdu.
321

 

Karaman beylerbeyi Ali Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan el-Hâc Ebûbekir Ağa’nın 

adamlarından Ali Ağa yaylak hizmetine ve yol kesiciler teftîşine ta‘yîn edilir. Eyûb-ili 

Kazâsı’na giden Ali Ağa’ya, ahâli “Vanlı adına beş kişi yol kesicilik yaparak kazâmızda 

gezerler onları yakalayın halk rahat etsin” der. Bunun üzerine Ali Ağa yolda giderken 

söylenen beş kişiye rastlar, tutuklamak isteyince beş kişi kendi arasında kavga etmeye başlar 

ve içlerinden birini döverek öldürürler. ‘Ali Ağa; Mehmed, Ahmed, Şa‘bân ve Hüseyin 

adındaki dört kişiyi tutuklayıp Eyûb-ili kâdısı ‘Abdunnebî Efendi huzûruna çıkarır. Kadı 

“Bölükbaşılarından Mehmed Bölükbaşı, Ahmed Bölükbaşı ve Bekdaş Bölükbaşı bu kişilere 

kefîl ve hüccet olmuş idi bu olay için şikâyetleri olan Müslümanların dinlenmesi ve yazılması 
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ma‘lûmumdur” diyerek şâhit ister. Bunun üzerine Kayseriye’den Şahin Ağa ve İstanbul’dan 

Mehmed Ağa mahkemeye gelerek bbu kişilerin yol kesici olduğuna dair şâhitlik ederler.
322

 

Hersek Sancağı’nda Mûvâli Köyü sâkinlerinden İsma‘îl, Anadolu’da eşkıyânın teftîşi 

ile görevli olan me’mûr Mehmed Pâşâ Hazretleri tarafından yakalandığını ve mütesellim olan 

Mahmûd Ağa ile adamları Halîl Ağa ve Cum‘a bölükbaşı da gelerek kendisini tuttuklarını 

fakat bir akçe ve bir eşyâsına dokunmadıklarını belirtir. Hiçbir şekilde davasının olmadığını 

söyler.
323
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SONUÇ 

Her türden davaların yer aldığı mahkeme kayıtları olan şer‘iye sicilleri günümüze 

ulaşan zengin kaynaklardır. 16 numaralı Konya şer‘iye sicilinde 100 çeşitten fazla dava 

konusu vardır ve H. 1083 / M. 1672-1673 yıllarını kapsamaktadır. Bu tezde hepsini incelemek 

mümkün olmadığından en çok işlenen davalara yer verilmiştir. Ayrıca basılı kaynaklardan 

yararlanılarak konu ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 

Şer‘iye sicillerine belgeler kaydedilirken olayın geçtiği yer ve şahıs isimleri mutlaka 

kaydedilmiştir. Olaylar Konya Eyâleti içerisinde geçmekle birlikte çoğunlukla Konya’da 

yaşanan olaylar yer almaktadır. Bunun haricinde Bursa ve Erzurum’un geçtiği bir iki adet 

belge bulunmaktadır. Buradan hareketle incelenilen defterde 7 adet sancak, 31 adet kaza, 8 

adet nahiye, 170 adet köy ve 120 adet mahalle ismine rastlanmıştır. Konya’daki mahalle 

isimlerinin birçoğu günümüze kadar gelmiştir. Ancak bazı isimlerde söyleniş rahatlığından 

olsa gerek küçük (bir iki harf değişikliği gibi) değişiklikler olmuştur. Kişi isimlerinde ise 

günümüzdeki gibi Ayşe, Fatma, Hatice; Mehmed, Ali, Ahmed gibi isimler çok fazla olup 

ilginç isimler de yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin bir İslam devleti olması, bu isimlerin çokça 

yer almasında etkendir. Konulan isimlerin Hz. Muhammed’in isimleri ve hanımı ile kızlarının 

isimleri olması bunu doğrulamaktadır. Bunların yanı sıra çok ilginç isimler de yer almaktadır. 

Ordu, Bâdıseher, Bağdad, Ördek kadınlarda görülen isimlerdir. Erkeklerde ise dikkat çekenler 

isimler arasında Beğendik, Çini, Bahşayiş, Sevindik, Kadem, Budak, Kulu vs. gibi değişik 

isimler sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca gayrimüslim isimleri ile Müslüman isimleri arasında da 

farklar vardır. Eğer aynı isimler kullanılıyorsa kişinin gayrimüslim olduğu çok ince bir çizgi 

ile belirtilmekteydi. Örneğin, Murat ismi hem Müslümanlarda hem de gayrimüslimlerde 

kullanılmaktaydı. Belgelerde Müslüman olanın ismi “Murad” şeklinde, gayrimüslim olanın 

ismi ise “Murat” şeklinde yazılmıştır. Yine bu durum başka konularda da görülmektedir. 

Mesela, Müslüman bir kişi öldüğünde “vefat etti” ifadesi kullanılırken, gayrimüslim için 

“mürd oldu” ibaresi kullanılmıştır. 

Ailevi konuların da çok fazla işlendiği sicilde nişan, nikâh, aile içi şiddet ve boşanma ile 

ilgili bilgiler edinilmiştir. Nişanlanan gençlerin yaşlarına yer verilmeyip bazılarında büluğa 

erdiklerine yer verilmiş; bazılarında ise “sagir” kelimesi ile henüz küçükken aileleri tarafından 

nişanlanıldığı görülmüştür. Küçükken nişanlanılan kızlar büluğa erdikten sonra bu nişanın 

bozulması için kadıya müracaat edebilmekteydi. Bu durumdan kızların söz hakkının 

bulunduğu veya o dönemde kızların baskı altında kalmadan haklarını arayabileceği 

düşünülmektedir.  



91 

 

Nikâha ait çok fazla belge bulunmamaktadır, bunun sebebi o dönemde nikâhın kadıya 

bildirilmesi gibi bir zorunluluk olmamasıdır. Yer alan nikâh kayıtlarında kadına verilen mehr-

i mu‘accel ve mehr-i mü’eccel zikredilmiştir. Mehr-i mu‘accel genellikle mal olarak verilmiş, 

mehr-i mü’eccel ise para olarak verilmiştir. En az bin akçe, en fazla ise otuzbin akçe verildiği 

görülmüştür. Bu miktar boşanma davalarını da kapsamaktadır. Boşanma şekilleri genellikle 

muhâla‘a olmuştur. Bunun haricinde talâk-ı bâyin ve vekâletle talâk da yer almıştır.  

Ekonomik hayata dair belgeler incelendiğinde bunların daha çok alacak-verecek 

davaları, mülk satışları, vergilerle ilgili kayıtlar olduğu görülmüştür. Mülk satışlarında harabe 

evler de dâhil olmak üzere tek bir göz odanın bile satışının yapıldığına rastlanmıştır. Bu 

durumdan anlaşılacağı üzere herkesin bir eve sahip olma isteği Osmanlı zamanında da var 

olmuştur. Bunun yanında tarla ve bağ satışları da oldukça yaygındır.  

Vergilerle ilgili belgelerde genellikle vergisini ödemeyen kişiler şikâyet edilmiştir. 

Genellikle vergi ödemeyen kişilerin de vergi ile mükellef olmayan kişiler olduğu görülmüştür. 

Bu durumu mahalle ahâlisi bilmediğinden veya inanmak istemedikleri için şikâyetçi olmuşlar 

fakat karşı tarafın ellerinde bulunan fetva-yı şerîfe veya hüccet ile davadan men edilmişlerdir. 

Defterin başında Konya kadısı Mûsâ Efendi’nin göreve başlamasına dair bir kayıt 

mevcuttur; fakat başlama tarihi yazılmamıştır. Daha sonra kadı vefât etmiş yerine Mustafâ 

Ağa nâib olarak tayin edilmiştir. Sürecin nasıl ilerlediğinin görülmesi bakımından bu tarz 

belgeler siyasi hayat açısından önem taşımaktadır. Ayrıca toplumsal düzenin sağlanması için 

padişah çaba sarf etmiş ve çözülemeyen konulara fermânı ile son noktayı koymuştur. 

Hukûkî hayatla ilgili olan kayıtlarda birçok konuya yer verilmiştir. Her biri kendi 

içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Burada yer alan suçlar küfür, darp, içki içildiğinin 

tesbiti, eve fahişe alınması, tehdit, hırsızlık vs.dir. Belgelerde genellikle işlenen suçlar 

yazılmış, ne tür cezalar verildiğine yer verilmemiştir. Çok az belgede ceza şekli yer 

almaktadır. Bunlar ise tazir ve kürek cezasıdır. Mahkemede olayların aydınlatılması için 

genellikle şâhitlere yer verilmiş eğer şâhit yoksa yemîn ettirilmiştir.  

Zînâ olaylarında ise genellikle mahalle ahâlisi zinâ eden kişileri mahallelerinde 

istememiş ve şikâyet ederek mahalleden ihraç edilmeleri sağlanmıştır. Ancak bu tür olaylara 

çok rastlanmamıştır. Bunların sayısı 750 belge içerisinde 5-10 taneyi geçmemektedir. Bu tür 

olayların sayısının az olması, mahallelinin de bu tür olaylara kayıtsız kalmamasından 

kaynaklanmaktadır. Çünkü Osmanlı’da kuvvetli bir yaptırım vardı. Herhangi bir olay 
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olduğunda faili bulunmaz ise mahallelilerin tümü cezalandırılıyordu. Bu da, bu tarz suçların 

düşük olmasında büyük etken olmuştur. Aynı durum cinayet vakalarında da geçerliydi.  

Mîrâs ve tereke ile ilgili olan belgelerde o dönemde kullanılan eşyalar ve ekonomik 

durum bakımından önemlidir. Çok küçük parçaların (tesbih gibi) dahi mîrâs olarak bırakıldığı 

görülmüştür. Ayrıca ölen kişilerin küçük çocukları var ise ölmeden önce onlara vasî tayin 

ettikleri de olmuştur. Fakat böyle bir imkân olmadığı zaman mahkeme tarafından ölen kişinin 

çocuğuna genellikle en yakınlarından biri olmak üzere vasî tayin edilmiştir. 

Bu çalışma ile H.1083 / M.1672-1673 yıllarında Konya’da kayda geçen davalar 

incelenmiştir. Yapılan araştırmalarla transkripsiyonu yapılan belgeler sentezlenmiş ve 

yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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16. NUMARALI KONYA ŞER’İYE SİCİLİ’NİN METNİ 

1-1 1083 Senesi Bedel-i Nuzül Hânelerinin Listesi 

Mahallât-ı hânehâ-i menzil el-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Zî’l-ka‘de sene 1083. 

Mahalle-i Hâcıeymîr hâne 3,5 / Mahalle-i Kürkçü hâne 2; rub‘ 1 / Mahalle-i 

Kaymakahmed hâne 0,5 / Mahalle-i Hocahabîb hâne 2,5 / Mahalle-i Bordabaşı hâne 2,5 / 

Mahalle-i Seb‘ahân hâne 2,5; rub‘ 1 / 

Mahalle-i Şerefşirîn hâne 0,5 / Mahalle-i Karakurd ma‘a Sungur hâne 2 / Mahalle-i 

Tarhana hâne 1,5; rub‘ 1 / Mahalle-i Biremânî hâne 2; rub‘ 1 / Mahalle-i Yenice hâne 2; rub‘ 

1 / Mahalle-i Kasabsinân hâne 1 / Mahalle-i Şeyhahmed hâne 2; rub‘ 1,  

Mahalle-i ‘Abîd hâne 1,5 / Mahalle-i Medrese hâne 5, Mahalle-i Topraklık hâne 2,5; 

rub‘ 1 / Mahalle-i Turşucu hâne 0,5 / Mahalle-i ‘Alîşerbetî hâne 1; rub‘ 1 / Mahalle-i 

Fakîhdede hâne 2 / 

Mahalle-i Şekerfürûş hâne 1,5; rub‘ 1 / Mahalle-i Uluırmak hâne 2; rub‘ 1 / Mahalle-i 

Öylebanladı hâne 2,5 / Mahalle-i Hocahasan hâne 2,5 / Mahalle-i Akbaş hâne 2 / Mahalle-i 

Bunârî hâne 1,5 / 

Mahalle-i Kâdı‘alemşâh hâne 1 / Mahalle-i Sarıya‘kûb hâne 4 /  

Yekûn hâne 50. 

 

1-2 Konya Menzilinin İltizâma Verilmesi 

Mahmiye-i Konya Karakurd ma‘a Sungur Mahallesi sâkinlerinden râfi‘iyyü’l-kitâb el-

Hâc İbrahîm Beşe bin Mehmed ve Ahmed Beg ibn ‘Abdî Beg nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ bazarbaşı olan el-Hâc İsma‘îl ve Âhî Baba el-Hâc Receb bin 

İlyâs ve Haffâf Derviş Mustafâ ibn el-Hâc Cum‘a ve Ahmed Efendi ibn Halîl ve Mehmed 

Halîfe ibn Receb ve Mehmed Çelebi ibn Mahmûd ve Dâvud Çelebi ibn Emrullah ve Helvacı 

Mustafâ ibn Ahmed ve Derzi Ahmed bin Bâlî ve Bezzâz Mehmed Çelebi nâm kimesneler 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı bi’l-meclis olan el-Hâc Ahmed Beşe’nin 

senesi temâm olup geçen sene menzilci iken elli hânenin tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkkasını 

alduğundan mâ‘adâ sâ’ir hâneler hâne başına ikişer guruş virmek üzere menzili kabûl idüp altı 

aydan sonra arpa bahâya çıkdı deyu ahâli-i vilâyete üçyüzyetmiş guruş dahî tevzî‘ ve tahsîl ve 

kabz eylemişiken hâlâ kanâ‘at itmeyüp dahî ziyâde taleb idüp ahâli-i vilâyet dahî ziyâde 

virmeğe iktidârımız yokdur dimeleriyle mezbûr Ahmed Beşe menzilden fâriğ olmağla ahâli-i 

vilâyete merhameten yüzyirmi guruş noksânıyla menzilcilik hidmetini ben kabûl idüp ahâli-i 

vilâyet ma‘rifetiyle kadîmî dört re’s bargir ile bin seksen üç Zî’l-ka‘desi gurresinden bir sene 

temâmına değin taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden mürûr ve ‘ubûr iden ulaklara birden bine varınca 

yüklü ve yüksüz bargiri virüp vilâyet ahâlisine te‘addî olunmamak üzere kadîmî menzile 

ta‘yîn olunan elli hânenin bir senede vâki‘ ‘avârız ve nuzül ve beglerbegi arpası ve sâ’ir 

tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkkanın cümlesini bana virüp ve sâ’ir hâneler hâne başına ikişer guruş ve 

ikişer sülüs imdâd eylemek üzere menzili kabûl ve der-‘uhde eyledim didikden sonra mahalle-

i merkûme imâmı Molla İsma‘îl ibn ‘Îsâ ve Satı bin ‘Abdî ve Bayram Beşe ibn ‘Îsâ ve 

Mehmed bin Mustafâ ve ‘Alî bin Oruç ve ‘Osmân bin ‘Alî ve Mehmed bin Süleymân ve 

Ahmed bin Mustafâ nâm kimesneler mezbûrân el-Hâc İbrahîm Beşe ve Ahmed Beg’in 

üzerlerine edâsı lâzım gelen mâla ve hîn-i mutâlebede meclis-i şer‘a ihzârlarıyla emr ve 

kabûlü hâvî kefâletle kefîl-i bi’l-mâl olduk didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (24 Şevvâl 1083 / 22 Mayıs 1672). 
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Fahrü’s-sâdât zehrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi Kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi, Zehrü’l-

müderrisîn Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, Ahmed Beg bin Pîrî Beg, es-Seyyid Süleymân 

Çelebi bin Seyyid Ahmed, el-Hâc Hüsâm Beg ibn Hasan, Fahrü’l-emsâl ‘Ömer Beşe serdâr, 

Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık. 

 

2-1 Konya Kazâsı’na Kâdı Ta‘yîni Hakkında Fermân 

Tabbaka aslıhü’l-hatîr nemekahü’l- fakîr ileyhi sübhânehu Mehmed el-med‘uv be-kâdı-

zâde el-kâdı be-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 Konya kâdısı olan Mevlânâ Mehmed zîdet 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 olup mahal ve müstehak olduğun ecilden hâliyâ hakkında mezîd-i ‘inâyet-i ‘aliyye-i 

şâhâne ve mezîd-i re‘fet-i seniyye-i pâdişâhânem zuhûra getürüp işbu sene selâse ve semânîn 

ve elf Recebü’l-müreccebenin on altıncı gününden Konya Kazâsı’n sana tevcîh ve ‘inâyet 

idüp ‘ilâmıçün (boş) ta‘yîn olunmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda sâdır olan fermân-ı 

celîlü’l-kadrîm mûcibince bir an ve bir sâ‘at te‘hir ve tevakkuf itmeyüp varup Konya Kazâsı’n 

mutasarrıf olup ahâlisi beyninde icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye-i nebevî ve infâz-ı evâmir-i ‘aliyye-i 

Mustafâvî sallallahu te‘âlâ ‘alâ şâri‘ihada bezl-i makdûr ve sa‘y-ı nâ-mahzûr eyleyüp 

mu‘accelen âdemin gönderüp berâtın ihrâcıyla mukayyed olasın şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Recebi’l-mürecceb sene selâse ve semânîn ve elf (11-

20 Receb 1083 / 2-11 Kasım 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı (boş). 

Vasale fî 11 şehr-i Ramazân sene 1083 (31 Aralık 1672). 

 

2-2 Konya Kâdısının Yerine Nâ’ib Ta‘yîn Ettiği Hakkında Mürâsele 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi dâme mu‘azzezâ gıbbe’t-tahiyye inhâ olunur ki emr-i 

şerîf-i cihân-mutâ‘ ile mutasarrıf olduğumuz Konya Kazâsı’nın kendimiz varınca bâb-ı 

niyâbeti size tefvîz olunmuşdur gerekdir ki icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye idesiz ve’s-selâm hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 1083 (27 Şa‘bân 1083 / 18 Aralık 

1672). 

el-Fakîr Mahmûd el-kâdı be-medîne-i Konya gafara lehu. 

Kayd şud fî 11 şehr-i Ramazân sene1083 (31 Aralık 1672). 

 

3-1 Tâcü’l Vezîr Medresesi Müderris ve Mütesellim Ta‘yîni Hakkında Tezkere 

Mederese-i Tâc-ı Vezîr ma‘a tevliyet-i der-Konya. 

Kıdvetü’l-‘ulemâ’i’l-muhakkıkîn Mevlânâ ‘Alî Efendi zîde fazluhu ‘arz-ı hâl sunup 

medrese-i mezbûrenin müderrisi olan beş seneden mütecâviz edâ-i hidmet itmeyüp medrese 

mu‘attal kalmağın tevliyeti ile kendüye virilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin fazîletli şeyhü’l-

islâm efendi hazretlerinin işâretleri ile virilmek buyruldu tahrîren fî 8 M selâse ve semânîn ve 

elf (8 Muharrem 1083 / 6 Mayıs 1672). 

Kayd şûd fî 21 Rebî‘ü’l-evvel sene 1083 (17 Temmuz 1672). 
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3-2 Konya Kazâsı’nın Kısmet-i ‘Askeriyesi Hakkında Tezkere 

‘İzzet me’ab ‘Abdulkerîm Efendi kâmiyâb. 

Tahiyyât-i sâfiye ithâfıyla inhâ olunur ki Konya Sancağı’nın kısmet-i ‘askeriyesi size 

sipâriş olunmuşdur vâki‘ olan mevtâ-yı ‘askeriyenin muhallefâtını tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzeti’ş-şer‘iye taksîm idesiz ve’s-selâm hurrire fî gurre-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (1 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 Temmuz 1672). 

el-fakîr Mehmed el-kâdı be-‘asker-i Anadolu. 

Vasale fî 20 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (12 Eylül 1672). 

 

3-3 Merâm Hatîb-zâde Mehmed Çelebi Câmi‘i Mütevelli Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i Merâm. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Süleymân Çavuş dergâh-ı mu‘allâma gelüp 

mahrûse-i Konya’da vâki‘ Hatîb-zâde Mehmed Çelebi binâ eylediği câmi‘i-şerîf evkâfına 

meşrûtiyet üzere yevmî iki akça vazîfe ile kendüye tevcîh olunup berât-ı şerîfimle mutasarrıf 

olup üzerinde olup hidmetinde kusûru yoğiken âhardan Süleymân nâm kimesne hilâf-ı şart-ı 

vâkıf aldım deyu dahl idüp gadr itmekle mezbûr Süleymân ref‘ olunup kemâkân meşrûtiyet 

üzere ibkâ ve mukarrer kılınmak bâbında istid‘â-yı ‘inâyet ricâ itmeğin meşrûtası ise berât 

mûcibince tevcîh ve ‘inâyet idüp bu berât-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnu virdim ve buyurdum ki 

ba‘de’l-yevm mezbûr varup ber-mûcib-i şart-ı vâkıf kemâkân mütevelli olup hidmet-i 

lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî iki akça vazîfesine 

mutasarrıf olup ol bâbda ref‘ olunan mezbûru ve taraf-ı âhardan bir ferd dahl ve ta‘arruz 

kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şevvâli’l-

mükerrem sene selâse ve semânîn ve elf (21-29 Şevvâl 1083 / 9-17 Şubat 1673). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 17 Zî’l-hicce sene 1083 (5 Nisan 1673). 

 

4-1 Konya Kâdısının Göreve Başlama Kaydı 

Bismillahi’l-‘alîmi’l-fettâh. 

Bâbü’l-kazâyâ ve’l-ahkâm mine’l-cerîde es-sâliseti nezemtu fî silki’t-tahrîr fî-zimeni’l-

‘âlemi’t-tahrîr ve’l-fâzıl el-kebîr hâviyyü’l-fezâ’il ve’l-fevâzıl câmi‘ü’l-mecâmid ve 

ehâsinü’l-hasâ’il Mûsâ Efendi el-kâdı yevme’izin be-medîneti Konya el-mahmiye. 

 

4-2 Muhâla‘a 

Derviş Mustafâ / muhâla‘a / ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Derviş Mustafâ ibn el-

Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i 

Habîb mahzârında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme ‘Âyşe ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin 

akça mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesi ve me’ûnet-i süknâsı mukâbelesinde ve 

oğullarım Süleymân ve İbrahîm ve Mehmed’i bilâ nafaka ve kisve beslemek üzere mahalle-i 

merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan menzilimden bir ahur ve bir 

tabhâne ve bir örtme ve bir mikdâr havluyu merkûme ‘Âyşe Hatun’a virüp ol dahî kabûl idüp 

merkûme ‘Âyşe ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî hul‘u vech-i mübeyyen 

üzere ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allık cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın 
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zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 3 

Temmuz 1672). 

‘Abdulkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, Mehmed Efendi ibn Ezelî, Mehmed Çelebi bin 

Hâbil, Mustafâ bin Habîb. 

 

4-3 Darb Da‘vâsı 

‘Alî / tezârüb / Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gödeler nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü‘l-kitâb ‘Alî bin Üveys meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûme sâkinlerinden Mahmûd bin Nebî Beşe mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr Mahmûd’dan sâlyâne taleb eylediğimde mezbûr 

Mahmûd benim yüzüme ve ağzıma tabanca ile darb idüp ol darbdan sol tarafından üst 

dişlerimin bir azı dişim çıkdı su’âl olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘İvaz ibn el-

Hâc Bedel ve ‘Abdulganî bin Hızır nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr ‘Alî merkûm 

Mahmûd’dan sâlyâne taleb eyledikde merkûm Mahmûd mezbûr ‘Alî’nin yüzüne ve ağzına 

tabanca ile darb eyledi biz 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 fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 

Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 3 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulkâdir Beşe bin 

Mehmed Beşe, Hızır bin Mehmed, ‘Osmân bin Süleymân, Ahmed bin Memiş. 

 

4-4 Vasîden Malların Teslîm Alımı Da‘vâsında Sulh 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed nâm bikr-i 

bâliğa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân ibn el-Hâc Muharrem 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem ben sagîre iken mezbûr Süleymân 

vasîm olup babam Mehmed’den ve vâlidem Fâtıma’dan bana intikâl iden ‘akâr ve 

menkûlâtımı zabt idüp ve taraf-ı şer‘den bana takdîr itdirdiği nafakayı menkûlâtımdan alup 

kabz idüp bâkî kalan ‘akâr ve menkûlâtımı hâlâ ‘âkıle ve bâliğa olmam ile da‘vâ ve taleb 

eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh Karaüyük Irmağı kurbunda vâki‘ bir 

tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı mezbûr Süleymân mülkü ve bir 

tarafı su yolu ile mahdûd el-Hâc Mustafâ’dan şirâ-i şer‘le iştirâ eylediği on dört puşta bağ ve 

on beş vakıyye bir leğen ve bir çift altun küpe ve bir kalice ve bir kilim ve seksen dirhem sîm 

kuşak ve bir yasdık ve bir palas ve bir keçe alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga 

olup mezbûr Süleymân’ın zimmetini ibrâ-i kâti‘ü’n-nizâ‘la ibrâ ve iskât eyledim bâkî hak ve 

‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm babamın ve vâlidemin ‘akâr ve menkûlâtına müte‘allıka 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’s-sâmin min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (8 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 4 Temmuz 1672). 

‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, Mehmed ‘Alî Çelebi bin Mustafâ Efendi, el-Hâc 

Süleymân bin Mustafâ, Hasan bin Şa‘bân, Mehmed Çelebi bin Bâlî, Seyyid Muharrem Çelebi 

bin Seyyid ‘Alî, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nasrullah, İbrahîm bin Ahmed, Süleymân bin 

‘Alî. 
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4-5 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinelerinden Bağdâd bint-i ‘Osmân nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Şa‘bân ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan sekizbin 

akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden ve bir çift yorgan ve bir 

döşeğimden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere mezbûr Şa‘bân 

ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl 

zevciyete ve gayra müte‘allık cemî‘ de‘âvîden her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-

evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 8 Temmuz 1672). 

Seydî Beg bin ‘Ömer, Seydî bin ‘Alî, İbrahîm bin ‘Alî, Satılmış bin ‘Abdulgaffâr, ‘Alî 

bin Nûrullah. 

 

5-1 Arâzi Tasarrufu Da‘vâsı 

Fâtıma / ‘arz-ı mîrî. 

Mahmiye-i Konya’da Akıncısultân Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma 

bint-i Halîl nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp karındaşım olup 

Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ pâşâ hâssı olan May nâm karye sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Davud Beşe’nin evlâd-ı zükûru kalmayup karye-i merkûmede vâki‘ taht-ı 

tasarrufunda olan arâzi mahlüle olmağla ol mahalde mîr-mîrân-ı Karaman olan mükârim-i 

‘âde sâhibü’l-‘izz ve’s-sa‘âde ‘izzetlü Mehmed Pâşâ hazretlerinin kethüdâsı fahrü’l-akrân 

İsma‘îl Ağa karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun cümle arâzisini tapu ile bana tefvîz idüp ben 

dahî tefevvüz ve kabûl idüp yedime tasarrufu içün mümzâ ve mahtûm tezkere virüp yirmi dört 

senedir zabt ve tasarruf iderin husûs-ı mezbûr ma‘lûmları olan müslimînden su’âl olunup 

ihbârları tahrîr ve yedimde olan tezkereye nazar olunması matlûbumdur deyu mûmâ-ileyh 

İsma‘îl Ağa’nın imzâsıyla mümzâ ve hatmıyla mahtûm mazmûnu takrîr-i meşrûhûna mutâbık 

tezkere ibrâz eylediğinden mâ‘adâ karye-i merkûme sâkinlerinden Mehmed bin Yûsuf ve 

Hüseyin bin Mustafâ nâm kimesneler mezkûr Dâvud Beşe mukaddemâ fevt oldukda evlâd-ı 

zükûru kalmayup taht-ı tasarrufunda olan arâzi mahlûle olmağla mezkûr İsma‘îl Ağa 

merkûme Fâtıma Hatun’a tapu ile virüp resm-i tapusun alup işbu tezkereyi virdi yirmi dört 

senedir mutasarrıfadır deyu ihbâr itmeğin ber-mûcib-i tezkere li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Rebî‘ü’l-

evvel 1083 / 5 Temmuz 1672). 

‘Osmân Beşe bin Ahmed, Hamza bin Mehmed, Şahin bin ‘Alî, Hüseyin bin Durmuş. 

 

5-2 Mülk (Ev) Satışı 

Şahin / bey‘-i menzil / ‘İvâz. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Bayat nâm karye 

sâkinlerinden Şahin bin ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘İvaz bin 

Hâcı mahzârında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Çinioğlu Mahallesi’nde 

vâki‘ bir tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı mekâbir-i müslimîn ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd harâbe evlerimi mezbûr ‘İvaz‘a dokuzbuçuk 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 dokuzbuçuk guruşu mezbûr ‘İvaz yedinden bi’t-tamâm alup 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’t-
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tâsi‘ min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 5 Temmuz 

1672). 

Ebûbekir bin ‘Alî, Hasan bin Ca‘fer, Velî bin ‘Alî, Mustafâ bin Mehmed. 

 

5-3 Mülk (Bağçe) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i Mûsâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şeyh Hasan ibn el-Hâc Sefer mahzarında 

ikrâr ve tarîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Şeyh Hasan mülkü ve 

bir tarafı Mustafâ Beg mülkü ve bir tarafı Gökköylü menzili ve bir tarafı Mahmûd mülkü ile 

mahdûd eşcâr ve kürûmu müştemil bir evlek bağçemi mezbûr Şeyh Hasan’a yirmibeş 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 yirmibeş guruşu mezkûr Şeyh Hasan yedinden bi’t-tamâm 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’t-tâsi‘ min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 5 

Temmuz 1672). 

el-Hâc ‘Îsa Halîfe el-imâm, el-Hâc İdrîs bin el-Hâc İsma‘îl, Şa‘bân bin Mehmed, el-Hâc 

Mustafâ bin İsma‘îl, Mehmed Efendi bin Ezelî, Receb Beg bin ‘Abdulgaffâr. 

 

5-4 Alacağını Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Sâkine bint-i el-Hâc Ulaş nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyü’z-

zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Halîl bin Mûsâ ve 

Mehmed bin Halîl şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Alî bin Mustafâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Helvacı Hasan bin Hüseyin mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Sâkine Hatun tahte’l-kal‘ada vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan bir bâb helva dükkânının içinde olan besâtı ve 

helvacı âlâtı ve on guruş sermâyesiyle târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem mâh be-mâh 

yüzonbeşer akçaya îcâr idüp ol dahî istîcâr ve kabûl eylemişidi beş senelik mâh be-mâh 

yüzonbeşer akça icâreyi ve dükkânı ve içinde mevcûd olan helvacı âlâtını ve on guruş 

sermâyeyi mezkûr Hasan müvekkilem merkûme Sâkine’ye bi’t-temâm virüp teslîm idüp ol 

dahî yedinden alup kabz eyledi dükkân icâresinden ve helvâcı âlâtından ve on guruşdan 

mezbûr Hasan zimmetinde bâkî bir akça ve bir habbe kalmadı zimmetini ibrâ eyledim didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-

evvel li-sene selâse semânîn ve elf (12 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 8 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, ‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, Bâyezîd 

bin ‘Osmân, Derviş Mevlûd. 

 

5-5 Mülk (Bağ) Satışı 

(ilk satır silik) nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

İbrahîm Beg ibn Çini mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

kıbleten el-Hâc Şahin mülkü ve şarken Derviş Mevlûd mülkü ve şimâlen ‘Alî Beşe mülkü ve 

garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve havlu ve harâbe ahur ve bir örtme 

ve bir kıt‘a bağımı mezkûr İbrahîm Beg’e râyic-i fî’l-vakt onikibinyirmibeş akçaya 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 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 
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didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Rebî‘ü’l-

evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 9 Temmuz 1672). 

İbrahîm Halîfe bin Mustafâ, el-Hâc ‘İvaz bin Süleymân, Mevlûd bin Nasrullah, Şa‘bân 

bin Mehmed, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Hasan, Sevindik bin Karakaş, el-Hâc ‘Abdî 

bin ‘Osmân.  

 

6-1 Rızâ Senedi (Mesâneden Taş İhrâcı) 

İhrâc-ı taş. 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden olup kendi tarafından asîl ve 

zevcesi Meryem bint-i Mehmed nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Alî Halîfe ibn Ahmed Hoca ve el-Hâc Mahmûd 

bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Hüseyin Çelebi ibn el-Hâc Mustafâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid 

‘Alî mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlumuz Mehmed nâm 

sagîrin mesânesinde taş zuhûr idüp za‘af-ı küllî târî olmağla mezkûr Seyyid Mehmed 

Çelebi’nin taş ihrâcında mâhareti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağın biz dahî 

mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi’ye mürâca‘at eyledik zikr olunan taşı sagîr-i mezbûrun 

mesânesinden ne vecihle mümkün olursa ihrâc eylesin maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-

meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ idelim eğer ecel târî olup vefât iderse 

fevtine müte‘allık hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi rencîde 

olunmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 9 Temmuz 1672). 

İbrahîm Çelebi bin Mahmûd Efendi, Hamza bin el-Hâc Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, 

Hâcı bin Durmuş. 

 

6-2 Mülk (Havlu) Satışı 

Emîne ve ‘Âtıfe / Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i Mehmed ve 

‘Âtıfe bint-i ‘Abdulhay nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Mehmed bin ‘Ömer mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

tarafeyni ‘Âtıfe Hatun mülkü ve bir tarafı mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafı ba‘zen el-Hâc 

‘Osmân oğlu mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve iki kıt‘a havlumuzu mezkûr 

Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt ikibinbeşyüz akçaya 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 didiklerinde 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 selâse ve semânîn 

ve elf (15 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 11 Temmuz 1672). 

Mahmûd Ağa bin ‘Alî Efendi, Süleymân bin ‘Ömer, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Ahmed, 

Hasan bin Mustafâ, ‘Abdul‘azîz bin Emrullah, Hasan bin Hüseyin. 

 

6-3 Ağa Çeşmeleri Evkâfı Mütevellisi Vakıf Alacağını Aldığını Tescîl 

Şa‘bân / Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Ağa Çeşmeleri Evkâfı mütevellisi Şa‘bân bin Ya‘kûb meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Mahmûd 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ mukaddemâ zikr olunan çeşmelerin 
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mütevellisi olup mâl-ı vakfdan zimmetinde dokuzbinbeşyüz akça hâlâ tevliyetim hasebiyle 

meblağ-ı mezbûr dokuzbinbeşyüz akçayı mezkûr Mustafâ yedinden alup kabz eyledim 

zimmetinde bâkî bir akça ve bir habbe kalmadı 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 selâse ve semânîn ve 

elf (15 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 11 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Ahmed Çelebi bin Bayram Ağa, 

İbrahîm Çelebi bin Receb, Mevlûd bin Receb, Mahmûd bin Mehmed. 

 

6-4 Rızâ Senedi (Mesâneden Taş İhrâcı) 

İhrâc-ı taş. 

Mahmiye-i Konya’da Yenice Mahallesi sâkinlerinden Bâlî bin Muslî ve zevcesi 

İsmihân bint-i ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlumuz İsma‘îl 

nâm sagîrin mesânesinde taş zuhûr idüp za‘af-ı küllî târî olmağla mezkûr Seyyid Mehmed 

Çelebi’nin taş ihrâcında mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağın biz dahî 

merkûm Seyyid Mehmed Çelebi’ye mürâca‘at eyledik zikr olunan taşı sagîr-i mezbûrun 

mesânesinden ne vecihle mümkün olursa ihrâc eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-

meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ idelim eğer ecel târi‘ olup vefât 

iderse dem ve diyetine müte‘allıka da‘vâmız yokdur hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından 

mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi rencîde olunmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(15 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 11 Temmuz 1672). 

Kalaycı Mahmûd bin Hüseyin, Emrullah bin İbrahîm, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, 

Hamza bin Mahmûd. 

 

6-5 Darb, Yaralama ve Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya zeylinde Harmancık nâm mevzi‘ sâkinlerinden vekîl-i harc Mahmûd 

Ağa’nın ‘abd-ı memlûku Ken‘ân bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Mustafâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünk gün mevzi‘-i 

mezbûrda su tutmak murâd eylediğimde mezbûr Hüseyin bel ile başıma 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 dünkü gün su içün mezbûr Ken‘ân’ın başını bel ile darb ve mecrûh 

eylemediğine merkûm Hüseyin’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn 

billahi’l-‘azîm eyledikden sonra mevzi‘-i mezbûrda sâkin Hüseyin bin Receb ve Şahin bin 

‘Abdullah ve Memiş bin Hızır ve İsma‘îl bin Mustafâ nâm kimesneler mezkûr Ken‘ân dünkü 

gün merkûm Hüseyin’in elinden suyunu aldı ve bıçak çıkardı ve ‘avratına şetm eyledi deyu 

ihbâr eylemeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 11 Temmuz 1672). 

Receb bin ‘Abdullah, ‘Ömer bin Mehmed, Bayram bin Ahmed, Mahmûd bin Şa‘bân. 

 

7-1 Sel Suyu İle Harâb Olan Dükkânın Vakıf Tarafından Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Şeyh Hüseyin Efendi 

mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasında vâki‘ binâ eylediği câmi‘-i 

şerîfin ve hisâr önünde vâki‘ câmi‘-i şerîfin ve Şeyh‘âlimân Mahallesi’nde vâki‘ câmi‘-i 

şerîfin ve Şeyhahmed Mahallesi’nde vâki‘ câmi‘-i şerîfin ve Dört Mu‘allim Hâneleri 

Evkâfı’na meşrûtiyet üzere mütevellisi olan el-Hâc Mustafâ bin Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 
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lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb kıdvetü’l-müderrisîn ‘İbâdullah Efendi ibnü’l-merhûm 

‘Abdulhalîm Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mütevellisi olduğum cevâmi‘ ve 

mu‘allim hânelere Türbe-i Celâliye kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-

hudûd olup merhûm mezbûr Şeyh Hüseyin Efendi müceddeden binâ ve vakf eylediği hanın 

odalarını seyl suyu tuğyân idüp yıkup harâb olup vakfının ta‘mîr ve termîmine müsâ‘adesi 

olmayup Atbazaru Kapusu dâhilinde vâki‘ tarafeyni Şeyh Ahmed Efendi dükkânı ve bir tarafı 

‘Ârif Çelebi dükkânı ve kıble tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin yevmî bir akça 

Atbazarı Kapusu taşrasında vâki‘ çeşmeye icâresi olup sakfı ve cidârı zikr olunan cevâmi‘ ve 

mu‘allim hâneler vakfı olan bir bâb helva dükkânı bey‘ olup semeni hân-ı mezbûr ta‘mîr ve 

termîm olunmasına münhasıra olup vakfa evlâ ve enfa‘ olmağla ba‘de’l-müzâyede ve 

inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan üçyüz kıt‘a esedî guruşa tevliyetim 

hasebiyle dükkân-ı mezbûru mezkûr ‘İbâdullah 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 mezbûr üçyüz esedî 

guruşu mûmâ-ileyh ‘İbâdullah 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’r-râbi‘ ‘aşer min 

şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 10 Temmuz 

1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, Zehrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi bin 

İsma‘îl Efendi, Kıdvetü’l-meşâyih Mehmed Efendi bin Emrullah Efendi, Fahrü’s-sulahâ Sâlih 

Çelebi bin Şeyh Hüseyin Efendi, Sahaf Derviş Mehmed, Zehrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi 

bin Receb Efendi, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Kadrî Efendi bin Molla 

Mahmûd. 

 

7-2 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Oruç meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin Hasan ve Receb bin ‘İvaz mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Mehmed benim sakalımı eli ile tutup merkûm Receb orak ile a‘zâmı ve 

sol elimin başparmağımı darb eyledi su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden el-Hâc ‘İvaz bin Süleymân ve Bayram bin İsma‘îl nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

mezbûr Mehmed merkûm diğer Mehmed’in sakalını eli ile tutup mezkûr Receb orak ile 

müdde‘î-i mezbûr Mehmed’in a‘zâsını ve sol elinin başparmağını darb 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 fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 12 Temmuz 1672). 

Mahmûd bin Şa‘bân, Hamza bin Mahmûd, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hüseyin bin 

Durmuş.  

 

7-3 Tekâlîf-i Örfiye ve Şâkka Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi ahâlisinden ‘Abdullah bin Budak ve Mehmed 

bin Tanrıvermiş ve İbrahîm bin Kara Mûsâ ve Mehmed bin Kademli ve Mûsâ bin Hüseyin 

nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Beyti bin 

Hüseyin ve Ahmed bin ‘Îsâ ve Halîl bin Hasan Dede ve Sâlih bin Hüsâm ve Nûrullah bin 

‘Osmân ve Ahmed bin Hüdâverdi ve Sevindik bin Üveys 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 
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mu‘âvenet tarîkiyle sâlyâne taleb ideriz su‘âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mezbûrûn 

cevâblarında muharrer-i cedîd hîn-i tahrîrde mezbûrûn kimesneleri zikr olunan Poladlar 

Mahallesi’ne tahrîr idüp üzerlerine hâne kayd idüp merhûm Sultân Selîm Hân ‘aleyhi’r-rahme 

ve’l-gufrân hazretleri evkâfı re‘âyâsı olmamız ile gelüp mahalle-i merkûme zeylinde bağ 

evlerinde sâkin olduk kadîmden hâne-i ‘avârıza dâhil değildir ve bu âna dek sâlyâne vire 

gelmedik ve bin elli dört senesinde Konya kâdısı olan fazîletlü Mustafâ Efendi huzûrunda 

mürâfa‘a olduğumuzda mezbûrûn kimesneler ve sâ’iri bizim içün mahallemize dâhil değildir 

ve hâneye kayd olmadı deyu her biri ikrâr idüp birkaç def‘a taraf-ı şer‘den men‘ ve def‘ 

olunup yedimize hüccec-i şer‘iye aldık ba‘dehu Konya kâdısı olan fazîletli ‘Ömer Efendi 

huzûrunda tekrâr mürâfa‘a olduğumuzda mezbûr kimesneler da‘vâ-yı merkûmeden men‘ ve 

def‘ olunup yedimizde hüccet virildi ve bu âna gelince sâlyâne nâmıyla bir akça ve bir habbe 

virmedik deyu mazmûnları takrîr-i meşrûhlarına mutâbık mûmâ-ileyhimâ Mustafâ Efendi ve 

‘Ömer Efendi imzâlarıyla mümzâ ve hatmlarıyla mahtûm hüccec-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-

muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceci Poladlar Mahallesi ahâlisi kabûl ve 

mu‘terif olmağın ber-mûcib-i hüccec-i şer‘iye tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkka talebinden mahalle-i 

merkûme ahâlisi men‘ bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Muharrem 1083 

/ 26 Mayıs 1672). 

Fahrü’l-meşâyih eş-Şeyh Mehmed Efendi bin Emrullah Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi bin Durmuş Beşe, Kara Mehmed bin el-Hâc Üveys, Mevlûd bin el-Hâc Nasûh, 

Süleymân bin el-Hâc ‘Ömer. 

 

8-1 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Muharrem nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Receb bin Gâzi Beşe 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Receb ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla mehr-i mu‘accelimden bir sîm kuşak alup zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan yirmibin akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmemden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere zevcim 

mezbûr Receb ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere 

hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın 

zimetini ibrâ ve iskât eyledik 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 selâse ve semânîn ve elf (16 Rebî‘ü’l-

evvel 1083 / 12 Temmuz 1672). 

el-Hâc ‘Osmân mi‘mârbaşı, Mehmed bin ‘Abdulganî, Ca‘fer bin Murâd, Mustafâ bin el-

Hâc Sinân, Mahmûd bin Şa‘bân. 

 

8-2 Talâk-ı Bâyin 

Mahmiye-i Konya’da Tavuk Mahallesi sâkinlerinden ‘Âşir bin Hüseyin meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Zülfü bint-i Budak nâm hatun mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Zülfü ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve 

musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i 

mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı dahî 

kendi üzerine olmak üzere zimmetimi ibrâ ve iskât itmeğin ben dahî merkûme Zülfü Hatun’u 

talâk-ı bâyin ile tatlîk 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 fî’l-
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yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Rebî‘ü’l-

evvel 1083 / 7 Temmuz 1672).  

Mevlûd bin Hüseyin, Ahmed bin Mehmed, Süleymân bin Ramazân, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

8-3 Talâk-ı Bâyin 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinlerinden Receb bin Gâzi meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Muharrem nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Fâtıma ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan yirmibin 

akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden fâriga olup ve mehr-i 

mu‘accelinden bir sîm kuşak alup ve me’ûnet-i süknâsı dahî kendi üzerine olmak üzere 

zimmetimi ibrâ ve iskât itmeğin ben dahî merkûme Fâtıma’yı talâk-ı bâyin ile tatlîk 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 fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 12 Temmuz 1672). 

el-Hâc ‘Osmân mi‘mârbaşı, Mehmed bin ‘Abdulganî, Ca‘fer bin Murâd, Muslî bin el-

Hâc Sinân. 

 

8-4 Mülk (Eşcâr Bağçesi) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kâdı‘âlemşâh Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i ‘İvaz nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan zevci Yûsuf bin Mehmed ve Ahmed bin Şa‘bân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin Ebî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem müvekkilem merkûme Emîne mahmiye-i merkûme 

zeylinde Altunpâ nâm mevzi‘de bir tarafı mezbûr ‘Osmân mülkü ve tarafeyni müvekkilem 

merkûme Emîne mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ile mahdûd tûlen on bir buçuk çifte adım 

ve ‘arzen altı çifte adım eşcâr bağçesini kıble tarafına mühtehî ‘arzen beş ayakyolu ile mezkûr 

‘Osmân’a beş 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 beş guruşu mezkûr ‘Osmân 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’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 

Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 13 Temmuz 1672). 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, ‘Osmân Çelebi bin ‘Osmân, Mustafâ bin Süleymân, 

Receb bin el-Hâc Mehmed. 

 

8-5 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Ahmed Efendi’nin 

sulbiye sagîre kızı Cemîle’nin zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâline bir vasî lâzım ve mühim 

olmağın ba‘isü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Mustafâ Çelebi 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 edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 

Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 12 Temmuz 1672). 
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Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, ‘Alî bin Ca‘fer, Receb bin Mehmed. 

 

9-1 Nâmzedden Ayrılma 

Mahmiye-i Konya’da Çavuş Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Seydî 

Ahmed nâm bikr-i bâliğa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde dayısı Mehmed bin Receb 

mahzarında takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm idüp hâlâ ben ‘âkıle ve bâliğa oldum mukaddemâ 

ben sagîre iken dayım mezbûr Mehmed gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Mevlûd nâm kimesneye 

beni nâmzed eylemiş makbûl görmeyüp nefsimi âhara tezvîc murâd iderin su‘âl olunup takrîri 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-vâki‘ 

merkûme ‘Âyşe’yi mukaddemâ sagîre iken ben gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mevlûd nâm kimesneye 

nâmzed eyledim menkûhası değildir deyu ikrâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Rebî‘ü’l-

evvel 1083 / 14 Temmuz 1672). 

‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Hüseyin bin Mûsâ, Bâyezîd bin Sıddîk. 

 

9-2 Mülk (Dükkân) Satışı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mevlânâ 

‘Ömer Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mahmiye-i 

Konya sâkinlerinden a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-mütebahhırîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-müteverri‘în 

fazîletlü el-Hâc Mustafâ Efendi Hazretlerinin menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ 

eylediklerinde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden zübdetü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh Ahmed 

Efendi ibn Receb meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda râfi‘ü’l-kitâb mûmâ-ileyh el-Hâc Mustafâ 

Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Atbazarı Kapusu 

dâhilinde vâki‘ kıbleten ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen sûk ve garben (boş) dükkânı ile 

mahdûd bir bâb bakkâl dükkânımı târîh-i kitâb Rebî‘ü’l-âhiri gurresinden yüz seksen gün 

temâmına değin te’cîl ile mûmâ-ileyh el-Hâc Mustafâ Efendi’ye ikiyüz esedî guruşa bey‘-i 

bi’l-vefâ ile bey‘ idüp kabz-ı semen-i ma‘dûd ve teslîm-i mebî‘-i mahdûd eyledim didikde 

mûmâ-ileyh el-Hâc Mustafâ Efendi Hazretleri tasdîk eylediğini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde vukû‘u üzere tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan Hüseyin ile meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 16 Temmuz 1672). 

Mahmûd Beşe bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Kâsım, Molla Ca‘fer bin Sâdık Dede. 

 

9-3 Hırsızlık Da‘vâsında Ahâlinin Dahli Olmadığının Tescîli 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Garîb veled-i Safer nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ ‘Alîbegüyüğü nâm karye ahâlisinden İmâm el-Hâc 

‘Abdurrahman Halîfe ve Mehmed Efendi mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan yirmi gün mukaddem karye-i merkûmede sâkine Selçuk nâm hatunun evine müsâfir 

olup gice ile çerçi eşyâsı olan kırkbeş guruşluk boğası ve dülbend ve çalığım zâyi‘ olmağla 

merkûme Selçuk Hatun’u mazınna eyledim husûs-ı mezbûr içün karye-i merkûme ahâlisinde 

da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 

Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 24 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Hasan Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin 

bin Durmuş. 
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9-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdulcelâl ve Mustafâ ibney 

Safâ nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mahmûd mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i âmm ve bir tarafı Kavak Türkmân mülkü ve bir tarafı Seyyid Ramazân 

mülkü ile mahdûd bir örtme ve bir tabhâne ve bir samanlık ve bir ahur ve havluyu müştemil 

menzilimizi mezkûr ‘Alî’ye yirmidört 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 yirmidört guruşu mezkûr 

‘Alî 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-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 18 Temmuz 1672). 

Mehmed Halîfe bin Mûsâ, Bâlî bin Seydî, Hüdâlı bin Receb, Mustafâ bin Seydî, el-Hâc 

Velî bin el-Hâc Eryetiş, Derviş bin Mevlûd, Seyyid Ramazân bin Sefer. 

 

9-5 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Aynedâr Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Ahmed nâm 

kimesne tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-i hüccete vekîl olup Mehmed bin 

İbrahîm ve ‘Alî bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Süleymân 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Mehmed nâm 

hatun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âyşe zevci mezbûr 

Ahmed ile beyinlerinde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve 

ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden 

fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı dahî kendi üzerine olmak üzere zevci müvekkilim mezbûr 

Ahmed ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra 

müte‘allık cemî‘ de‘âvîden her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât eylediler didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 18 Temmuz 1672).  

Seyyid Halîl Çavuş, Ca‘fer Beşe bin Çukadâr, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

10-1 Vasiyet İsbâtı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrîsin Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn 

ile mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden olup fevt olan İsma‘îl nâm 

kimesnenin menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde mahalle-i merkûme mescidi 

evkâfı ve ‘avârızı ve nuzül mâlı mütevellisi Mustafâ Beg ibn Süleymân meclis-i ma‘kûd-ı 

mezbûrda müteveffâ-yı mezbûr İsma‘îl’in sulbî oğlu ashâb-ı hâze’l-kitâb Mustafâ ve kızları 

Rahîme ve ‘Âyşe ve zevce-i metrûkesi Marzıye mahzarlarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr İsma‘îl mukaddemâ mahalle-i merkûme mescidi ve ‘avârız 

ve nuzül evkâfı mütevellisi olup ba‘de küll-i hesâb zimmetinde onbeş guruş olmağla zikr 

olunan onbeş guruşu vârisleri mezbûrun Mustafâ ve Rahîme’ye ve ‘Âyşe ve Marzıye 

yedlerinden alup kabz eyledim mezbûr İsma‘îl cümle mâlının sülüsünü mahalle-i merkûme 

avârızına ve mescid-i mezbûr çerâğına ve Sûre-i Mülk’ü kırâ’atine ve mahalle-i merkûme 

çeşmesi rakabesine vakf etmekle cümle ‘akâr ve menkûlât ve nükûdu hesâb olunup hâlâ râyic 

olduğu üzere otuzdörtbin akça sülüsü zuhûr itmekle meblağ-ı mezbûr otuzdörtbin akçayı 
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tevliyetim hasebiyle mezbûrûn Mustafâ ve Rahîme ve ‘Âyşe ve Marzıye yedlerinden alup 

kabz eyledim bâkî mahalle-i merkûme vakfına ve sülüs mâlına müte‘allık bir akça ve bir 

habbe kalmadı didikde mezbûrûn Mustafâ ve Rahîme ve ‘Âyşe ve Marzıye dahî husûs-ı 

mezbûra müte‘allık mütevelli-i merkûm Mustafâ Beg’de da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur deyu her 

biri âharın zimmetini ibrâ eylediklerinde mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr ba‘dehu ma‘â 

irsâl olunan (boş) ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 18 Temmuz 1672). 

Hasan Halîfe el-imâm, ‘Osmân Çelebi bin ‘Osmân, İbrahîm bin Mehmed, es-Seyyid 

‘Abdurrahman bin es-Seyyid Ahmed, İsma‘îl bin ‘Abdulkerîm, ‘Alî bin Velî, Hasan Efendi 

bin Hüseyin. 

 

10-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Garîb veled-i Safer nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ ‘Alîbegüyüğü nâm karye sâkinelerinden râfi‘atü’l-

kitâb Selçuk bint-i Seydî nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan 

yirmigün mukaddem karye-i merkûmede vâki‘ mezbûre Selçuk Hatun’un evinde müsâfiri 

olup gice ile çerçi eşyâsı çalık ve boğası dülbend kırkbeş guruşluk metâ‘ım zâyi‘ olmağla 

merkûm Selçuk Hatun’u mazınna ittihâz iderin su‘âl olunsun didikde gıbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan yirmi gün mukaddem gice 

ile evinde müsâfir olan merkûm Garîb zimmînin kırkbeş guruşluk boğası ve dülbend ve 

çalığını almaduğuna mezkûr Selçuk Hatun’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eyledikden sonra karye-i merkûme imâmı el-Hâc 

‘Abdurrahman Halîfe ve Mehmed Efendi merkûme Selçuk Hatun’un hüsn-i hâlini haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-

sene selâse ve semânîn ve elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 18 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-eşbâh Hasan Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Şa‘bân bin ‘Abdullah, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

10-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Sinân Çelebi ibn es-

Seyyid Şahin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Sâlih Ağa ibn Mehmed Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup ‘Alî bin Bostân ve 

Ahmed Çelebi ibn ‘Alî Efendi şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Hüseyin ibn 

el-Hâc Hızır mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ kıbleten el-

Hâc ‘Abdî mülkü ve şarken baru ve şimâlen (boş) ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dâhiliye 

bir sofa ve iki oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve havlu ve hâriciye iki fevkânî oda ve bir 

yazlık ve tahtânî iki oda ve bir ahur ve bir samanlık ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr 

Sâlih Ağa’ya beşyüz kıt‘a 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 beşyüz esedî guruşu vekîl-i mezbûr el-

Hâc 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’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (20 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 16 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulkâdir Beşe bin Mehmed Beşe, ‘Abdurrahîm Çelebi bin Şeyh 

‘Abdurrahman Efendi, Zehrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa, es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid 

Hasan, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî, es-Seyyid ‘Alî bin 
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es-Seyyid Hasan, el-Hâc Mustafâ bin Mûsâ, el-Hac İsma‘îl bin Süleymân, İbrahîm bin 

Mehmed. 

 

11-1 Ölüm Keşfi (Camus Tarafından Darb Edilip Ölen Kimsenin Keşfi) 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenicekaya nâm karye 

sükkânından Mustafâ bin Beytî ve Hüseyin bin Şa‘bân ve Hamza bin Bedel ve İsma‘îl bin 

Hüseyin ve Mustafâ bin Ahmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm 

idüp ‘izzetli ve sa‘âdetli İsma‘îl Pâşâ Hazretlerinin karye-i merkûmda bir re’s camusu târîh-i 

kitâbdan beş gün mukaddem Yûsuf bin ‘Abdullah nâm kimesneye hücûm ve darb idüp 

mezbûr Yûsuf ol darbdan vefât eylemekle cânib-i şer‘den üzerine varulup keşf ve tahrîr 

olunması matlûbumuzdur didiklerinde savb-ı şer‘den fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Hasan 

Efendi ta‘yîn olunup ol dahî bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘izzetli ve sa‘âdetli ‘Alî Pâşâ 

hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ebûbekir Ağa tarafından husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan Ahmed Ağa ve zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî olan 

müslimîn ile karye-i merkûmede vâki‘ müşârün-ileyh İsma‘îl Pâşâ hazretlerinin çiftlik evine 

varulup mezbûr Yûsuf’un ba‘de’l-keşf a‘zâ ve cevârihine nazar eylediklerinde sol kolunun 

altında kara bere olduğunu her biri mu‘âyene ve müşâhede eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde ketb ve tahrîr ve ba‘dehu Ca‘fer Ağa ile ma‘â meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

ihbâr ve takrîr itmeğin mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 19 

Temmuz 1672). 

Süleymân Halîfe el-imâm, Hüseyin bin ‘Alî, Halîl Beg bin ‘Alî Beg, ‘Îsâ bin Halîl. 

 

11-2 Câriyenin Kendi Mülkü Olduğunu İsbât 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Ümmü bint-i 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci Halîl Beşe ibn Velî 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ bir sîm kuşak ve bir altun saçbağı ve 

sâ’ir eşyâmı bey‘ idüp hâlâ hidmetimde olan Gülistân nâm câriyeyi yüzelli guruşa iştirâ idüp 

mülk-i müşterâm iken zevcim mezbûr Halîl Beşe azâd olsun dimiş ‘alâkası yokdur su‘âl 

olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Halîl Beşe 

cevâbında fî’l-vâki‘ merkûme Ümmü mukaddemâ sîm kuşağını ve altun saçbağısını ve sâ’ir 

eşyâsını bey‘ idüp yüzelli guruşa merkûme Gülistân’ı iştirâ eyledi merkûme Gülistân câriye-i 

memlûkesidir benim vechen mine’l-vücûh ‘alâkam yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk 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 selâse ve 

semânîn ve elf (24 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 20 Temmuz 1672). 

İbrahîm Çelebi ibn el-Hâc Şa‘bân, Ca‘fer Beşe ibn el-Hâc Velî, Zülfikâr Beg ibn 

‘Abdullah. 

 

11-3 Talâk Da‘vâsı ve Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinelerinden Mü’mine bint-i Ma‘den nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Mustafâ bin Hüseyin 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on iki gün mukaddem mezbûr 

Mustafâ nafaka-i ‘iddetim içün bana bin akça virüp ve beni boşamışidi hâlâ zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akça mehr-i mü’eccelimi taleb iderin su‘âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Mustafâ cevâbında merkûme Mü’mine Hatun 

zimmetimde olan dörtbin akça mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesi ve me’ûnet-i 

süknâsı mukâbelesinde yedimden bin akça ve bir yorgan alup kabûl ve kabz idüp zimmetimi 
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ibrâ ve iskât itmekle ben dahî merkûme Mü’mine’yi muhâla‘a eyledim deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden İmâm (boş) Halîfe 

ibn Emrullah ve Yûsuf bin Mustafâ ve İsma‘îl Çelebi ibn Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Mü’mine 

Hatun bizim huzûrumuzda zevci mezbûr Mustafâ’nın zimmetinde olan dörtbin akça mehr-i 

mü’eccel ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesi ve me’ûnet-i süknâsı mukâbelesinde mezbûr Mustafâ 

yedinden bin akça ve bir yorgan alup kabûl ve kabz idüp zimmetini ibrâ eyledi mezbûr 

Mustafâ dahî merkûme Mü’mine’yi 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 merkûme Mü’mine 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 selâse ve semânîn ve elf (24 

Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 20 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi ibn el-

Hâc Velî, ‘Ömer bin Mûsâ, Hüseyin bin ‘Alî. 

 

11-4 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîr el-med‘uv Ahmed bin Mustafâ Molla Memiş ve li-kisvetihi ve sâ’iri 

havâyicü’z-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyli sülüs 

dirhem ‘alâ ebîhi Mustafâ el-mezbûr bi-talebi ümmühi hâzinetihi hâmileti hâze’l-kitâb Râzıye 

bint-i (boş) elleti hiye mutallakatün li-Mustafâ el-mezbûr ve hüve fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve 

izni lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ileyhi ve bi’l-istidâneti vaktü’z-zarûreti ve 

bi’r-rücû‘i ‘alâ ebîhi ‘inde’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire 

fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Rebî‘ü’l-

evvel 1083 / 20 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi, ‘Ömer 

bin Mûsâ, Hüseyin bin ‘Alî. 

 

12-1 Bulunan Develere Yiyecek Parası Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf Ağa meclis-i şer‘-i 

şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Akvîrân nâm karye 

sâkinlerinden Mustafâ Ağa üç re’s köçekli ve bir re’s köçüksiz deve tarîkde ahz idüp bana 

teslîm eyledi cânib-i şer‘den her birine ‘ulaf bahâ takdîr olunması matlûbumdur didikde zikr 

olunan develerin sâhibi zuhûr idüp ve yahud müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca târîh-i kitâb 

gününden zikr olunan develerin köçekleriyle ma‘â her birine be-her yevm onbeşer akça ‘ulaf 

bahâ takdîr olunup ‘ale’t-tarîki’l-emâne mezkûr Yûsuf def‘ ve teslîm olundu hurrire fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-

evvel 1083 / 21 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

12-2 Mülk Satış Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin 

İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Seyyid ‘Alî Baba mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Seyyid ‘Alî Baba mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı kendi 

mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Abdulkerîm mülkü ile 

mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir sofa ve bağçeyi müştemil menzilini bana altıbinyüz 
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akçaya bey‘ ve teslîm eyledi su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden İmam ‘Abdurrahman Halîfe ibn ‘Abdî ve Mehmed bin Mustafâ 

nâm kimesne li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

mezbûr Seyyid ‘Alî Baba mahalle-i merkûmede vâki‘ hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan 

menzili bizim huzûrumuzda merkûm Mehmed’e altıbinyüz akçaya bey‘ eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın menzil-i mezbûru mezkûr Mehmed’e teslîme mezkûr Seyyid ‘Alî 

Baba’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 21 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, ‘Alî bin Velî, Velî bin Mehmed, ‘Alî bin Sungur, Ya‘kûb 

bin Ca‘fer. 

 

12-3 Alacak Da‘vâsı 

Fî’l-asl ‘Alâ’iye Kazâsı sâkinlerinden olup hâlâ mahmiye-i Konya sâkinlerinden olan 

Molla Ahmed bin Receb Efendi kendi tarafından asâleten ve kız karındaşı ‘Âyşe nâm sagîrin 

vasîsi olmağla vesâyeten ve er karındaşı Mustafâ ve hemşireleri Ümmü ve Mü’mine ve 

vâlidesi Emîne taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmâtı ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Hüseyin ibn el-Hâc Mustafâ ve Mustafâ bin Himmet şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan mezbûr Molla Ahmed vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman Efendi ibn Emrullah Efendi mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye 

ve bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp babamız merkûm Receb Efendi’nin mezkûr 

‘Abdurrahman Efendi zimmetinde sekizbin akçası olup fevt olmağla meblağ-ı mezbûr irsen 

bize intikâl itmekle hâlâ taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezkûr 

‘Abdurrahman Efendi cevâbında fî’l-vâki‘ merkûm Receb Efendi’ye sekizbin akça deynim 

olup mukaddemâ mezkûr Molla Ahmed ve hemşîreleri merkûmât ‘Âyşe ve Ümmü ve 

Mü’mine sagîreler iken gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Mahmûd Efendi vasîleri olup vesâyeten ve 

mezbûr Mustafâ asâleten meblağ-ı mezbûr sekizbin akçayı benden da‘vâ ve taleb idüp guruş 

yüzonar akçaya râyic iken buğdayın be-her keyli üçyüzonar akçaya bey‘ olunurken on üç keyl 

buğday ve be-her keyli ikişeryüz akçaya bey‘ olunurken yedi keyl arpa ve ikibinbeşyüz akça 

kıymetlü bir gümüşlü kılıcı yedimden alup kabûl ve kabz eylediler zimmetimde bir akça 

kalmadı deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden ‘Alî Efendi ibn Cârullah ve Şu‘ayib bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûrûn Molla Ahmed 

ve ‘Âyşe ve Ümmü ve Mü’mine mukaddemâ sagîreler iken vasîleri olan mezkûr Mahmûd 

Efendi ve karındaşı mezbûr Mustafâ bizim huzûrumuzda merkûm ‘Abdurrahman Efendi 

yedinden vech-i meşrûh üzere onüç keyl buğday ve yedi keyl arpa ve bir sîm kılıç sekizbin 

akça deyni mukâbelesinde alup kabz eylediler 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 Molla Ahmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1083 

/ 21 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

12-4 Alacak Da‘vâsı (İzinsiz Alındığı İddi‘â Edilen Arpa Da‘vâsı) 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-kuzât râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman Efendi ibn 

Emrullah Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Molla Ahmed ibn Şeyh Receb 
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Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Molla Ahmed benim menzilimden 

seksen keyl arpayı alup kabz eylemiş su‘âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su‘âl mezbûr Molla Ahmed cevâbında karındaşı Şeyh Mehmed Efendi beni mezbûr 

‘Abdurrahman Efendi’nin evine göndermekle ben varup kırk iki keyl arpasını alup kabz idüp 

be-her keylini dörder semene bey‘ idüp Şeyh mezbûr Mehmed Efendi’ye teslîm eyledim deyu 

bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince kırk iki keyl arpayı teslîme mezbûr Molla 

Ahmed’e 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 selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 21 Temmuz 

1672). 

Mahmûd Efendi bin Cârullah, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hüseyin bin Durmuş. 

 

13-1 Katl İddi‘âsı ve Hayâtda Olduğunun İsbâtı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ 

yesserallahu te‘âlâ lehu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan es-

Seyyid Yûsuf Ağa medîne-i Lârende Kazâsı’na tâbi‘ Fisândîs nâm karye ahâlisinden ashâb-ı 

hâze’l-kitâb el-Hâc Süleymân Efendi ve Mehmed bin Mehmed ve Mahmûd bin Ahmed Beşe 

ve İbrahîm bin Mîrzâ ve Mustafâ bin Eymîr ve Mehmed bin Derviş ve Receb bin Mehmed ve 

Mahmûd bin Hasan ve el-Hâc Mehmed ibn el-Hâc Ahmed ve Yûsuf bin Âhî nâm kimesneleri 

meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on ay 

mukaddem karye-i merkûme sâkinlerinden Üveys bin Bahşâyiş nâm kimesnenin bir oğlu katl 

olunmuş deyu istimâ‘ olunmağla mezbûrûn kimesneleri ihzâr eyledim su‘âl olunup takrîrleri 

tahrîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûrûn kimesneler cevâblarında 

sâbıkan mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘izzetlü ve sa‘âdetlü İbrahîm Pâşâ hazretleri zemânında 

husûs-ı mezbûr içün Süleymân Ağa karye-i merkûmeye mübâşir gelüp cümle karye-i 

merkûme ahâlisini teftîş idüp her birine yemîn virüp hüccet-i şer‘iye olmuşdur ve mezbûr 

Üveys’in Mustafâ nâmında bir oğlu vardır hâlâ karye-i merkûmede hayâtdadır ve mezbûr 

Üveys hâlâ bâb-ı hümâyûn hidmetindedir husûs-ı mezbûrun aslı ve hakîkati yokdur deyu 

hücceti ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûnu takrîr-i meşrûhlarına muvâfık 

olmağın bî-vech mu‘ârazadan mübâşir-i merkûm Seyyid Yûsuf Ağa men‘ bir le 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 selâse ve 

semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 22 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, Kadrî Efendi ibn Molla Mahmûd, Ca‘fer 

Beşe ibn el-Hâc Velî. 

 

13-2 Alacak Da‘vâsı (‘Öşür Toplama İşinin İki Kişiye Birden Verilmesi Da‘vâsı) 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-kuzât râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman Efendi ibn 

Emrullah Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı fahrü’l-meşâyih Şeyh 

Mehmed Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezkûr Şeyh Mehmed Efendi 

müderrisi olduğu Atabeg Medresesi vakfı olan Yarma ve Damköyü ve Çardak nâm karyelerin 

bin seksen iki senesinde hâsıl olup cânib-i vakfa ‘âyid ve râci‘ olan a‘şâr-ı şer‘iyesini ber-

vech-i maktû‘ bana yüzon esedî guruşa virüp yedimden yüzon guruşu alup kabz eyledikden 

sonra zikr olunan Yarma ve Damköyü ve Çardak nâm karyelerin a‘şârını Hasan Beşe nâm 

kimesneye ber-vech-i maktû‘ yüzon guruşa virmekle benim yedimden alduğu yüzon guruşun 

yirmibeş guruşunu bana teslîm idüp bâkî seksenbeş guruşum kalmışidi hâlâ taleb iderin su‘âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezkûr Şeyh Mehmed Efendi cevâbında vech-i meşrûh üzere 

karındaşım mezbûr ‘Abdurrahman Efendi’ye yüzon guruş deynim var idi doksan guruşunu 
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kendüye teslîm eyledim bâkî yirmi guruş deynim kaldı deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk 

ve ‘akîbe’l-inkâr mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda zâhirde beyyinesi olmamağla beyyine ihzârı içün imhâl olunup ikrâr eylediği yirmi 

guruşu mezbûr ‘Abdurrahman Efendi’ye teslîme mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi’ye 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 selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 21 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, Satı 

Beşe er-râcil, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî. 

 

13-3 Gasb Da‘vâsı ve İyihâl Soruşturması 

Mahmiye-i Konya’da Bağrı Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Ahmed Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sabıkân vekîl-i serdâr olan fahrü’l-a‘yân ‘Abdulkâdir 

Beşe ibn Mehmed Beşe mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezkûr ‘Abdulkâdir Beşe 

senin zevcen Fâtî nâm hatun sû-i hâl üzere imiş deyu beni ahz idüp beş esedî guruşum aldı 

su‘âl olunup takrîri tahrîr ve zevcem merkûme Fâtî Hatun’un keyfiyet-i hâli mahalle-i 

merkûme ahâlisinden istihbâr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr 

‘Abdulkâdir Beşe merkûm Mehmed Çelebi’nin beş guruşunu aldığını ikrâr idüp ve mahalle-i 

merkûmeden Satılmış bin Mustafâ ve Receb bin Pervâne ve İbrahîm bin ‘Abdulcabbâr nâm 

kimesneler mezbûre Fâtî Hatun kendi hâlinde sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâlini haber 

virmeğin ikrâr eylediği beş guruşu mezbûr Mehmed Çelebi’ye teslîme mezkûr ‘Abdulkâdir 

Beşe’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 22 Temmuz 1672). 

‘Alî Beşe bin Receb, Fahrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi, 

Hüseyin bin Durmuş. 

 

14-1 Darb Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu câmi‘i evkâfı 

kurâlarından Sille nâm karye sâkinlerinden sâhibü’s-sifr Baryam veled-i Baryam nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden Mihâ’il veled-i Kablan 

nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem 

Gözlüüyük nâm mevzi‘de mezbûr Mihâ’il beni değnek ile darb eyledi su‘âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd Bostân veled-i Tozlu ve Murâd veled-i Âhî 

nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûrân 

Mihâ’il ve Baryam bizim huzûrumuzda yumruk ile biri birini darb eylediler bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûl 

olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-

sene selâse ve semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 22 Temmuz 1672). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi es-Seyyid Pîrli, el-Hâc Mustafâ bin Mehmed, Muslî bin 

‘Abdullah. 

 

14-2 Mülk (Vakıf Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi Mescidi ve ‘avârızı mütevellisi Derviş ‘Alî bin 

‘Îsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Sâliha bint-i Hasan Beg nâm hatun 

mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki‘ merhûm 

İbrahîm Beg ‘İmâreti kurbunda vâki‘ tarafeyni ‘imâret-i merkûme ve bir tarafı mescid-i şerîf 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb taş dükkânını Mehmed ibn el-Hâc Hüseyin şöyle 

vakf eyledi ki dükkân-ı mezbûr bey‘ olunup semeninin beşyüz akçası mescid-i mezbûr 
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çerâğına ve dörtyüz akçası imâmına ve bâkîsi mahalle-i merkûme ‘avârızına vakf itmekle 

tevliyetim hasebiyle menzil-i mezbûru merkûme Sâliha’ya râyic-i fî’l-vakt bindörtyüz akçaya 

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 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-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 22 Temmuz 1672). 

İbrahîm Halîfe bin Mustafâ, Hasan Beşe bin Mustafâ, Hüseyin bin Durmuş, Hasan Beg. 

 

14-3 Talâk Sonrası Mehir ve Nafaka Da‘vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Hasan Beg nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Hüseyin beni tatlîk itmekle 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i mü’eccelimi ve nafaka-i 

‘iddet-i ma‘lûme ve me’ûnet-i süknâmı da‘vâ ve taleb eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve 

bi-tarîki’s-sulh mezbûr Hüseyin yedinden ikibinbeşyüz akça ve bir tas alup kabûl ve kabz 

idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûr Hüseyin’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 fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 22 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi 

ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, ‘Abdulkâdir Efendi bin 

Mahmûd Efendi, Ahmed Çelebi ibn Bayram Ağa, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ. 

 

14-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden ‘Umûrlu veled-i Kabrâ’il nâm 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Îsâ bin Mehmed mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Avgun Irmağı’nda vâki‘ bir tarafı 

İbrahîm mülkü ve bir tarafı Kabrâ’il zimmî mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı müştemil be-her sene Şeyh Sadreddîn Vakfı’na altı akça 

icâresi olan iki tahta bağımı Hoca Pâşâ Bendi’nden kadîmî seyl-i mâ ile mezbûr ‘Îsa’ya otuz 

‘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 otuz guruşun mezkûr ‘Îsâ 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 şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-evvel 

1083 / 22 Temmuz 1672). 

İbrahîm bin Ramazân, Zülfikâr bin Halîl, İbrahîm bin Mahmûd, Şa‘bân bin Ya‘kûb, es-

Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Halîl, el-Hâc Hüsâm bin Receb. 

 

14-5 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Karakurd Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin Ahmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Bedel mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Nebî mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ve 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki tabhâne ve bir mikdâr havlu ve eşcârı 

müştemil menzilimi mezbûr Mehmed’e otuzüç esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 
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idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr otuzüç guruşu 

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-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-

sene selâse ve semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 24 Temmuz 1672). 

el-Hâc Mevlûd bin el-Hâc İbrahîm, Molla Mehmed bin Yûsuf, Ahmed Beg ibn ‘Abdî 

Beg, Derviş Mehmed bin (boş). 

 

15-1 Darb ve Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Çıralımescid Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Kadrî bin 

Üveys nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

Artin veled-i Bâlî nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Artin 

zimmî benim içün sen bana dokuz semen sâlyâne teklîf eylemişsin kapusu ve hânesi ve ocağı 

söyünesi deyu yakamı yırtdı su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin Mûsâ ve el-Hâc ‘Alî ibn el-Hâc Ahmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

mezbûr Artin zimmî bizim huzûrumuzda mezkûr Kadrî’ye sen bana dokuz semen sâlyâne 

teklîf eylemişsin kapusu kapanası ve ocağı söyünesi deyu yakasını yırtdı 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 fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-

evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 24 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Mehmed bin Mustafâ, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

15-2 Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ vefât iden 

Memi nâm kimesnenin verâseti oğlu Süleymân ve sagîre kızı Fâtıma ve kebîre kızı Eşe ve 

zevcesi ‘Âtike’ye münhasıra olup kable’l-kısme mezbûr Süleymân dahî fevt olup verâseti 

karındaşları merkûmetân Fâtıma ve Eşe ve vâlidesi mezbûre ‘Âtike’ye münhasıra olduğu 

‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme ‘Âtike kendi tarafından asâleten ve sagîre-i 

merkûme Fâtıma tarafından hâlâ vesâyeten ve mezbûr Eşe asâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin ‘Abdullah mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı bizim mülkümüz ve bir tarafı Îvâd mülkü ve bir tarafı 

‘Osmân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve ev harâbesi ve bir örtme 

müştemil menzil ve bir tahta bağ mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun mülkü olup fevt olmağla 

bize intikâl eylemiş iken mezbûr Mehmed zabt ider su‘âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûr Mehmed cevâbında zikr olunan menzili müteveffâ-yı mezbûr Memi’nin kız karındaşı 

hâzıra-ı bi’l-meclis olan Fâtıma bana bin akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi 

deyucek gıbbe’l-istintâk merkûme Fâtıma cevâbında zikr olunan menzili babamdan müntakil 

mülk-i mevrûsum olan ma‘lûmü’l-hudûd bir tahta bağ ve bir kıt‘a ‘arz-ı hâliye ile merkûme 

‘Âtike mukaddemâ mübâdele idüp menzil-i mezbûr bi-tarîki’l-mübâdele mülk-i müşterâm 

olmağla mezbûr Mehmed’e vech-i meşrûh üzere bey‘ eyledim deyucek hîn-i mübâdelede 

merkûmetân Fâtıma ve Eşe sagîretân olup mezbûre ‘Âtike vasîleri olmayup ‘akâr-ı sıgârın 

bey‘ini mücevvez-i şer‘î olmamağın menzil-i mezbûr sagîretân-ı merkûmetân Fâtıma ve 

Eşe’ye ba‘de’l-hükm menzil-i mezbûr mukâbelesinde virdiği bağ ve ‘arz-ı hâliyeyi kabza ve 

mezbûr Mehmed yedinden kabz eylediği bin akçayı mezkûr Mehmed yedine red ve teslîme 

merkûme Fâtıma’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-
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‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 24 

Temmuz 1672). 

Beyti bin Mehmed, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Mahmûd bin Şa‘bân, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

15-4 Tekâlîf Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Karakayış Mahallesi imâmı el-Hâc İbrahîm bin Mûsâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden ‘Osmân ibn el-Hâc 

Süleymân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Osmân’ın mahalle-i merkûmede 

vâki‘ taht-ı tasarrufunda olan bir kıt‘a bağ mukaddemâ mahallede hâneye kayd olunan ‘Abdî 

nâm kimesnenin mülkü olmağla hâlâ vâki‘ olan bedel-i nuzül içün mezbûr ‘Osmân bize 

imdâd ve i‘ânet eylemesin taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr ‘Osmân 

cevâbında bağ-ı mezbûrun mukaddemâ sâhibi olan merkûm ‘Abdî’nin mahalle-i merkûmede 

menzili olup bağ-ı mezbûr menzilden hâric yerde bağlara sâlyâne olmamağla cânib-i şer‘den 

üzerine varulup nazar olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den fahrü’l-kuzât Mevlânâ 

Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile bağ-ı 

mezbûrun üzerine varup nazar eylediklerinde zikr olunan bağ mukaddemâ sâhibi olan mezkûr 

‘Abdî’nin hâneye kayd olunan menziline muttasıl olmayup âhar yerde vâki‘ olup bağları 

mutasarrıf olunan sâlyâneye dâhil olmadığını zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn 

ihbâr eylediklerin mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu meclis-i şer‘a gelüp 

ma‘â irsâl olunan ‘Alî ile haber virmeğin tekâlîf talebinden mahalle-i merkûme ahâlisi men‘ 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-

sene selâse ve semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 24 Temmuz 1672). 

Mehmed ibn el-Hâc Halîl, ‘Abdî bin ‘Alî, el-Hâc Mustafâ bin Mehmed, Ahmed bin 

Mustafâ, Süleymân bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mahmûd, el-Hâc Mahmûd bin 

el-Hâc Mehmed. 

 

16-1 Vasî-i Muhtarlık Da‘vâsı (Vasiyet) 

Çal Kazâsı’nda sâkin Yörükân tâ’ifesinden Tavşanlı Cemâ‘ati’nden olup hacc-ı şerîfden 

gelürken mahmiye-i Konya’ya nüzûl iden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Velî bin Kulu meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr olan Mehmed 

Ağa ve mîr-i âb emîni olan Yûsuf Beg mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i 

mezbûra tâbi‘ Selçuk nâm karye sâkinlerinden olup hacc-ı şerîfden gelürken mahmiye-i 

merkûme kazâsına tâbi‘ İsmîl nâm karyede vefât iden el-Hâc Hasan hâl-i sıhhatinde refîkimiz 

olmağla bana ecel târî olup vefât idersem sen benim vasî-i muhtârım olup mâlımdan mu‘tâd 

üzere techîz ve tekfînimi görüp bâkîsini vârislerime îsâl ve teslîm eyleyesiz deyu vasiyet 

eylemişidi hâlâ vefât itmekle muhallefâtını mezbûrân Mehmed Ağa ve Yûsuf Beg mîrî içün 

zabt murâd iderler su‘âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûrân Mehmed Ağa ve Yûsuf Beg mezbûr el-Hâc Velî’nin vech-i meşrûh üzere vasî-i 

muhtârı olduğunu inkâr itmeğin mezbûr el-Hâc Velî’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Homa Kasabası’nda sâkin el-Hâc ‘Alî bin ‘Abdurrahîm 

ve Tavşanlu Cemâ‘ati’nden el-Hâc Mustafâ ibn el-Hâc Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Hasan hâl-i 

sıhhatinde bizim huzûrumuzda merkûm el-Hâc Velî’yi vasî-i muhtâr eyledi vefât idersem 

techîz ve tekfînimi görüp bâkîsini vârislerime îsâl eyleyesin deyu vasiyet eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun defter-i kassâm mûcibince muhallefâtını hıfza el-Hâc 
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Receb ibn el-Hâc Mûsâ’yı cânib-i şer‘den nâzır nasb idüp muhallefât-ı merkûme ber-mûcib-i 

defter-i kassâm vasî-i mezbûr el-Hâc Velî ile nâzır-ı merkûm el-Hâc Receb’e teslîm olunup 

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 

selâse ve semânîn ve elf (29 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 25 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-müderrisîn Hamza Efendi, Molla Hasan bin ‘Abdullah, Ca‘fer Beşe ibn el-Hâc 

Velî, Mahmûd bin Şa‘bân.  

 

16-2 Hacdan Dönerken Vefât İden Hâcı Hasan’ın Terekesi 

Çal Kazâsı’na tâbi‘ Selçuk nâm karyeden Hâcı Hasan hacc-ı şerîfden gelürken İsmîl 

nâm karyede vefât itmeğin muhallefâtıdır ki zikr olunur fî 29 Rebî‘ü’l-evvel sene 1083 (25 

Temmuz 1672). 

Nîm dülbend sarık ‘aded 44 / Dülbend bütün kaba sarık ‘aded 12 / Kâ’im hâne dülbend 

top 1 / Çârkûşe kızılî Şâmî çenber top 5 / Yeşil alaca merre top 1 / Mor alaca merre top 1 / 

Küdkâne alaca sâde 4 / Siyah pûşî ‘aded 11 / Kırmızı bürüncek çenber ‘aded 10 / Beyaz 

boğası tahmînen zirâ‘ ‘aded 6 / Kahve vakıyye 2 / Kahve ıbrığı ‘aded 1 / Şeker kelle 1 / 

Hezârî dülbend sarık ‘aded 1 / Tor ‘aded 2 / Küdkâne alaca kürkü ‘aded 1 / Siyah 

yapınca ‘aded 1 / Peynir vakıyye 5 / Kırmızı kilim ‘aded 1 / Tas ‘aded 1 / Hurma vakıyye 4 / 

Çuval ‘aded 2 / Tafta çuka serhaddî ‘aded 1 / Beglik çuka şalvar ‘aded 1 / Heybe ‘aded 

1 / Misvak ‘aded 8 / Siyah ve kırmızı tesbîh ‘aded 33 / Lif kıt‘a 1 / Bîllûr düğme ‘aded 15 / 

Dolanı bîllûr düğme ‘aded 30 / Def‘a bîllûr aded 96 / Boncuk dizi ‘aded 3 / Seylân 

boncuk dizi ‘aded 4 / Tûtyâ bir mikdâr / Mâ’i boğası kaftan ‘aded 1 /  

Boz ‘abâ zıbun ‘aded 1 / Balta ma‘a demür kazık ‘aded 2 / Gömlek ‘aded 1 / Köhne 

zıbun ‘aded 2 / Pabuç ‘aded 1 / Külah ma‘a köhne sarık ‘aded 2 /  

Kula iğdiş bargir ‘aded 1 / İncü tahmînen miskâl 5 / Mezkûr hezârî sarık ‘aded 1 kıymet 

guruş 3 / Kaba dülbend sarık 3 fî guruş 1 kıymet guruş 3 / Kahve vakıyye 2 / Şeker 1 /  

Yekûn guruş 6. 

Eşya-i merkûmeden resm-i kısmet ve harc-ı mahkeme ve hüddâmiye içün ihrâc olunan / 

Zikr olunan altı guruş kıymetlü dört sarık ve kahve ve şeker ihrâc olunup mâ‘adâsı vasî 

ve nâzır yedine teslîm olundu. 

 

16-3 Bağ İçinden Su Akıtma Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Mehmed Ağa nâm hatun 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Murâd bin Mehmed Beşe mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Fâtıma’nın Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan bağının suyu mezbûr Murâd’ın bağı içinden cârî 

olıgelmişiken hâlâ suyun icrâsına mâni‘ olur su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin merkûme Fâtıma’nın bağının suyu 

kadîmden bağı içinden cârî olıgelmediğine mezbûr Murâd’a yemîn teklîf olundukda mezbûr 

Murâd yeminden nükûl itmeğin merkûme Fâtıma’nın bağının suyu icrâsına müdâhaleden 

mezbûr Murâd men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî selh-i Rebî‘ü’l-evvel li-

sene selâse ve semânîn ve elf (30 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 26 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât (silik), Şa‘bân bin (silik), İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm, Mahmûd bin 

Şa‘bân. 
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17-1 Yağmur Suyu Akıtma Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kutbü’l-‘ârifîn Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise 

sırruhü’l-‘azîzin türbesi kurbunda vâki‘ Kiremidli Han dimekle ma‘rûf hanın mütevellisi olan 

Satı Beşe ibn Pîrî nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp han-ı mezbûr 

mürûr-ı eyyâm ile harâba müşrif olmağla a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-mütebahhırîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-

müteverri‘în fazîletlü Nâlî Mehmed Efendi hazretleri ta‘mîr murâd idüp hâlâ nısfından 

ziyâdesi ta‘mîr olup lâkin han-ı mezbûrun garb tarafındaa mukaddemâ dükkân olmayup han-ı 

mezbûrun damı üzerinden yağmur suyu hâlî yere cârî olıgelmişiken sonradan kerdeci dükkânı 

binâ olunup suyun cereyânına mâni‘ ve hanın divarına zarar idüp ve han-ı mezbûr kapusunun 

iki tarafında biri Molla-zâde ‘Abdulhalîm Efendi kahvehânesi ve biri Türbe-i Celâliye vakfı 

olan kahvehâne divarları hanın divarına muttasıl ve yüksek binâ ihdâs olmağla yağmur 

suyunun cereyânına mâni‘ ve hana zararı vardır cânib-i şer‘den üzerine varulup ba‘de’n-nazar 

zararları def‘ olunması matlûbumdur didikde hâlâ mi‘mârbaşı olan el-Hâc ‘Osmân ve üstâd-ı 

binâlar ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile bi’z-zât han-ı mezbûrun üzerine 

varulup nazar olundukda zikr olunan kahvehânenin ve türbe vakfı olan kahvehânenin ve 

kerdeci dükkânının hana muttasıl olan divarları yüksek binâ olunmağla yağmur suyunun 

cereyânına mâni‘ ve han-ı mezbûra zararı olduğunu ba‘de’l-müşâhede Mi‘mârbaşı el-Hâc 

‘Osmân ve binâlar ve sâ’ir müslimîn ihbâr eylemeleriyle mûmâ-ileyh ‘Abdulhalîm Efendi’ye 

kahvehânelerin divarı üzerine kurşun oluk vaz‘ idüp hana zarar olmamak üzere yağmur 

suyunu vaz‘ eylediği kurşun oluk üzerinden icrâ itdirmek üzere tenbîh olunup ve kerdeci 

dükkânının hana külli zararı olduğunu ba‘de’l-ihbâr hedmine mütevellisi Sâlih Çelebi’ye 

tenbîh olundukdan sonra han-ı mezbûra ve mürûr ve ‘ubûr iden müslümânların yolu üzerinde 

Bekmezci Mescidi’nin kıble tarafında muttasıl vakf olan üç bâb dükkânın ve Çelebi 

Efendi’nin kahvehânesi saçağının altında vâki‘ sekinin şimâl tarafında vâki‘ iki bâb dükkânın 

zararları olduğunu dahî müslümânlar ve mi‘mârbaşı mezbûr el-Hâc ‘Osmân ihbâr idüp zikr 

olunan mescid vakfının üç dükkânının hedmine ve Çelebi Efendi’nin kahvehânesinin saçağı 

altında vâki‘ bir buçuk zira‘ ‘arzı olan sekinin hedmine ve şimâl tarafında vâki‘ mülkü olan 

dükkânın hedmine tenbîh olunup mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-

i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 5 Temmuz 1672). 

Fahrü’s-sâdât es-Seyyid Hüseyin Efendi Kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, Zehrü’l-kuzât 

Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Kıdvetü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi, Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, 

Fahrü’l-eşbâh el-Hâc Ebûbekir Ağa el-mütesellim, Şeyh Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, Halîl 

Çelebi Yolcu-zâde, Mehmed Efendi el-imâm-ı be-Câmi‘-i Sultân ‘Alâ’eddîn, Hasan Çelebi 

bin Mehmed, Mehmed Halîfe ibn Mahmûd, Süleymân Halîfe bin Mehmed, Ahmed Halîfe bin 

‘Alî, ‘Îsâ Halîfe bin el-Hâc Ahmed, Hüseyin Halîfe bin İsma‘îl, Ahmed Halîfe bin el-Hâc 

‘Ömer, ‘Osmân Beg ibn Memi Beg, İsma‘îl Çelebi bin Süleymân, ‘Îsâ Bâlî bin Mehmed, el-

Hâc ‘Alî bin Mehmed, Menzilci-zâde el-Hâc ‘Alî, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Haffâf 

Mehmed, İbrahîm Yiğidbaşı, Seyyid ‘İvaz Çelebi bin Seyyid Bâyezîd, ‘Abdullah bin 

Mehmed. 

 

17-2 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beg ibn ‘Alî Beg meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Ahmed bin (boş) mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem mezbûr Ahmed’e yalısı ve kuyruğu beyaz bir re’s kula bargirimi ondört 

esedî guruşa bey‘ ve teslîm idüp üç guruşunu yedinden ahz ve kabz idüp onbir guruşum bâkî 

kalmışidi hâlâ taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Ahmed cevâbında fî’l-

hakîka evsâf-ı merkûme ile mevsûf bir re’s bargiri ondört guruşa mezkûr Hasan Beg yedinden 
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iştirâ ve kabz idüp meblağ-ı mezbûrun üç guruşunu mezkûr Hasan Beg’e teslîm eyledim bâkî 

onbir guruş deynim vardır deyu bi’t-tav‘i’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince 

meblağ-ı bâkî onbir guruşu mezkûr Hasan Beg’e edâ ve teslîme merkûm Ahmed’e tenbîh bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (1 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 Temmuz 1672). 

Hamza Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, ‘Abdullah Çelebi bin 

‘Alî Dede. 

 

18-1 Hırsızlık Da‘vâsı 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ ‘Alîbegüyüğü nâm karye sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i 

‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme ahâlisinden ashâb-ı 

hâze’l-kitâb ‘Alî bin ‘Abdurrahman ve vâlidesi Fâtıma ve ‘Abdulganî bin İsma‘îl 

mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan ondört gün mukaddem 

gice ile karye-i mezbûrede vâki‘ menzilim açılup dokuz sîm düğmeli bir kırmızı boğası 

kaftanım ve bir beyaz boğası sâde ve yirmi iki makreme ve çenber ve üç bakır ve iki tabe ve 

üç buçuk vakıyye ketan ipliği ve bir siyah boğası yektâ ve bir dörpü ve bir kelpedin sirka 

olunmuşidi hâlâ mezbûrûn ‘Alî ve Fâtıma ve ‘Abdulganî nâm kimesneleri mazınna iderin 

su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûre ‘Âyşe’den müdde‘âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin 

târîh-i kitâbdan on dört gün mukaddem gice ile mezbûre ‘Âyşe’nin menzilinden eşyâ-i 

merkûmeyi almadıklarına merkûmûn ‘Alî ve Fâtıma ve ‘Abdulganî’ye yemîn teklîf 

olundukda her biri ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eylediklerinden sonra merkûme 

‘Âyşe i‘âde-i kelâm idüp merkûmûn ‘Alî ve Fâtıma ve ‘Abdulganî nâm kimesnelerden 

mâ‘adâ karye-i merkûme ahâlisinden hiçbir kimesnede husûs-ı mezbûra müte‘allık zan ve 

gümân da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Zehrü’l-kuzât Hasan Efendi bin 

Himmet, Hasan Beşe serdâr-ı hâlâ, Süleymân Beşe serdâr-ı sâbıkan. 

 

18-2 ‘Abd-ı Âbık (Kaçak Câriyeye Nafaka Takdîri) 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf Ağa işbu Fâtıma 

nâm ‘Arab câriyeyi meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûre 

Fâtıma’yı eme-i âbıka zannı ile ahz ve ihzâr eyledim su‘âl olunup takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl merkûme Fâtıma cevâbında ben bir kimesnenin câriye-i 

memlûkesi olup mülkünden ibâk eyledim deyu rıkk ve ibâkını mu‘terife olmağın mevlâsı 

zuhûr idüp ve yahud müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca câriye-i merkûmeye târîh-i kitâb 

gününden yevmî onbeşer akça nafaka takdîr olup ‘alâ tarîki’l-emâne mezkûr Yûsuf Ağa’ya 

def‘ ve teslîm olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (24 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 20 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Hamza bin el-Hâc Mahmûd, Mahmûd bin Şa‘bân. 

 

18-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Gödene nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin 

Dilâver kendi tarafından asâleten ve karındaşı İbrahîm tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve 

kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup ‘Abdullah Çelebi ibn İsma‘îl ve Mehmed bin Memi 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olmağla vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Mevlûd Beşe mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve 
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takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede Arslan bağlarında bir tarafı hemşîremiz Bânû Hatun 

mülkü ve bir tarafı Süleymân Dede mülkü ve bir tarafı Karaüyüklü bağı ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd üç tahta bağımızı mezbûr Mehmed Çelebi’ye on 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 on guruşu 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 didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 21 Temmuz 

1672). 

Bedel bin Nasûh, ‘Abdurrahman bin Bedel Mehmed, ‘Abdullah bin Mevlûd Beşe, 

Ahmed Çelebi bin Mevlûd Beşe. 

 

18-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinlerinden Halîl Çelebi ve Ahmed Çelebi 

ibn ‘Ârif Mehmed Efendi taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup ‘Abdî bin Mahmûd ve Mûsâ bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

Derviş Mehmed bin Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafı Mustafâ Beg mülkü ve bir tarafı müvekkilim mezbûrân mülkleri ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve havluyu 

müştemil menzillerini mezkûr İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt dokuzbinaltıyüz akçaya 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 idüp 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 fî selh-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (30 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 26 Temmuz 1672). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Hüseyin Çelebi bin 

Ramazân, Halîl bin Mehmed, ‘Ömer bin ‘Abdurrahman, Mûsâ bin Ahmed. 

 

19-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Kayseriye sâkinlerinden Budak veled-i Bedros nâm zimmî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Safer veled-i Avanos nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Bektaş Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Nâtır 

mülkü ve bir tarafı Bâkî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne 

ve bir izbe ve bir kilar ve havluyu müştemil menzilimi mezkûr Safer’e yirmibeş esedî guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eyledikden 

sonra meblağ-ı mezbûru mezbûr Safer yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûru mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (4 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 30 Temmuz 1672). 

Bazarbaşı, Safer veled-i Bâli, İyâd veled-i (boş), Savâ veled-i Kiregi, Uğru veled-i 

(boş), Bahâdır veled-i (boş). 

 

19-2 Kayboldukdan Sonra Bulunan Hayvan Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mûsâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ mîr-i âb emîni Yûsuf Beg mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem ineğimden doğma bir re’s konur 
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öküzüm hergeleden gelürken zâyi‘ olmuşidi hâlâ mezbûr Yûsuf Beg’in yedinde buldum su‘âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Yûsuf Beg cevâbında mâh-ı Zî’l-hiccenin yirmi üçüncü 

günü zikr olunan öküzü yava ahz olunup meclis-i şer‘de tahrîr ve yevmî beşer akça ‘ulaf bahâ 

takdîr olunmağla ahz ve zabt eyledim lâkin mezbûr ‘Alî’nin ineğinden doğma öküzü olduğu 

ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr ‘Alî’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Osmân Çelebi ibn Ahmed ve Süleymân bin Hızır nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ işbu 

meclis-i şer‘de mevcûd olan öküz mezbûr ‘Alî’nin ineğinden doğma öküzüdür bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan öküzü ta‘yîn olunan nafakasını aldıkdan sonra mezbûr 

‘Alî’ye teslîme mezkûr Yûsuf Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 31 

Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Süleymân Beşe bin Mahmûd, Hamza bin Mahmûd. 

 

19-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî ve Mehmed ibney Mehmed 

asâleten ve hemşîreleri Sâkine nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İbrahîm Halîfe ibn Halîl ve 

Mustafâ bin Derviş şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr ‘Alî vekâleten meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Satılmış bin İbrahîm tarafından vekîl-i şer‘îsi olan 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

Hatîb nâm karyede vâki‘ bir tarafı Mehmed Beşe mülkü ve bir tarafı Mahmûd Beşe mülkü ve 

bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd badam eşcârını müştemil bir kıt‘a 

bağımızı mezbûr Satılmış’a ellialtı 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 ellialtı guruşu mezbûr 

Satılmış 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 fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (2 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 28 Temmuz 1672). 

es-Seyyid ‘Abdulkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, es-Seyyid Kadrî Çelebi bin es-Seyyid 

‘Alî, Süleymân bin el-Hâc Memi, Receb bin Mehmed, İbrahîm bin Mehmed. 

 

19-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinelerinden Marzıye 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 Hızır bin İsma‘îl ve İbrahîm bin Mîrzâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mevlûd bin Mezîd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Receb Halîfe ibn Hamza mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme Marzıye Pîresedsultân Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı konak menzili ve bir tarafı 

Süleymân mülkü ve bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve 

bir ahur ve havluyu müştemil menzilini mezbûr Receb Halîfe’ye râyic-i fî’l-vakt binyediyüz 

akçaya 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 Halîfe 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’l-
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hâmis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 31 Temmuz 

1672). 

İbrahîm bin Receb, el-Hâc Ahmed bin Şa‘bân, Şa‘bân bin İbrahîm, Mehmed bin 

İbrahîm. 

 

20-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîntebrîzî Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Hasan 

Çelebi ibn ‘Osmân’ın sulbiye sagîre kızları Fâtıma ve Hadîce’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 görü virmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammileri râfi‘ü’l-kitâb 

Hüseyin bin ‘Osmân 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 lâzımelerini edâya 

te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 31 Temmuz 1672). 

es-Seyyid Receb Çelebi bin es-Seyyid ‘Abdî, ‘Osmân Çelebi bin Ahmed, Mustafâ 

Çelebi bin el-Hâc Veled. 

 

20-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Satılmış nâm 

hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeye 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Receb Dede ibn el-Hâc Bedel ve ‘Alî Çelebi ibn Mustafâ 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Receb bin Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin ‘Osmân mahzarında mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

‘Îsâ mülkü ve bir tarafı müvekkilem merkûme mülkü ve bir tarafı Döndü Hatun mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd harâbe samanlık ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilini 

mezbûre Fâtıma merkûm Mehmed’e otuzaltı 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 otuzaltı guruşu 

mezbûr Mehmed 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’l-hâmis min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-

sene selâse ve semânîn ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 31 Temmuz 1672). 

‘Abdulkâdir bin el-Hâc ‘Osmân, el-Hâc ‘Abdî bin Derviş, ‘Osmân bin Mustafâ, Hüsâm 

bin Sâdık, Mustafâ bin Receb, Hasan bin Şehâbeddîn. 

 

20-3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi ve 

es-Seyyid ‘Abdulehad Çelebi ibney Mahmûd Efendi nâm karındaşlar asâleten ve hemşîreleri 

Safiye ve ‘ammeleri ‘Ârife nâm hatunlar tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘İvaz bin Süleymân ve 

Hüseyin bin Dilâver şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Seyyid ‘Abdulhay 

Çelebi vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Hadîce bint-i ‘Alî 

nâm hatun tarafından tasdîke vekîl-i şer‘îsi olan Ahmed Çelebi ibn Bayram Ağa mahzarında 

her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

Karaüyük’de vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir vîrâne ahur ve havluyu 

müştemil tahmînen iki dönüm tarlamızı merkûme Hadîce’ye elli 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 elli guruşu merkûme Hadîce yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 
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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 fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 31 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, ‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, el-Hâc Receb bin 

Şa‘bân, Mehmed bin Keyvân, ‘Alî bin el-Hâc Mehmed, Ebûbekir bin Velî, Cemşîd bin Hızır, 

Ahmed bin ‘Abdullah, İsma‘îl Ağa bin Sinân Çelebi, Sinân Çelebi bin İsma‘îl Ağa, Mevlûd 

bin Receb. 

 

20-4 Sû-i Hâl Soruşturması 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan ‘Abbâs Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe Akbaş 

Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin ‘Alî nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Halîl menziline fâhişe getürüp hamr ider deyu istimâ‘ eyledim 

su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr merkûm Halîl’in keyfiyet-i hâli 

mahallesi ahâlisinden su‘âl olundukda ‘Abdullah bin el-Hâc Mustafâ ve ‘Osmân ibn el-Hâc 

Mehmed ve Seyyid ‘Osmân Çelebi ibn Seyyid İsma‘îl ve Mustafâ ve Seyyid Receb Çelebi 

nâm kimesneler bu âna gelince mezbûr Halîl’in hilâf-ı şer‘ vaz‘ ve hareketini görmedik kendi 

hâlindedir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin bî-vech mu‘ârazadan subaşı-i mezbûr men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (6 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 1 Ağustos 1672). 

Mehmed bin Şa‘bân, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd. 

 

21-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi’nde fevt olan ‘Abdullah bin Nûrullah nâm 

kimesnenin verâseti sulbiye kızı Râbi‘a ve zevce-i metrûkesi Sâbiha ve babası Nûrullah’ın 

karındaşı Îvâd nâm kimesnenin oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

oldukdan sonra merkûme Râbi‘a’nın vekîl-i şer‘îsi zevci bâ‘isü’l-kitâb Hasan nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu İbrahîm müteveffâ-yı mezbûr ‘Abdullah’ın 

karındaşı ‘Abdusselâm âhar diyârda vefâtını cümle verese ittifâken ikrâr idüp mezbûr 

Mehmed’in vekîli olup bi’l-vekâle da‘vâ ve ‘akâr menkûlâtında bi-tarîki’t-tehârüc kızı 

merkûme Râbi‘a’dan zevcesi mezbûre Sâbiha yedlerinde yirmibeş guruş ve bir legen ve bir 

sahan ve bir haranı alup yedimize hüccet-i şer‘iye virmişiken hâlâ mezbûr ‘Abdusselâm 

hayâtdadır ben vekîl olurun deyu da‘vâ murâd eylemiş su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûr İbrahîm mukaddemâ mezkûr ‘Abdusselâm fevt oldu deyu ikrâr idüp vekâleten 

yirmibeş guruşu ve bir legen ve bir sahan ve bir haranı müvekkilim Mehmed’e alıvirüp hüccet 

virdiğini mukır ve mu‘terif olmağın bî-vech mu‘ârazadan ikrârı mûcibince mezkûr İbrahîm’i 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-

sene selâse ve semânîn ve elf (6 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 1 Ağustos 1672). 

Mehmed Çelebi bin Mahmûd, İbrahîm Çelebi bin Halîl, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, 

Hamza bin Mahmûd. 

 

21-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya sükkânından Mehmed ve Hasan ibney Ahmed ve Rahîme ve Kerîme 

bintey Seydî asâleten ve Emîne bint-i Ahmed nâm sagîrenin vasîsi olan merkûme Rahîme 

vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Kâmile bint-i Hasan nâm 

hatun tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed bin Hasan mahzarında her biri bi’l-asâle 

ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mehmed 

mülkü ve bir tarafı Bayram mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ile 
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mahdûd bir örtme ve ‘arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir dönüm bağımızı mezbûre Kâmile 

Hatun’a yirmidokuz 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 yirmidokuz guruşu merkûme Kâmile 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 fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 2 Ağustos 1672). 

Mustafâ Halîfe bin Hasan, ‘İvaz Halîfe bin Hasan, ‘Alî bin Muharrem, Hüseyin Çelebi 

bin ‘Alî. 

 

21-3 Hırsızlık Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan ‘Abbâs Ağa Kâdı‘âlemşâh Mahallesi 

sâkinlerinden Mustafâ bin ‘Osmân nâm kimesneyi meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarında 

takrîr-i kelâm idüp Mücellid Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî ibn el-Hâc Muharrem nâm 

kimesnenin menzilini dört gün mukaddem Ahmed bin Mehmed nâm kimesne açup içinden 

ba‘zı eşyâsını sirka idüp sârık-ı mezbûr Ahmed mezkûr Mustafâ’ya şerîkdir dimekle ihzâr 

eyledim keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden su‘âl olunup ihbârları tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde mahallesi ahâlisinden el-Hâc Ahmed ibn el-Hâc Mehmed ve Halîl 

Çelebi ibn Derviş Mustafâ ve Ahmed bin Şa‘bân ve Yûsuf bin Mehmed ve Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesneler mezbûr Mustafâ kendi hâlindedir bu âna gelince hilâf-ı şer‘ vaz‘ ve 

hareketini görmedik deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin bî-vech mu‘ârazadan subaşı-i mezbûru 

men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (7 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 2 Ağustos 1672). 

İbrahîm Beşe bin ‘Alî, Velî Ağa mustahfız-ı kal‘a, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

21-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Cedîd Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Şa‘bân nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ca‘fer Beşe ibn el-Hâc Velî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmetü’l-hudûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr 

Ca‘fer Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt sekizyüz akçaya 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 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 fî’l-yevmi’s-sâdis min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (6 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 1 Ağustos 1672). 

es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin es-Seyyid İsma‘îl, Mustafâ bin Ahmed, ‘Abdullah bin el-

Hâc Mustafâ, Nûrullah Beşe bin Mustafâ, ‘Osmân bin el-Hâc Mehmed, Seyyid Receb bin 

Seyyid Mevlûd, Halîl bin ‘Alî. 

 

22-1 Evlerine Fâhişe Alıp İçki İçenlerin Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan ‘Abbâs Ağa târîh-i kitâb gicesi ba‘de’l-‘ışâ meclis-i 

şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp Kalenderhâne Mahallesi’nde sâkin İbrahîm ve Muslî 

ibney Süleymân nâm karındaşları menzillerine Emîne bint-i Bâlî nâm fâhişeyi bir desti şarâb 

ile getürüp şurb-ı hamr iderler cânib-i şer‘den üzerine varulup tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde mahalle-i merkûmede mezbûrân İbrahîm ve Muslî’nin menziline zeyl-i kitâbda 
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ismleri mestûr olan müslimîn ile varup nazar olundukda bir desti şarâb ile kendülere nâ-

mahrem olan merkûme Emîne bir oda içinde mevcûd olduğu mukarrer olup mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(8 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 3 Ağustos 1672). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Ca‘fer Beşe çukadâr, ‘Alî Beşe, Zülfikâr bin ‘Abdullah. 

 

22-2 Darb Da‘vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya’da Çıralımescid Mahallesi sâkinlerinden Gürcü Hüseyin bin 

‘Abdullah meclis-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin Mustafâ Beg 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed bıçak ile elimi darb eyledi deyu 

da‘vâ murâd eylemişidim da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ oldum min ba‘d da‘vâm yokdur bir 

tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm makbûle ve mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (8 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 3 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, el-Hâc Mustafâ bin Bayram, ‘Abdullah Halîfe el-imâm, 

Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

22-3 Hırsızlık Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî ibn el-Hâc 

Muharrem meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Ahmed bin Mehmed mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem ben bağda iken mezbûr Ahmed 

mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilimi açup içinden bir kantar ve bir zincir yular ve iki bukağı 

ve dört zincir ve iki kebab tabesi ve bir şam‘dân ve bir sacayak ve bir çengal ve bir terâzü ve 

bir peşkir ve on iki yaftalı sîm kuşak ve bir makreme ve iki döşek galafı ve bir seccâde ve iki 

arşun iplik ve bir demür tarak ve bir darâyî kaftan ve iki bin ceviz ve bir peştemâl ve bir baca 

demürü ve bir maşa ve bir lengeri ve beş çuval ve iki demür kazık ve bir sagîr tepsi almış 

su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Ahmed cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan dört 

gün mukaddem mezbûr ‘Alî’nin menzilini açup içinden bir kantar ve bir zincir yular ve bir 

bukağı ve dört zincir ve iki kebab tabesi ve bir şam‘dan ve bir sacayak ve bir çengal ve bir 

terâzü ve bir peşkir ve on iki yaftalı sîm kuşak ve bir makreme ve iki döşek galafı ve bir 

seccâde ve iki arşun iplik ve bir demür tarak ve bir darâyî kaftan ve iki bin ceviz ve bir 

peştemâl ve bir baca demürü ve bir maşa ve bir lengeri ve dört çuval ve bir demür kazığını 

aldım bendedir deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 3 

Temmuz 1672). 

‘Alî Halîfe bin el-Hâc Himmet, Hasan bin el-Hâc Mustafâ, Mehmed Ağa kâ’im-

makâm-ı defterdâr, İbrahîm Beşe bin ‘Alî, el-Hâc İsma‘îl bin İshak, Mehmed bin ‘Osmân.  

 

22-4 Halka Zulmeden Eşkıyânın Tutulması 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa’nın 

âdemlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp bundan 

akdem mütesellim-i mûmâ-ileyh el-Hâc Ebûbekir mu‘tâd-ı kadîm üzere yaylak hidmetine ve 

kuttâ‘ü’t-tarîk teftîşine beni ta‘yîn idüp yedime temessük virmekle Eyûb-ili Kazâsı’na 

varduğumda ahâlisi Vanlı nâmına beş nefer kimesne kuttâ‘ü’t-tarîk kazâmızda gezerler ahz 

eyleyesiz müslümânlar âsûde hâl üzere oldular deyu i‘lâm eylemeleriyle yolda giderken beş 

nefer kimesnelere rast gelüp ahz murâd eylediğimde mezbûrûn cenk idüp içlerinden birini 
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darb ve katl eylediler Mehmed ve Ahmed ve Şa‘bân ve Hüseyin nâmında dört kimesneyi ahz 

idüp Eyûb-ili kâdısı ‘Abdunnebî Efendi huzûruna ihzâr eylediğimde bölükbaşılarından 

Mehmed Bölükbaşı ve Ahmed Bölükbaşı ve Bekdaş Bölükbaşı mezbûrûna kefîl ve hüccet 

olmuşidi husûs-ı mezbûr ma‘lûmları olan müslimînden su‘âl olunup ihbârları tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde medîne-i Kayseriye’den Şahin Ağa ibn Ya‘kûb ve mahrûse-i 

İstanbul’dan Mehmed Ağa ibn Ahmed nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki‘ mezkûr ‘Alî Ağa ile biz refîk olup Eyûb-ili Kazâsı’na 

vardığımda ahâlisi Vanlı nâmına beş nefer kimesne kazâmızda gezerler kuttâ‘ü’t-tarîkdir ele 

götüresiz deyu ihbâr eylemeleriyle yolda giderken beş nefer kimesnelere rast gelüp mezbûr 

‘Alî Ağa ahz murâd eyledikde cenk ve cidâl idüp içlerinden birisini darb ve katl eylediler dört 

nefer kimesneyi mezbûr ağa ahz eyledi deyu her biri ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Rebî‘ü’l-

âhir 1083 / 4 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Kadrî Çelebi bin Molla Mahmûd, Şeyh 

Mehmed Efendi ibn Ezelî, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd. 

 

23-1 Esb-keşân Rüsûmu Da‘vâsı 

Hâlâ Esb-keşân ağası olan Hüseyin Ağa tarafından vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Beg 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Ramazân ve Süleymân ve Hasan 

evlâd-ı Bahşâyiş ibn Ahmed bin Kutluşâh nâm karındaşlar mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn Ramazân ve Süleymân ve Hasan nâm kimesneler Esb-keşân 

re‘âyâsına mukayyed olmağla üzerlerine edâsı lâzım gelen rüsûm-ı ra‘iyyetlerini taleb iderin 

su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûrûn Ramazân ve Süleymân ve Hasan cevâblarında 

mahmiye-i Konya Kal‘ası mustahfızlarından işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Hüseyin Çelebi 

ve el-Hâc Nûrullah ve ‘Abdulbâkî Çelebi ve Mustafâ ve Nebî nâm kimesnelerin Belvîrân 

Kazâsı’na tâbi‘ Akçavîrân nâm karye ber-vech-i iştirâk tîmârlarının pederimiz Ahmed bin 

Kutluşâh nâm kimesne re‘âyâsı olup sûret-i defterlerinden mukayyed olmağla kadîmden 

rüsûm-ı ra‘iyyetimizi mustahfızûn-ı mezbûrûn Hüseyin Çelebi ve el-Hâc Nûrullah ve 

‘Abdulbâkî Çelebi ve Mustafâ ve Nebî’ye viregeldik deyu cevâb virdiklerinde vekîl-i mezbûr 

Mehmed Beg mezbûrûn Ramazân ve Süleymân ve Hasan’ın cedleri mustahfızûn-ı 

mezbûrûnun defterde mukayyed re‘âyâsı olduğunu nâtık sûret-i defter taleb eyledikde 

mustahfızûn-ı mezbûrûn sûret-i defter-i hâkânî ve emr-i şerîf ve fetvâ-yı münîf ibrâz idüp bi’l-

muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mezbûrûn Ramazân ve Süleymân ve Hasan’ın cedleri 

mezbûr Ahmed babası Kutluşâh ismi ile sûret-i defterde mukayyed olup ve fetvâ-yı şerîfede 

bir tîmâra ‘an eb ve ced re‘âyâ kayd olunan Zeyd ve ‘Amr’ı re‘âyâ tahrîrine me’mûr olmayup 

‘avârızhânesi muharreri olan Beşir gafleten Esb-keşân re‘âyâsı defterine kayd eylemiş olsa 

Zeyd ve ‘Amr Esb-keşân zümresine dâhil olurlar mı el-cevâb olmazlar deyu buyurulmağın 

ber-mûcib-i sûret-i defter-i hâkânî ve fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlî mezbûrûn Ramazân ve 

Süleymân ve Hasan’ın mustahfızûn-ı mezbûrûnun re‘âyâsı olduğu mukarrer olmağın bî-vech 

mu‘ârazadan Esb-keşân ağası men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis 

min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 31 Temmuz 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Zehrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Süleymân bin Mahmûd, 

İbrahîm Çelebi el-Hatîb, İbrahîm Beşe bin ‘Alî, ‘Osmân bin Ahmed, Ahmed bin Mustafâ. 

 

23-2 Haksız Yere Mahkemeye Çıkarılma İddi‘âsından Vazgeçme 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hârûn nâm karye 

ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘İvaz bin Ahmed ve Yûsuf bin Mahmûd ve Hasan bin Ahmed 
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ve Hüseyin bin ‘Abdullah ve Mahmûd bin Ahmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahrûse-i Burusa sâkinlerinden Süleymân Beşe ibn Mehmed mahzarında 

her biri takrîr-i kelâm idüp mezbûr Süleymân Beşe hâlâ mahmiye-i merkûmede mütesellim 

olan kıdevtü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa tarafından işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan 

Kurd Ağa’yı mübâşir alup bizi meclis-i şer‘a ihzâr eyledi su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûr Süleymân Beşe cevâbında ben mübâşir almadım ve mezbûrûn kimesnelerde vechen 

mine’l-vücûh da‘vâ ve nizâ‘ım dahî yokdur ba‘de’l-yevm 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-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 4 Ağustos 1672). 

İbrahîm Çelebi Tekli, Ca‘fer Beşe çukadâr, Muslî Beg ibn ‘Abdullah. 

 

23-3 Emânet Verilen Mâlların Terekeden Teslîm Alınması 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr olan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Sakarlar nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Mustafâ nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mukaddemâ Küçük ‘Alî nâm kimesne mezbûr ‘Alî kızı ‘Âyşe’ye nâmzed olup mezbûr 

‘Alî’ye bir güğüm ve üç tencere ve dört sahan ve iki küçük sahan ve dört lengeri ve bir kahve 

ıbrık ve bir fânûs ve bir köhne çadır ve iki kilim ve iki kalice ve bir şam‘dân ve bir tabe ve bir 

matbah sinisi ve bir mâ’î yasdık emânet vaz‘ eylemiş hâlâ mezkûr Küçük ‘Alî fevt olup vâris-

i ma‘rûf olmayup muhallefâtı cânib-i beytü’l-mâle ‘âyid olmağla zikr olunan eşyâyı mezbûr 

‘Alî yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim bâkî bir habbesi kalmadı lâkin zikr olunan 

eşyâdan gayri bir şeyi ihfâ eylemediğine mezbûr ‘Alî’ye yemîn teklîf olunsun didikde mezbûr 

‘Alî dahî alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Rebî‘ü’l-âhir 

1083 / 6 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Zehrü’l-kuzât Hasan Efendi, Fahrü’l-akrân ‘Alî Ağa, el-

Hâc Sefer bin Muslî, Koca Beg ibn Sâdık, Mevlûd Beg ibn Hüseyin, ‘Alî bin Hasan, Nasûh 

bin Mezîd. 

 

23-4 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Sefer bin 

Mehmed nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları Ramazân ve Hüseyin ve sagîre kızları Marzıye 

ve Sâliha’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrda 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 Satı 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 

lâzımelerini edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir 

min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 5 Ağustos 1672). 

Şa‘bân Halîfe el-imâm, Mehmed bin Şa‘bân, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

24-1 Evin Kenârına Çekilen Divarın Ahâlinin Geçişine Zararı Olmadığının Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme ahâlisinden imâm 

Molla ‘Abdulkerîm ve Hâcı ‘Alî bin Mehmed ve Şa‘bân Çelebi ibn Mehmed ve Mûsâ bin 

Mahmûd ve Hasan bin İbrahîm ve Ahmed bin Mehmed mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp 
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mahalle-i merkûmede vâki‘ sâkin olduğum menzilimin şark tarafı tarîk-i ‘âmm olmağla hâlâ 

kâ’im-makâm-ı defterdâr olan Mehmed Ağa’dan ‘arzen iki ayak ve tûlen otuz ayak yeri divar 

temeli vaz‘ eylemek üzere aldım lâkin müslümânlar mürûr ve ‘ubûruna zarar var mıdır 

mezbûrûn kimesnelerden su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûrûn cevâblarında ‘arzen 

iki ayak ve tûlen otuz ayak yer üzerine mezbûr İbrahîm temel vaz‘ itmekle müslümânların 

mürûr ve ‘ubûrlarına zararı yokdur deyu ihbâr eyledikleri mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l- (burada eksiklik var) âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf. 

Süleymân Halîfe bin Ahmed, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd. 

 

24-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Asiye bint-i 

el-Hâc ‘Osmân nâm hatunun sadriye sagîre kızı Fâtıma’ya vâlideleri müteveffâ-yı 

merkûmeden 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 babası râfi‘ü’l-kitâb Hüsâm 

nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘de 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 fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (11 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 6 Ağustos 1672). 

Molla Ca‘fer bin Sâdık, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî. 

 

24-3 Emânet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Emîne bint-i Bâlî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mustafâ bin 

‘Arefe ve zevcesi Fâtıma bint-i Velî nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

bundan akdem gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Receb nâm (kimesne) ile ba‘de’l-‘ışâ mezbûr el-Hâc 

Mustafâ’nın menziline varup kırmızı darâyî astarlı bir yeşil ‘abâ ve bir yeşil düğme ve bir 

kürk kaplı çuka ve bir mor kontuş ve altı cilt kitâb ve Mushaf-ı Şerîf ve bir çenber çuka 

yasdık ve bir seccâde ve iki sade ve üç kaftan ve bir boğası sarfa düğmeli kaftan ve bir al 

centiyân ve bir çarşab ve bir peştemâl ve tor ve bir boğça ve bir çift küpe emânet vaz‘ eyledik 

hâlâ 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 Emîne gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Receb ile 

ba‘de’l-‘ışâ menziline varup zikr olunan eşyâyı emânet vaz‘ ve teslîm eylemediklerine 

mezbûrân el-Hâc Mustafâ ve Fâtıma’ya yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-

i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 3 Ağustos 1672). 

İmâm Mehmed Halîfe bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin Emrullah, Mahmûd bin 

Ahmed, ‘Abdî bin Sâlih, Mustafâ bin ‘Alî, ‘Ömer bin Nasûh. 

 

24-4 Mülk Satışı (Zarûret-i Deyn İçin Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan İsma‘îl bin 

Süleymân nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları ‘Abdurrahman ve İsma‘îl’in kıbel-i şer‘den 

vasîleri olan ‘ammileri Mehmed vesâyeten ve diğer oğulları Süleymân ve ‘Abdî’nin kıbel-i 

şer‘den vasîleri olan vâlideleri Fâtıma nâm hatun vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahalle-i merkûme ‘avârızı ve mescidi mihrâbı evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb el-

Hâc Nûrullah ibn el-Hâc ‘Abdî mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr İsma‘îl hâl-i sıhhatinde mahalle-i merkûme ‘avârızı 

mâlından otuzyedibuçuk esedî guruş alup mukâbelesinde Atbazarı Kapusu içinde vâki‘ 
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tarafeyni baru ve bir tarafı el-Hâc Ahmed dükkânı ve bir tarafı kapu içinde olan tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd zemîninin Atbazaru kapucusuna be-her sene altmış akça icâresi olan bir bâb 

dükkânı bi-tarîki’l-istiğlâl mütevelli-i mezbûra bey‘ idüp yine be-her sene beş guruş icâre ile 

kabûl idüp meblağ-ı mezbûr otuzyedibuçuk guruşu kable’l-edâ fevt olup edâsı lâzım 

geldiğinden mâ‘adâ sâ’ir duyûn-ı müsbetesinin zarûreti içün dükkân-ı mezbûrun bey‘i lâzım 

gelmeğin ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan 

kırkbeş guruşa mütevelli-i mezbûr el-Hâc Nûrullah’a dükkân-ı mezbûru bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî mihrâb mâlı olan semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûrun otuzyedibuçuk guruşunu ‘avârız vakfına deyni olan otuzyedibuçuk guruşa 

takâs idüp bâkî kalan sekiz guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden alup kabz idüp teslîm-i mebî‘ 

eyledik ba‘de’l-yevm dükkân-ı mezbûru mihrâb vakfı olmak üzere zabt eylesün didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 5 Ağustos 1672). 

Ahmed bin Mehmed, ‘Ömer bin el-Hâc Ahmed, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Sinân, 

İbrahîm Beg bin Beytî, Zülfikâr Beşe bin ‘Abdullah, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Halîl, 

Hasan bin Mustafâ, Şa‘bân bin Ya‘kûb. 

 

25-1 Vekâletle Talâk-ı Bâyin 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden Halîl bin İbrahîm nâm kimesne 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Kuzgunkavağı Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd 

bin ‘Îsâ ve Kerimdede Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan Sadırlar Mahallesi’nden Ahmed bin Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mezbûr Halîl’in zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i Ahmed mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Halîl târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem âhar 

diyâra gitmek murâd eyledikde müslümânlar huzûrunda üç sene temâmında gelüp zevcem 

merkûme Râbi‘a’ya mülâki olmazsam sen benim vekîlim olup talâk-ı bâyin ile tatlîk 

eyleyesin dimişidi hâlâ üç sene temâm oldu gelmemekle vekâletim hasebiyle merkûme Râbi‘a 

Hatun’a talâk-ı bâyin ile tatlîk 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 fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Rebî‘ü’l-

âhir 1083 / 7 Ağustos 1672). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyid Mehmed, Hâcı Beg bin Ahmed, Zülfikâr bin 

‘Abdullah, Hamza bin Mahmûd. 

 

25-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan el-Hâc Hızır’ın 

sulbî sagîr oğlu Mehmed’in vasîsi ve vâlidesi ‘Alîme bint-i Ahmed nâm hatun tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mûsâ Beg 

ibn ‘Arefe ve ‘Alî Çelebi ibn Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc ‘Ömer 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden Mahmûd’un vâlidesi ‘Âyşe 

nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd 

Beşe mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Mahmûd ‘akâr 

ve menkûlâtından irs-i şer‘î ile kassâm defteri mûcibince sagîr-i mezbûr Ahmed’e intikâl iden 

onaltı esedî ve rub‘ guruşu ve menkûlâtından hissesi mukâbelesinde mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı Ahmed Efendi mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Cebeci mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd menzilini ve dikici âlâtını müvekkilem alup vesâyetim 

hasebiyle kabz eyledi bâkî bir akça ve bir habbesi kalmadı didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 7 Ağustos 1672). 

Mehmed Halîfe bin Mahmûd Hoca, Fahrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi, İsma‘îl Çelebi bin 

Mustafâ, Mehmed Çelebi bin Eymîr Dede. 

 

25-3 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden el-Hâc Hızır’ın 

sulbî sagîr oğlu Mehmed’in zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâline bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Alîme bint-i Ahmed 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‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 7 Ağustos 

1672). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, Mûsâ Beg ibn ‘Arefe, el-Hâc ‘Ömer bin Ahmed, ‘Alî 

Çelebi bin Mehmed. 

 

25-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Pîresed Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i Yûsuf nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Mehmed mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Hasan ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i 

mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm dahî 

kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Hasan ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp 

ol dahî hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 

7 Ağustos 1672). 

Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Mehmed bin İsma‘îl, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

25-5 Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Çini nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları kızı Havvâ’nın ve ba‘dehu fevt olan 

Yazıcı nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları Hasan ve Hüseyin’in vasîleri vâlideleri olan 

Rahîme nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp sagîre-i merkûme Havvâ’ya 

babasından intikâl iden mâlından nafaka ve kisve ve sâ’ir mühimmât-ı lâzımesi içün yevmî 

dörder akça ve sagîrân-ı mezbûrân Hasan ve Hüseyin’e babalarından intikâl iden mâllarından 

nafaka ve kisve ve sâ’ir mühimmât-ı lâzımeleri içün üçer akça nafaka takdîr olunmak taleb 

iderin didikde hâkim-i mevki‘-i müstetâb vech-i meşrûh üzere sagîre-i merkûme Havvâ’ya be-

her yevm dörder akça ve sagîrân-ı mezbûrân Hasan ve Hüseyin’e üçer akça takdîr idüp 

‘inde’l-ihtiyâc istidâne ve vakt-ı zaferde rücû‘a merkûme Rahîme’ye izn bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(12 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 7 Ağustos 1672). 

Mehmed bin Halîl, İbrahîm bin Hamza, Hamza bin Durmuş, Hüseyin bin Durmuş. 
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26-1 Rızâ Senedi ( Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden Molla Mustafâ bin İbrahîm 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Elkeşe veled-i Meyhor muvâcehesinde 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af târî olmağla mezbûr 

Elkeşe’nin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağın ben 

dahî mürâca‘ât eyledim zikr olunan kasığımı yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle 

mümkün olursa mübâşeret idüp ilâcı ile mukayyed olsun maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-

meliki’l-kadîr ifâkat müyesser olursa febihâ ve eğer bana ecel târî olup vefât idersem fevtime 

müte‘allık ve dem ve diyetim içün akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm 

tarafından mezbûr Elkeşe rencîde ve remîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 9 Ağustos 1672). 

Sahâf Derviş Mehmed, Mustafâ bin Ahmed, ‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

26-2 Debbâğlara Kapu Altında Derilerini Satma İzni Verilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğlar hırfetinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Âhî Baba el-Hâc 

Receb ve el-Hâc Dâvud ve diğer el-Hâc Receb ve el-Hâc Süleymân ve el-Hâc Hüseyin ve 

Mevlûd ve el-Hâc Mûsâ ve sâ’irleri meclis-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-tevkîre gelüp ve bast-ı 

merâm idüp metâ‘ımız olan sahtiyan ve meşinimizi bey‘ ve şirâ içün haffâflar sûkunda 

dükkânlarımız olmayup sahtiyan ve meşinimizi arkalarımıza tahmîl idüp şiddet ve şitâda 

çarşuya şarşu girdirildikde küllî ‘usret çekilmekle kadîmden sahtiyan ve meşinlerimizi 

debbâğhânede vâki‘ kapu altında bey‘ ve şirâ olunagelmişiken yine kapu altında bey‘ ve 

şirâya cânib-i şer‘den izn taleb ideriz didiklerinde debbâğlar sahtiyan ve meşinlerini zikr 

olunan kapu altında bey‘ ve şirâya izn virülüp mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 9 

Ağustos 1672). 

Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hüseyin bin Durmuş, Mahmûd bin Şa‘bân. 

 

26-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Furkândede Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Sâlih 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 Çelebi ibn Ahmed ve ‘Abdulhalîm bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan oğlu Hasan vekâleten ve Hadîce nâm hatun 

tarafından kezâlik vekîl olup şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

oğlu Mehmed bin el-Hâc Muharrem vekâleten ve Asiye nâm sagîrenin vasîsi olan mezbûr 

Hasan vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş Mehmed bin 

Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerimiz 

merkûmetân Dehüdâ Mahallesi’nde vâki‘ şarken ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve kıbleten 

Bayrakdâr mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ile mahdûd harâbe bir sofa ve bir tabhâne ve 

bir harâbe oda ve havluyu müştemil menzillerini sagîre-i merkûmenin vâlidesi sıhhatinde iken 

ma‘ân târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem mezbûr Derviş Mehmed’e altmışdokuz 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 altmışdokuz guruşu mezkûr Derviş 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 
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olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Rebî‘ü’l-

âhir 1083 / 9 Ağustos 1672). 

‘Alî Halîfe bin Kâsım Efendi, Fazlullah Çelebi bin Kâsım Efendi, Sefer Çelebi bin 

Muhammed, el-Hâc Mehmed bin Ahmed, Derviş ‘Alî bin Mûsâ, Mehmed Halîfe bin Mahmûd 

Hoca. 

 

26-4 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden sâhibü’s-sifr Petros veled-i 

Nikolos nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin ‘Alî mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilimde hâzır-ı bi’l-meclis olan 

akrabâmdan Safer veled-i Yasef nâm zimmî ile otururken mezbûr Mehmed kable’l-‘ışâ sekrân 

kapum kakup oğlancıklar kapuyu açmağla elinde bıçak ile üzerimize hücûm idüp ehl ve 

‘ıyâlim üzerine dâhil olup başımı darb eyledi su‘âl olunup takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-vâki‘ kable’l-‘ışâ mezbûr 

Petros zimmînin menziline dâhil oldum deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(14 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 9 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, Kadrî Efendi 

(bin) Molla Mahmûd. 

 

26-5 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu a‘lâhu el-mütevekkı‘ rızâ’en mevlâhu li-nafakati’s-sagîri 

el-med‘uv Mehmed bin Hasan es-sâkin-i be-Mahalleti ‘İmâret min mahallât-ı medîne-i Konya 

el-mahmiye ve li-kisvetihi ve li-sâ’iri havâyic-i ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurrû ve yemzî 

min yevmi târîhihi bi-zeyli selâseti derâhime ‘alâ ebihi Hüseyin el-mezbûr bi-talebi ümmühi 

ve hâzınetihi hâmileti hâze’l-kitâb Sâliha bint-i Hasan Beg elletî hiye mutallakati li-haseni’l-

mezbûr ve hüve fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezkûr 

ileyhi ve bi’l-istidânetihi vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘alâ ebîhi ‘inde’z-zafer farzen ve 

iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-

sene selâse ve semânîn ve elf (14 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 9 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât (silik) Efendi, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, Hüseyin Beg, Mahmûd bin Şa‘bân. 

 

27-1 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i İbrahîm 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Derviş Kâbil bin Hızır 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Derviş Kâbil beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça 

mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm 

kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Derviş Kâbil ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile 

hul‘ olup ol dahî hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîmden her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik 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 selâse ve semânîn ve elf (15 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 10 Ağustos 1672). 

Mehmed Efendi (bin) el-Hâc Himmet, ‘İvaz bin Mahmûd, Molla Mehmed bin Kâbil, 

Sâlih bin Halîl, Mustafâ bin Habîb. 
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27-2 Hibe ve Mîrâs Mâllarının Teslîm Alınmasının Tescîli 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden Mehmed nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde babası ‘Ömer Halîfe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ babam beni sünnet eylediği mahalde mahalle-i mezbûrede vâki‘ mûtâb 

kârhânesini bana ve sagîr karındaşım Hüseyin’e sünnetlik virüp ve vâlidem dahî bir kemer 

sîm kuşağını bana ve karındaşım sagîr-i mezbûra virmişidi hâlâ mûtâb kârhânesinden ve 

kuşakdan hissemi ve vâlidemiz fevt olmağla babam zimmetinde olan mehr-i mü’eccelinden 

ve muhallefâtından bana isâbet iden hissemi da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh zikr olunan sîm kuşağı ve mahalle-i merkûmede vâki‘ sofa 

köşesinden ara kapudan yoluyla bir tabhâneyi alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan 

fâriğ olup babam mezbûr ‘Ömer Halîfe’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d da‘vâ ve 

nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı didikde mezbûr ‘Ömer Halîfe dahî oğlum mezbûr 

Mahmûd’a zikr olunan tabhâne ve kuşağı virdim benim ‘alâkam kalmadı didikde mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (15 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 10 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Mahmûd bin Şa‘bân, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

27-3 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Asiye bint-i 

el-Hâc ‘Osmân nâm hatunun sadriye sagîre kızı Fâtıma’nın vasîsi ve babası Hüsâm bin Sâdık 

nâm kimesne hüsn-i rızâsıyla vesâyetden fâriğ olup sagîre-i merkûmenin zabt-ı emvâl ve rabt-

ı ahvâline bir vasî lâzım ve mühim olmağın ‘ammisi râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl Çelebi ibn 

‘Abdulkâdir nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb 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’s-sâmin ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 13 Ağustos 1672). 

Molla Ca‘fer bin Sâdık, Mahmûd bin Şa‘bân, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

27-4 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân ibn el-Hâc ‘Îsâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım debe olmağla bana za‘af-ı küllî târî 

olmağın mezbûr Elkeşe zimmînin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir 

ve şâyi‘ olmağın ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı yarup ma‘lûmu olduğu 

üzere ve ne vecihle mümkün olursa mübâşeret idüp ‘ilâcı ile mukayyed olsun maraz-ı 

mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan 

ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde ve remîde olunmaya 

didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ve ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (18 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 13 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, es-Seyyid Kalender Çelebi ibn 

Kalender, ‘Abdulkâdir bin el-Hâc ‘Osmân, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî. 
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27-5 Vekâlet İle Talâk-ı Bâyin 

Mahmiye-i Konya’da Pîresed Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin İbrahîm tarafından 

husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup mahalle-i merkûme sâkinlerinden Süleymân bin ‘Abdî Beg 

ve Dolabucu nâm mahalleden es-Seyyid İbrahîm Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ şehâdetleriyle 

vekâleti sâbite olan Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Oruç Çelebi ibn es-Seyyid 

Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb zevcesi Eşe bint-i Mehmed 

nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Eşe Hatun’un zevci 

mezkûr Süleymân târîh-i kitâbdan üç yüz gün mukaddem âhar diyâra gitmek murâd eyledikde 

üç yüz gün temâmına dek gelmezsem sen benim vekîlim olup zevcem Eşe Hatun’u talâk-ı 

bâyin ile tatlîk eyle dimişidi hâlâ üç yüz gün temâm oldu mezbûr Süleymân gelmemekle 

vekâletim hasebiyle merkûme Eşe Hatun’u talâk-ı bâyin ile tatlîk eyledim ba‘de inkızâ’ü’l-

‘idde nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 12 Ağustos 1672). 

Mahmûd bin Velî, İsma‘îl Çelebi bin ‘Alî, ‘Ömer bin Ahmed, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc 

Velî. 

 

28-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Dâvud Beg’in 

muhallefâtını tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iye tevzî‘ ve taksîm içün taraf-ı 

şer‘den fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile müteveffâ-yı mezbûr Dâvud Beg’in menziline varup ‘akd-ı meclis idüp 

muhallefât-ı merkûmeyi tahrîr eyledikden sonra müteveffâ-yı mezbûr Dâvud Beg’in zevce-i 

metrûkesi ‘Âyşe bint-i Mûsâ nâm hatun meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda müteveffâ-yı mezbûrun 

sulbiye kebîre kızları râfi‘atü’l-kitâb Hadîce ve Fâtıma ve ‘ammisi oğlu Mahmûd Çelebi ibn 

el-Hâc (boş) mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı mezbûrun 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelim ve ‘akâr ve 

menkûlâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘am mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu 

câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden bir kebîr kazgan ve iki lengerî sahan ve bir 

kürk ve bir kalice ve bir yorgan ve bir döşek ‘alâf alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan 

fâriga olup mezbûrûn Hadîce ve Fâtıma ve Mahmûd Çelebi’nin zimmetlerin ibrâ ve kâti‘ü’ş-

şer‘î ile ibrâ ve iskât eyledim bâkî‘ hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bir tarîk ile da‘vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiğini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu irsâl olunan ‘Alî Beşe ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir li-

sene selâse ve semânîn ve elf (19 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 14 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-müderrisîn Hasan Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Budak bin ‘Abdî, Hüdâverdi bin Pîrî, 

Nasûh bin ‘Alî, Mehmed bin ‘Alî, ‘Alî bin Mehmed. 

 

28-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan (akdem) mürd 

olan Budak nâm zimmînin verâseti sulbî oğulları Murâd ve Agob ve kızı Nazlı ve zevce-i 

metrûkesi Bağdâd’a münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr Murât 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb merkûme Bağdâd 

muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ babam mezbûr Budak zimmî mürd 

oldukda iki yüz dirhem gümüş ve Deveci Bahşî’den otuzbeş guruş ve Kelecioğlu’ndan 

otuzbeş guruş ve Meryemoğlu’ndan elli guruş ve Milas zimmîden otuzbeş guruş ve oda 
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bahâsından otuzbeş guruş ve dokuz altun ve doksan keyl arpa ve sâ’ir eşyâsını vâlidem 

merkûme Bağdâd zabt eylemiş bana intikâl iden hissemi hâlâ taleb iderin su‘âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘âl merkûme Bağdâd Hatun cevâbında oğlum mezbûr Murât’ı besleyüp 

kisvesini görüp kendi emri ile everdim üç sene mukaddem ‘âkıl ve bâliğ oldukda babasının 

nukûd ve sâ’ir menkûlâtından hissesini da‘vâ ve taleb eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-

tarîki’s-sulh yedimden elli guruşluk bir kazgan ve bir leğen ve bir sîm kuşak alup kabûl ve 

kabz idüp babasının nukûd ve muhallefâtına müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘dan fâriğ olup 

zimmetimi ibrâ ve iskât idüp ve yedime hüccet-i şer‘iye virdi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk mezbûr Murât cevâbında fî’l-vâki‘ üç sene mukaddem ‘âkıl ve bâliğ olduğumda 

vâlidem merkûmenin bana infâk ve ikzâ eylediğini makbûl eyledim bundan mâ‘adâ babamın 

nukûd ve menkûlâtından hissem içün bi-tarîki’s-sulh vâlidem merkûme yedinden bir kazgan 

ve bir leğen ve bir sîm kuşağı kabz ve zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ve ceddem Manend 

zimmiyenin zimmetini ibrâ eyledim ve bu hücceti virdim deyu ikrâr itmeğin ikrâr-ı mûcibince 

da‘vâ-yı merkûmeden mezbûr Murât’ı men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 15 

Ağustos 1672). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi, ‘Alî Halîfe el-imâm, Sefer bin Mehmed, ‘Ömer bin 

Mûsâ, Serkiz Keşiş, Menâs veled-i (boş).  

 

28-3 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i İbrahîm 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Derviş Kâbil bin (boş) 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Derviş Kâbil ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça 

mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve me’ûnet-i süknâmdan fâriga olmak üzere 

altı gün mukaddem beni muhâla‘a eylemişidi hâlâ ‘âkıle ve bâliğa olmam ile mehr-i 

mü’eccelimi da‘vâ ve taleb eylediğimde araya muslihûn tavassut idüp es-sulh-ı seyyidü’l-

ahkâm fehvâsı üzere ‘âmile olup altıyüz akça üzerine ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde ben dahî 

sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr altıyüz akçayı merkûm Kâbil 

Dede yedinden alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam 

kalmadı ba‘de’l-yevm mehr-i mü’eccelime ve nafaka-i ‘iddet ve me’ûnet-i süknâma 

müte‘allıka bir tarîk ile da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘ ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 15 Ağustos 1672). 

Mehmed Efendi el-Hâc Himmet, ‘İvaz bin Mahmûd, Molla Mehmed bin Kâbil, Seyyid 

Süleymân Çelebi, İbrahîm bin İsma‘îl, Sâlih bin Halîl, Mustafâ bin Habîb. 

 

28-4 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Medîne-i Lârende mahallâtında ‘Ömerhoca Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin 

Şa‘bân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za‘af-ı 

küllî târî olmağın mezbûr Elkeşe zimmînin husûs-ı mezbûrda küllî mahâreti olduğu beyne’n-

nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağın bende dahî mürâca‘ât eyledim zikr olunan kasığımı yarup 

ma‘lûmu olduğu üzere ve ne vecihle mümkün olursa mübâşeret idüp ‘ilâcı ile mukayyed 

olsun maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini 

edâ eyleyem eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve 

ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde ve 
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remîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 16 Ağustos 1672). 

Hüseyin bin ‘Abbâs, Siyavuş bin ‘Abdullah. 

 

29-1 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

‘Acem Merkere veled-i Merûta nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm ve bast-ı 

merâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za‘af-ı küllî târî olmağın mezbûr Elkeşe 

zimmînin husûs-ı mezbûrda küllî mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağın 

ben dahî mürâca‘ât eyledim zikr olunan kasığımı yarup ma‘lûmu olduğu üzere ve ne vecihle 

mümkün olursa mübâşeret idüp ‘ilâcı ile mukayyed olsun maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-

meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem eğer bana ecel târî olup 

vefât idersem dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-

ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde ve remîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 15 Ağustos 1672). 

Hâcı Beg ibn Ahmed, Seyyid Hâmid Çelebi bin Ahmed, ‘Alî bin Hasan, Satı Beşe bin 

Pîrî.  

 

29-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Mustafâ nâm kimesnenin sulbî oğulları ‘Ömer ve Süleymân ve zevce-i metrûkesi Hadîce 

bint-i Tanrıvermiş meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ’nın 

bağ ve menzil ve davarlarını ve nükûd ve menkûlâtını beynimizde bi’l-farîzati’ş-şer‘iye tevzî‘ 

ve taksîm idüp hisselerimize isâbet ideni alup kabûl ve kabz idüp mezbûr ‘Osmân’ın 

zimmetini ibrâr ve kâti‘ü’n-nizâ‘ ile ibrâ ve iskât eyledik bâkî hak ve ‘alâkamız kalmadı 

ba‘de’l-yevm müteveffâ-yı mezbûrun bağ ve menzil ve davar ve nükûd ve menkûlât ve mehr-i 

mü’eccele müte‘allık bizden bir tarîk ile da‘vâ husûmet sâdır olursa 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’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (21 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 16 Ağustos 1672). 

Receb Dede bin el-Hâc Bedel, Süleymân bin Şehâbeddîn, Sevindik bin Ca‘fer, Hasan 

bin Şehâbeddîn, Mustafâ bin Receb, Hüseyin bin Seydî, İbrahîm bin Mahmûd. 

 

29-3 Talâk İçin Şart Etme Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinelerinden Nâzlı bint-i el-Hâc ‘Alî nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Minnet 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem zevcim mezbûr 

Mehmed karındaşım Mustafâ benim sâkin olduğum menzilime dâhil olursa zevcem üç talâk 

boş olsun dimişidi karındaşı mezkûr Mustafâ evine dâhil oldu ben talâk-ı bâyin ile mutallaka 

oldum 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 karındaşı Mustafâ içün menzilime dâhil 

olursa zevcem üç talâk boş olsun demediğine 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 fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Rebî‘ü’l-âhir 

1083 / 16 Ağustos 1672). 
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‘Alî Halîfe el-imâm, Receb bin Süleymân, Ahmed Ağa bin Bayram, Receb Çelebi bin 

‘Alî, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc ‘Alî. 

 

29-4 Vakıf Çeşme Ta‘mîri 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm el-Hâc Emrullah Çeşmeleri Evkâfı’nın evlâdiyet ve 

meşrûtiyet üzere berât-ı şerîf ile mütevellisi olan fahrü’l-muhadderât Safiye bint-i ‘Alî Beg 

nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-i hüccete vekîl-i şer‘îsi olan zevci 

fahrü’s-sulahâ Sâlih Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede 

kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan zehrü’s-sâdât fahrü’l-kuzât râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid 

Hüseyin Efendi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan çeşmelerin su 

yolu ve künkleri harâb olup vakfın ta‘mîre müsâ‘adesi olmamağla mahmiye-i merkûme 

sâkinlerinden iken mukaddemâ vefât iden Cândar-zâde Hasan Ağa’nın vücûh-ı hayrâta vakf 

eylediği guruşdan mûmâ-ileyh Seyyid Hüseyin Efendi Yenişehr’de nezâreti hasebiyle kabz 

eylediği ikiyüzaltmış esedî guruşu (...okunmuyor...) âharın ta‘yîn itmeyüp zikr olunan 

çeşmelere künklerine ve su yoluna harc olup mûmâ-ileyh Seyyid Hüseyin Efendi bâkî kalan 

yüzaltmış guruşu ve kendi mâlından dahî yirmi guruş katup cem‘an yüzseksen guruşu zikr 

olunan çeşmeler suyundan menziline bir mısra su cârî olmak üzere müvekkilim merkûme 

Safiye Hatun’a teslîm idüp ol dahî yedinde vech-i mübeyyen üzere alup mürâbahaya virüp be-

her sene hâsıl olan mürâbahasını çeşmeler ta‘mîrine harc eylemek içün kabz idüp 

mukâbelesinde Lâleyeri Çeşmesi’nden mûmâ-ileyh Seyyid Hüseyin Efendi menziline icrâ 

itdirmek üzere bir mısra su virdi ba‘de’l-yevm menziline cârî olsun didi didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-

sene selâse ve semânîn ve elf (22 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 17 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, Zehrü’l-eşbâh Mustafâ Ağa bin ‘Abdullah Ağa, Fahrü’l-

meşâyih Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî, Kıdvetü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe. 

 

30-1 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîri el-med‘uv Hasan ve Mehmed ve ‘Âyşe evlâd-ı el-Hâc Mahmûd el-müteveffâ 

ebûhümâ el-mezbûr min kabli sâkinen be-mahalle-i Ahmedfakîh min mahallât-ı medîne-i 

Konya el-mahmiye ve li-kisvetihim ve sâ’ir havâyicihim ez-zarûriyeti bi-külli yevmin 

yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyli li-külli vâhidin minhüm erba‘ati derâhimi 

mine’l-(silik) ileyhim bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhim el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi ceddetihim 

hâmilet-i hâze’l-kitâb Hatun bint-i Hüseyin vehüm fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve iznen lehâ bi-

sarfi’l-meblaği’l-mefrûz ilâ havâyicihim ve bi’l-istidânetihi vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘alâ 

ebîhim lede’z-zaferi ve iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 18 

Ağustos 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Mehmed Ağa, Hüseyin bin Ramazân, ‘Abdulganî bin Hasan, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

30-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Petros nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Agob’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 gürüvirmeğe bir vasî lâzım ve 

mühim olmağın üvey babası sâhibü’s-sifr Bâlî nâm zimmî mukaddem olmağla kıbel-i şer‘den 

vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâ-
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ya te‘ahhüd itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 18 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Mevlûd bin Receb, Dellâl Şa‘bân, Ohan Keşîş. 

 

30-3 Esb-keşân Vergisi Da‘vâsı 

Esb-keşân tâ’ifesinden ‘Alî bin Mehmed ve ‘Osmân bin Mehmed nâm kimesneler 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Receb bin Halîl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Receb Esb-

keşân tâ’ifesinden olmağla üzerine edâsı lâzım gelen rüsûm-ı ra‘iyyeti taleb ideriz su‘âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Receb cevâbında benim ceddim ve babam ve ben 

Esb-keşân tâ’ifesinden olmayup mukaddemâ mahalle-i merkûme hânesine tahrîr olunmağla 

vâki‘ olan tekâlîfi ahâli-i mahalle ile edâ ve teslîm iderim ve husûs-ı mezbûr içün yedimde 

emr-i şerîf vardır deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kıra‘ât olundukda mazmûn-ı dürer 

bârında buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda dergâh-ı mu‘allâmdan ihrâc olunmuş mühürlü 

sahîh sûret-i defter-i hâkânî taleb idüp göresiz mezbûrun defterde mukayyed ra‘iyyet ve 

ra‘iyyeti oğullarından değil ise rüsûm-ı ra‘iyyet talebiyle rencîde itdirmeyüp men‘ ve def‘ 

eyleyesiz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i emr-i şerîf mezbûrân ‘Alî ve ‘Osmân’dan mezkûr 

Receb Esb-keşân tâ’ifesinden olduğunu mübeyyen sûret-i defter-i hâkânî taleb olundukda 

sûret-i defter-i hâkânî yokdur deyucek mâdâm ki sûret-i defterde re‘âyâ olduğu mukayyed 

olmadıkça Esb-keşân resmi talebinden men‘ bir le mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 18 Ağustos 1672). 

Mehmed Ağa bin Ramazân, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, İbrahîm bin Mevlûd, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

30-4 Yaylak Mülkiyeti Da‘vâsı 

Te‘alluk-ı bimâ fîhi nazarü’l-fakîr ileyhi te‘âlâ Mûsâ el-kâdı be-medîne-i Konya el-

mahmiye ‘afâ ‘anhu. 

el-emr-i kemâ zikri fîhi nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehü ve te‘âlâ es-Seyyid Mustafâ 

el-mevlâ hilâfeti be-Nâhiye-i Hatunsarây ‘afa ‘anhu. 

Medîne-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenicekışla nâm karye 

sâkinlerinden Mehmed Efendi ve el-Hâc Seydî ve Yûsuf ve Bâlî ve Ya‘kûb ve Mahmûd 

Efendi ve Süleymân ve ‘Alî ve sâ’irleri bi-eserihim meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

nâhiye-i mezbûra tâbi‘ Kumrallı nâm karye sükkânından Ahmed Efendi bin el-Hâc ‘Alî nâm 

kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüp kadîm-i 

eyyâmdan yaylakımız olup şimâl tarafı İlyâs Baba Sultân Çilehânesi’nden Bulumya nâm 

karye yaylakından Sudöküldüğü nâm mevzi‘den Alakilise’ye mühtehî ve şark tarafı 

Alakilise’den Tekekoyağı’n şarkîsinden Kız Kal‘ası önünden giden yoldan İlhân Boğazı’na 

mühtehî ve kıble tarafı İlhân Boğazı’ndan İlislikkuzu nâm cebel-i ‘azîmin vasatından a‘lâsına 

su‘ûd ve güney tarafına nüzûl idüp ve güney tarafından dahî Kumrallı Yaylakı’ndan giden 

yoldan Sarıklu nâm cebel-i ‘azîmin kıble tarafına ve garb tarafı Sarıklu’dan Devlet 

Bınârı’ndan Büküce nâm karye yaylakından mezkûr Çilehâne’ye mühtehî olan yaylak cümle 

tevâbi‘ ve müştemilâtıyla Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu zemânından ilâ hâze’l-ân bizim 

karyemiz ahâlisine yaylak ve otlak bağlanup âbâ ‘an ced bu âna gelince tasarruf ve hâlâ sâhib-

i ‘arza resmi edâ idüp âhardan dahl olunmayup hâlâ mezbûr Ahmed Efendi tasarrufumuza 

mâni‘ olur su‘âl olunup men‘ olunmak matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mezbûr 

Ahmed Efendi mezkûr yaylak mezbûr karye ahâlisinin yaylak olduğun mukırr ve mu‘terif 
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olup lâkin Çilehâne Burnu ve Sudöküldüğü ve Tekekoyağı’na ve Kürküklük nâm mevzi‘ ile 

mahdûd olup babası mülkü olduğuna bir hüccet ibrâz idüp karye-i mezbûre Yenicekışla 

ahâlisi bi’l-külliye münkir oldukdan sonra mazmûn-ı hüccete mübeyyine beyyine taleb 

olundukda beyyineden ‘âciz olmağın hüccet-i mezbûr lağv-ı mahz olup yaylak-ı mezbûr 

Karye-i Yenicekışla ahâlisine hükm olunup merkûm Ahmed Efendi’yi men‘ bir le mâ-hüve’l-

vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i min mâh-ı Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ ve 

seb‘în ve elf (21-30 Zi’l-kâ‘de 1071 / 18-27 Temmuz 1661). 

‘Abdurrahman Halîfe el-imâm ‘an Karye-i May, Mehmed bin Yûsuf ‘an Karye-i May, 

Hüseyin bin Mustafâ ‘an Karye-i May, Hüseyin Dede bin Oruç ‘an Karye-i May, ‘Ömer bin 

Hamza ‘an Karye-i Tolasa, Hüseyin bin Mahmûd ‘an Karye-i Tolasa, Hasan bin el-Hâc Pîr 

Ahmed ‘an Karye-i Tolasa. 

 

31-1 Yaylak Da‘vâsı 

(silik okunmuyor) mazmûm-ı şer‘an ‘abdu’l-fakîr (...)el-ganî Ebûssu‘ûd Efendi el-kâdı 

be-medîne-i Konya el-mahmiye ‘afâ ‘anhu. 

Hurrire el-emri zehüm(?) fîhi ‘abdu’l-fakîr sübhânehu te‘âlâ Ahmed el-mevlâ hilâfeti 

be-Nâhiye-i Hatunsarây. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenicekışla nâm karye 

ahâlisinden Elmalı Dede ibn Mûsâ Fakîh ve Hüseyin Fakîh ibn Mûsâ ve ‘Abdurrahman ibn 

el-Hâc Ahmed Dede ve Seydî bin Nebî ve Süleymân bin Yûsuf ve sâ’irleri meclis-i şer‘a 

gelüp nâhiye-i mezbûreye tâbi‘ Kumrallı nâm karye ahâlisinden el-Hâc ‘Alî bin ‘Osmân ve 

‘Abdullah Dede ibn Halîl ve ‘Abdulcelîl bin Şa‘bân ve sâ’irîni mahfel-i kazâya ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bir-i ‘ani’l-merâm idüp kadîmü’l-eyyâmdan yaylakımız olup 

şimâl tarafı İlyâs Baba Sultân Çilehâne’sinden Bulumya nâm karye yaylakından Sudöküldüğü 

mevzi‘iden Alakilise’ye müntehî ve şark tarafı Alakilise’den Tekyekoyağı’n şarkîsinden Kız 

Kal‘ası önünden giden yoldan İlhân Boğazı’na müntehî ve kıble tarafı İlhân Boğazı’ndan 

İlislikkuzu nâm cebel-i ‘azîmin vasatından a‘lâsına su‘ûd ve güney tarafına nüzul idüp ve 

güney tarafından dahî Kumrallı yaylakına giden yolun Sarıklu nâm cebel-i ‘azîmin kıble 

tarafına mühtehî ve garb tarafı Saruklu’dan Devletbınârı’nda Yenice nâm karye yaylakından 

mezkûr Çilehâne’ye mühtehî olan yaylak cümle tevâbi‘ ve müştemilâtıyla Sultân ‘Alâ’eddîn 

tâbe serâhu zemânından beri bizim âbâ ve ecdâdımızın mu‘ayyen yaylakları olup be-her sene 

sâhib-i ‘arz olanlara resmin edâ idüp bu âna gelince âhardan ta‘arruz olunmayup eyyâm-ı 

sayfde çıkup hudûd-ı mezbûre dâhilinde olan Boğazyurd dimekle ma‘rûf mahalle konup bir 

nice eyyâm sâkin oldukda andan kalkup tarafı garbisinde olan dağın garb tarafında olan 

kazâya konup bir nice eyyâm anda dahî sâkin olup koyunların ve sığırların bu mahallerde ra‘y 

ide gelüp biz dahî elli ve altmış seneden mütecâvizdir ki kendimizi bilir olalı zikr olunan 

üslûb üzere Boğazyurd’a kona gelüp ma‘mûr evlerimiz olup ve bî-hesâb mevtâmız anda 

medfûne iken hâlâ mezbûr Hâcı ‘Alî ve ‘Abdullah Dede ve ‘Abdulcelîl ve sâ’irleri üslûb-ı 

sâbık üzere zikr olunan Boğazyurd’a konmakdan bizi men‘ iderler şer‘an su‘âl olunup ihkâk-ı 

hak olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mezbûrûn el-Hâc ‘Alî ve ‘Abdullah 

Dede ve ‘Abdulcelîl ve sâ’irleri cevâblarında zikr olunan Boğazyurd bunların âbâ ‘an ced 

mu‘ayyen yaylakları olup ilâ-hâze’l-ân kona geldiklerin münkirûn olıcak müdde‘iyûn-ı 

mezbûrûndan sıdk-ı da‘vâlarına beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ricâlden Karye-i Tolasa’dan 

Hanefî Halîfe ibn ‘Alî ve Hasan bin Hüseyin ve Karye-i Bulumya’dan Hızır bin İlyâs ve 

cemâ‘at-ı kesîre meclis-i şer‘a li-ecli’ş-şehâde hâzırûn olup fî’l-vâki‘ şimâl tarafı İlyâs Baba 

Sultân Çilehânesi’nden Bulumya nâm karye yaylakından Sudöküldüğü nâm mevzi‘den 

Alakilise’ye müntehî ve şark tarafı Alakilise’den Tekekoyağı’n şarkîsinden Kız Kal‘ası 

önünden giden yoldan İlhân Boğazı’ndan İlislikkuzu nâm cebel-i ‘azîmin vasatından a‘lâsına 
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su‘ûd ve güney tarafına nüzûl idüp ve güney tarafında dahî Kumrallı yaylakına gide yoldan 

Pîrkulu nâm cebelin kıble tarafına müntehî ve garb tarafı Şereflüdede’den Devletbınârı’ndan 

Yenice yaylakında mezkûr Çilehâne’ye müntehî olan yaylak Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu 

zemânından beri bunların âbâ ve ecdâdlarının mu‘ayyen yaylakları olup zikr olunan mezbûr 

Çilehâne’ye müntehî yurda konup bir nice eyyâmda sâkin olduklarından sonra garb tarafında 

olan dağın yine garb tarafında olan kazâya kona gelmişlerdir elli ve altmış seneden 

mütecâvizdir böyle göre geldik ve âbâ ve ecdâdımızdan dahî böyle işide geldik biz bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iye etdiklerinde şâhidûn-ı 

mezbûrûnun şehâdetleri gıbbe’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup zikr olunan 

Boğazyurd’un hudûd-ı mezkûre dâhili kadîmü’l-eyyâmdan ahâli-i karye Yenicekışla’nın 

yaylakları idüğüne hükm olunup mâ-vaka‘a ‘alâ vukû‘a ketb olundukdan sonra ihtimâmen ve 

zeyl-i kitâbda mestûrü’l-esâmî olan müslümânlar ile zikr olunan Boğazyurd dimekle ma‘rûf 

mahallin üzerine varulup nazar olundukdan sonra fî’l-vâki‘ kadîm-i mesken olduğu zâhir ve 

bâhir olup ve Yenicekışla ahâlisinin her birinin eskiden binâ olunmuş müte‘addid evleri olup 

ve kurbunda bî-kıyâs mevtâları medfûn olup ve bu evler ve mevtâlar bunların idüğüne ahâli-i 

Kumrallı’dan mezbûrûn el-Hâc ‘Alî ve ‘Abdullah Dede ve ‘Abdulcelîl ve sâ’irleri mu‘terifler 

olmağın ahâli-i Kumrallı’nın karyeleri ve yaylakları ile zikr olunan Boğazyurd’un beyninde 

bunu ba‘îd olup bir vecihle münâsebetleri olmamağın min ba‘d zikr olunan Boğazyurd’a 

ahâli-i Karye-i Kumrallı ta‘arruzdan men‘ bir le mâ-vaka‘a ketb ve terkîm olundu tahrîren fî 

şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene hamse ve erba‘în ve elf (Muharrem 1045 / 17 Haziran- 16 

Temmuz 1635). 

Pîr Ahmed bin Hasan, Arzmân bin Fîrûz, Muslî bin Pîrî, Hasan bin Enbiyâ, Sâlih bin 

Dâvud ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

31-2 Rüsûm-ı Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ havâss-ı hümâyûndan Suğla 

Hâssı kurâlarından İsmîl nâm karye sâkinlerinden İbrahîm bin Halîl ve el-Hâc İsma‘îl ve 

Müneccim nâm karye sâkinlerinden ‘Abdullah ibn el-Hâc Ahmed ve Hüseyin bin 

‘Abdulgaffâr ve Pîrhasanlu nâm karye sâkinlerinden Oruç bin İbrahîm ve Celâlî nâm karye 

sâkinlerinden Şa’bân bin Mehmed ve Karaüyük nâm karye sâkinlerinden ‘Ömer bin Budak ve 

Rûmdiğîn nâm karye sâkinlerinden Koca bin Satı ve Salur nâm karye sâkinlerinden ‘İvaz bin 

Ya‘kûb ve Zengân nâm karye sâkinlerinden ‘İvaz bin Mehmed ve Emirbeg nâm karye 

sâkinlerinden Fazlı bin Mehmed ve Süleymân bin Mehmed ve İlhânlı nâm karye 

sâkinlerinden Sefer bin İsma‘îl ve Şa‘bân bin Hüseyin ve Karkın nâm karye sâkinlerinden 

İbrahîm bin Eymîr ve Ece nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Mustafâ ve ‘Ömer bin 

Mehmed ve Küçükköy dimekle ma‘rûf karye sâkinlerinden ‘Alî bin Mustafâ ve ‘Âdilli nâm 

karye sâkinlerinden Receb bin ‘Arefe nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ 

hazretlerinin mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa mahzarında her 

biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp biz havâss-ı hümâyûn re‘âyâsı olup min külli’l-vücûh serbest 

olup mîr-mîrân ve mütesellimleri bilâ emr-i şerîf kara arpa ve kışlak ve torpak akçası teklîf 

itmeyüp men‘ ve def‘ içün yedimde emr-i şerîf var iken mütesellim-i mûmâ-ileyh el-Hâc 

Ebûbekir Ağa hass-ı mezbûr re‘âyâsına arpa teklîf eylemiş su‘âl olunup yedimizde olan emr-i 

şerîf mûcibince men‘ ve def‘ olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mütesellim-

i mûmâ-ileyh cevâbında hâss-ı mezbûr re‘âyâsına arpa teklîf olunmaya deyu emr-i şerîf vârid 

olduğu ma‘lûmum değildir deyucek mezbûrûn kimesnelerin yedlerinde olan emr-i şerîf bi’l-

muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında hâlâ mîr-mîrân ve mîr-livâ 

âdemleri ve mütesellimleri ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ’ifesi bilâ emr-i şerîf kara arpa ve kışlak ve 
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torpak akçası ve sâ’ir bunun emsâli tekâlîf-i şâkka ile rencîde iderler deyu bildürüp men‘ ve 

def‘ olunup hukûk ve rüsûmların Suğla Hâsları voyvodalarına kânun ve defter mûcibince 

virdiklerinden sonra mîr-mîrân ve mîr-livâ âdemlerine ve mütesellimlerine bilâ emr-i şerîf ol 

vecihle tekâlîf-i şâkka teklîfi ile rencîde itdirilmeye deyu buyrulmağın ber-mûcib-i emr-i ‘âlî 

Suğla Hâssı re‘âyâsından arpa talebinden mütesellim-i mûmâ-ileyh men‘ olunup mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (24 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 19 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, Kıdvetü’l-kuzât Mustafâ Efendi, 

Fahrü’l-kuzât Hasan Efendi, Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi bin Ezelî, Receb Çelebi bin el-

Hâc ‘Abdurrahman, Zübdetü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi. 

 

32-1 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Halîl Çelebi ibn ‘Ârif 

Efendi asâleten ve karındaşı Ahmed Çelebi tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup Şa‘bân bin Yûsuf ve Receb bin Süleymân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan mezbûr Halîl Çelebi vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb İbrahîm Çelebi ibn el-Hâc ‘Ömer mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasında Çölmekçiler 

Sûku’nda vâki‘ bir tarafı Debbâğhâne Câmi‘i vakfı olan dükkân ve bir tarafı ‘Alî dükkânı ve 

bir tarafı el-Hâc Hüsâm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemînlerinin be-her sene 

câmi‘-i mezbûr vakfına yirmi akça icâresi olan iki bâb dükkânımızı mezbûr İbrahîm Çelebi’ye 

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 mezbûr yetmiş guruşu mezkûr İbrahîm 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 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Rebî‘ü’l-

âhir 1083 / 20 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi ibn ‘Abdulkerîm Efendi, Mehmed Çelebi bin 

‘Abdullatîf, Mehmed bin Mehmed, Mehmed bin Bircân, ‘Abdî Halîfe bin ‘Ömer, Mûsâ Dede 

bin Ahmed. 

 

32-2 Hibe Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

iden Sefer bin Mehmed’in verâseti sulbî kebîr oğlu Yûsuf ve kebîre kızı Râzıye ve sagîr oğlu 

Ramazân ve Hüseyin ve sagîre kızları Marzıye ve Sâliha ve zevce-i metrûkesi Satı nâm 

hatuna münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘ ile ma‘lûm oldukdan sonra râfi‘ü’l-kitâb mezbûr Yûsuf 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Satı Hatun kendi tarafından asîl sagîrûn-ı 

mezbûrûnun kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan merkûme Satı Hatun mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ sagîr iken babam müteveffâ-yı mezbûr sünnet eylediği 

mahalde bana ve sagîr karındaşım mezbûr Ramazân’a Debbâğhâne’de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cirân ma‘lûmetü’l-hudûd Emrullah dükkânı dimekle ma‘rûf on iki sehme münkasim olan bir 

bâb debbâğ dükkânında olan bir sehm hissesini ve mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cirân ma‘lûmetü’l-hudûd olan bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve havluyu müştemil 

menzilini sünnetlik hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk idüp yine mevki‘-i hibede 

velâyeti hasebiyle bizim içün ithâb ve kabz idüp mülk-i mevhûbumuz olmuşiken vasî-i 

merkûme Satı müdâhale murâd ider su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mahmûd ibn el-Hâc Satı ve Receb Beşe ibn ‘Abdî nâm 
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kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hazırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı 

mezbûr Sefer mukaddemâ hâl-i sıhhatinde oğulları mezbûrân Yûsuf ve Ramazân sagîrler iken 

sünnetlik menzil-i mezbûru ve debbâğ dükkânında olan bir sehm hissesini bizim 

huzûrumuzda ikisine hibe eyledi yine velâyeti hasebiyle mezbûrân Yûsuf ve Ramazân içün 

mevki‘-i hibe kabz eyledi mülk-i mevhûblarıdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın bî-vech mu‘ârazadan vasî-i 

merkûme men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 21 Ağustos 1672). 

Şa‘bân Halîfe el-imâm, ‘Abdurrahman bin Mehmed, Ahmed bin ‘Alî, Receb bin 

Mehmed, Ahmed bin Emrullah, Mehmed bin Emrullah. 

 

32-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsilîn Hazret-i Şeyh Sadreddîn 

nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ vefât iden ‘İvaz bin 

Mehmed’in sulbî kebîr oğlu Mehmed kendi tarafından ve vâlidesi Esmâ Hatun tarafından 

vekîl-i şer‘îsi olmağla vekâleten ve sagîr karındaşı Mustafâ ve sagîre hemşîresi Fâtıma’nın 

vasîleri olmağla vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-

i ‘Alî nâm hatun mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp babamız müteveffâ-yı mezbûr ‘İvaz hâl-i sıhhatinde Buzhâne kurbunda vâki‘ bir tarafı 

Ahmed mülkü ve bir tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd ‘arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta bağı merkûme Fâtıma Hatun’a 

râyic-i fî’l-vakt altıbinikiyüz akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi bağ-ı mezbûr 

merkûme Fâtıma Hatun’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-sâdis ve’l-‘ışrîn 

min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 21 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Mahmûd bin Ahmed, Mahmûd bin 

İbrahîm, Mustafâ bin Hüseyin, Halîl bin ‘Alî Efendi. 

 

32-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Ebûbekir Çelebi 

ibn Seyyid Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Asiye 

bint-i Mehmed Efendi nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme 

Asiye ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve 

ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden 

fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı kendi üzerine olmak üzere ve bedel-i hul‘ merkûme Asiye 

Hatun yedinden beş esedî guruş alup merkûme Asiye’yi muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ 

idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ 

de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (27 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 22 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Mehmed Efendi bin Ezelî, ‘İvaz bin 

Mehmed, Mustafâ Çelebi bin Kâsım, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Halîl, Mustafâ bin 

Mahmûd. 

 

33-1 Muhâla‘a 

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 es-Seyyid 
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Ebûbekir Çelebi ibn Seyyid Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr 

Seyyid Ebûbekir Çelebi ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmemden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere ve bedel-i 

hul‘ zevcim mezbûr Seyyid Ebûbekir Çelebi’ye beş esedî guruş virüp mezbûr Seyyid 

Ebûbekir Çelebi ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere 

hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 

Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 22 Ağustos 1672). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

33-2 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hocafakîh Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin ‘Alî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Ahmed bin Mustafâ mahzarında üzerine da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem tahte’l-kal‘ada kuşluk vaktinde mezbûr 

Ahmed sol budumu ve sağ göbeğim altını bıçak ile darb ve mecrûh eyledi su‘âl olunup takrîri 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden el-Hâc Nasûh bin Sinân ve es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid 

Yûsuf ve Mehmed bin ‘Abdî bin ve ‘Abdî bin ‘Abdurrahman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan üç gün 

mukaddem tahte’l-kal‘ada kuşluk vaktinde bizim huzûrumuzda mezbûr Ahmed müdde‘î-i 

merkûm Ahmed’i sol budunu ve sağ göbeği altını bıçak ile mecrûh eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri hîn-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn 

olunan Yûsuf Beg’in mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 22 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Halîl bin Arslan, Mahmûd bin ‘Abdullah, el-Hâc ‘Ömer 

bin ‘Osmân, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Hüseyin, İbrahîm Çelebi ibn ‘Osmân. 

 

33-3 Hibe ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sille nâm karye 

sâkinlerinden olup bundan akdem mürd olan Bâbpi nâm zimmînin sulbî sagîr oğulları 

Yağmur’a ve Aslan ve Sâva’ya kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunan vâlideleri Kadem 

bint-i Çini nâm nasrâniye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Ordu bint-i Bahşî nâm 

nasrâniye muvâcehesinde bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Ordu on beş sene 

mukaddem ‘âkıle ve bâliğa iken karye-i merkûmede Güniy nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı Köşe mülkü ve bir tarafı Hoca mülkü ile 

mahdûd iki puşta bağı sagîrûn-ı mezbûrûnun babaları mürd-i merkûm Babpi nâm zimmîye 

‘ammisi olmağla hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-i hibede ithâb 

ve kabz idüp zikr olunan iki puşta bağı mürd-i mezbûr beş sene ve ba‘dehu oğulları sagîrûn-ı 

mezbûrûn on sene muvâcehesinde mutasarrıf iken hâlâ merkûme Ordu bağ-ı mezbûru zabt 

murâd ider su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl merkûme Ordu sâlifü’z-zikr iki puşta bağı 

‘ammisi mürd-i mezbûr Babpi’ye hibe ve teslîm eylediğini münkire olıcak vasî-i mezbûrdan 

takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda Bostân veled-i Satı ve Bâlî veled-i Baryam 

zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

merkûme Ordu on beş sene mukaddem ‘âkıle ve bâliğa iken zikr olunan iki puşta bağını 



148 

 

‘ammisi mürd-i mezbûr Babpi’ye hâl-i sıhhatinde hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm 

eyledi ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabz idüp kendi ve ba‘dehu oğulları sagîrûn-ı 

mezbûrûn on beş senedir muvâcehe zabt eylediler bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hîn-i kabûlde vâkı‘a olmağın bağ-ı 

mezbûrdan kasr-ı yede merkûme Ordu’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-âhir 

1083 / 23 Ağustos 1672). 

Mehmed bin Süleymân, ‘Abbâs bin Himmet, Sâva veled-i Îsâ, Cibâli veled-i Memûn. 

 

33-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Receb kendi 

tarafından asâleten ve sagîr karındaşı Mehmed’e kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olmağla 

vesâyeten ve ‘ammileri Mehmed bin Halîl tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup Hüseyin bin Seydî ve Sefer bin Aydın şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan es-Seyyid Mustafâ ibn Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

İbrahîm bin Mehmed mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp evvelâ mezbûr Mustafâ mahmiye-i merkûme zeylinde Selîfâr nâm 

mevzi‘de vâki‘ tarafeyni mezbûr İbrahîm mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı 

Zülfikâr ve ‘Îsâ mülkleri ile mahdûd eşcâr bağçesiyle altı puşta bağımızı zarûret-i deyn içün 

asâlet ve vesâyetim hasebiyle mezbûr İbrahîm’e bindokuzyüzon akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i 

şer‘î ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim deyüp ba‘dehu vekîl-i mezbûr Seyyid 

Mustafâ Çelebi mevzi‘-i mezbûrda müvekkilem mezbûr Mehmed bir tarafı Mehmed mülkü 

ve tarafeyni mezbûr İbrahîm mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ile mahdûd bir mikdâr ‘arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil beş puşta bağını mezbûr İbrahîm’e binaltıyüz akçaya bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi ba‘de’l-yevm zikr olunan ‘arz-ı hâliye 

ve eşcâr ve beş puşta bağ ve eşcâr bağçe ile altı puşta bağ mezbûr İbrahîm’in 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-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 21 Ağustos 1672). 

Süleymân Halîfe el-imâm, Hüseyin bin Seydî, ‘Îsâ bin Murâd. 

 

34-1 Küfür Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan Ahmed Ağa muzâheretiyle mahmiye-i 

Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Salâhaddîn nâm karye sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Mûsâ bin Döğenci ve nâhiye-i merkûme nâ’ibi fahrü’l-kuzât Mahmûd Efendi 

tarafından vekîl-i şer‘îsi karındaşı zübdetü’l-müderrisîn Mehmed Efendi meclis-i şer‘-i şerîfe 

karye-i merkûme sâkinlerinden Ya‘kûb bin Hasan nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem mezbûr Ya‘kûb bana senin 

‘avratını mukaddemâ yef‘alledim yine yef‘allerim didi ben seni nâhiye-i merkûme nâ’ibine 

i‘lâm idüp şikâyet iderin didikde mezkûr Mehmed Efendi’nin karındaşı nâhiye-i merkûme 

nâ’ibi olan mezbûr Mahmûd Efendi’ye dahî şetm eyledi su‘âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-

su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden İmâm Sâlih Halîfe ibn 

‘Abdulkâdir ve İdrîs bin Şerîf nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem mezbûr Ya‘kûb bizim 

huzûrumuzda merkûm Mûsâ’ya senin ‘avratını mukaddemâ yef‘alledim yine yef‘allerim didi 
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mezbûr Mûsâ merkûm Ya‘kûb’a senden nâhiye-i merkûme nâ’ibi Mahmûd Efendi’ye şikâyet 

iderin didikde mezkûr Mahmûd Efendi’ye dahî şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hîn-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 23 Ağustos 1672). 

‘İvaz bin Mehmed, ‘Abdulvehhâb bin Himmet, Muharrem bin Döğenci, Sinân bin 

Mehmed, İbrahîm bin Koca, ‘Alî bin Yûsuf. 

 

34-2 Kapıya Katran Sürme 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan ‘Abbâs Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Devle Mahallesi ahâlisinden Şeyh Ahmed Efendi ve Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Veled ve 

İbrahîm bin Süleymân ve Yûsuf bin Nasûh ve Hasan Çelebi mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûme sâkinlerinden gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan ‘Îsâ Beşe’nin kapusuna katran 

sürmüşler zevcesinin keyfiyet-i hâli mezbûrûn kimesnelerden su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-

su‘âl mezbûrûn Şeyh Ahmed Efendi ve Mustafâ Çelebi ve İbrahîm ve Yûsuf ve Hasan Çelebi 

cevâblarında mezbûr ‘Îsâ Beşe’nin zevcesi kendi hâlinde sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i 

hâlini ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (29 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 24 Ağustos 1672). 

Derviş bin Mehmed sahaf, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

34-3 Nikâh 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Neslihân bint-i Mehmed 

nâm bikr-i bâliğa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Receb 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim akrab akrabâmdan velîm olmayup ‘âkıle ve 

bâliğa olmam ile mehr-i mu‘accel bir kemhâ kaftan ve yirmi paftalı bir sîm kuşak ve bir alaca 

döşek ve bir alaca yasdık ve bir çift yorgan ve bir ‘arkıye ve mükemmel hamam rahtı ve 

yirmibin akça mehr-i mü’eccel ile nefsimi mezbûr Mehmed’e tezvîc idicek oldum deyup 

mezbûr Mehmed dahî vech-i mübeyyen üzere merkûme Neslihân’ı tezevvüc ve kabûl iderim 

didikde tarafeynin rızâsıyla mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 23 Ağustos 

1672). 

Mahmûd Çelebi bin Mehmed Beşe, Seyyid İsma‘îl Çelebi bin Ahmed, Ahmed Çelebi 

bin ‘Alî, ‘İvaz bin Müstecâb, Ahmed Çelebi bin Mehmed. 

 

34-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Bağrı Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ahmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Fâtî bint-i ‘Îsâ nâm hatun mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Fâtî Hatun ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan ikibin akça mü’eccelinde ve 

nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı dahî kendi üzerine olmak 

üzere zevcem merkûme Fâtî Hatun ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî hul‘u 

ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-evvel 1083 / 27 Ağustos 

1672). 

‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Zülfikâr bin ‘Abdullah, Hüseyin bin Durmuş. 
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34-5 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Bağrı Mahallesi sâkinelerinden Fâtî bint-i ‘Îsâ nâm hatun meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Ahmed mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mehmed ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan ikibin akça mehr-i 

mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm kendi 

üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Mehmed ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol 

dahî hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîmden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-evvel 1083 / 

27 Ağustos 1672). 

‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Zülfikâr bin ‘Abdullah, Hüseyin bin Durmuş. 

 

35-1 Hırsızlık Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ken‘ân bin 

‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i Trablus sâkinlerinden Mahmûd 

bin Halîl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bugün Atbazarı Kapusu Sûku’nda hıyâr 

alurken mezbûr Mahmûd elini cebüme sokup ikibuçuk guruş ve üç semenimi kesem ile 

cebümden çıkarup müslümânlar görmekle yedinden aldım su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Receb Çelebi ibn es-

Seyyid ‘Alî Çelebi ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ bugün Atbazarı Kapusu Sûku’nda mezbûr 

Mahmûd mezkûr Ken‘ân’ın elini cebüne sokup akça kesesini cebünden çıkarırken biz gördük 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinden 

şehâdetleri makbûle olmağın mâ-vaka‘a şehr subaşı ‘Abbâs Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-

evvel 1083 / 27 Ağustos 1672). 

es-Seyyid Süleymân Halîfe el-imâm, Bazarbaşı el-Hâc İsma‘îl, Budak bin ‘Abdullah, 

Sâlih bin Muharrem, Hüseyin bin ‘Alî. 

 

35-2 Tekâlîf Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Salâhaddîn nâm karye 

sâkinlerinden Sâlih Halîfe el-imâm ve ‘Alî bin Molla ve İdrîs bin Şerîf ve ‘Abdulvahhâb bin 

Minnet ve ‘İvaz nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme 

sâkinlerinden Hasan bin Hûbyâr mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp evvelâ 

mezbûr Sâlih Halîfe mezbûr Hasan mukaddemâ beni nâhiye-i merkûme subaşısına gamz idüp 

altmış guruşumu aldırmağa sebeb oldu deyu da‘vâ idüp ve mezbûr ‘Alî dahî mezkûr Hasan 

mukaddemâ bana kefîl ol deyüp ben dahî kefîl olmam ile firâr itmekle mütesellim-i sâbık elli 

guruşumu aldırmağa sebeb oldu ve mezkûr ‘İvaz dahî merkûm Hasan mukaddemâ senin 

oğlun imâmın kızına varır deyu nâhiye-i merkûme subaşısına gamz idüp yirmi guruşumu 

aldırmağa sebeb oldu ve mezbûr İdrîs dahî mukaddemâ hilâf-ı vâki‘ nâhiye-i merkûme 

subaşısına gamz idüp kırk guruşumu aldırmağa sebeb oldu ve bundan mâ‘adâ mezbûr Hasan 

bin ‘Acemoğlanı oturağı oldum deyu vâki‘ olan sâlyânesini virmekde te‘allül ider su‘âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Hasan cevâbında ben selhânede yetmiş üçüncü 

odada ‘acemoğlanı oturağı oldum deyu mühürlü tezkere ibrâz idüp tezkeresi mahkûk olmağla 

mezbûr Hasan ba‘de’l-yevm vâki‘ olan tekâlîf-i karye-i merkûme ahâlisi ile ma‘â edâ ve 



151 

 

teslîm ideyim ve ba‘de’l-yevm tâ’ife-i ‘‘askeriyeden oldum deyu da‘vâ sadedinde olmayup 

idersem mesmû‘a olmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Rebî ‘ü’l-âhir 1083 / 24 Ağustos 

1672). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, Fahrü’l-kuzât Mahmûd 

Efendi, Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî. 

 

35-3 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Halîl nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğulları Mahmûd ve ‘Ömer’e babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i 

şer‘le intikâl iden emvâl ve erzâkların zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyelerini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın dayıları râfi‘ü’l-kitâb Receb bin Müstecâb 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 edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (5 Cemâziye’l-evvel 1083 / 29 Ağustos 1672). 

‘Abdulkâdir Halîfe bin el-Hâc ‘Osmân, Süleymân bin Şa‘bân, Muslî bin Mustafâ, Sâlih 

bin Muharrem. 

 

35-4 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Harâbesi Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Halîl nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğulları Mahmûd ve ‘Ömer’in kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan 

dayıları Receb bin Müstecâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin 

Şa‘bân mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîrân-ı mezbûrânın mahalle-i 

merkûmede vâki‘ tarafeyni Mehmed mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilleri harâba müşrif 

olup zarûret-i nafakaları içün vesâyetim hasebiyle mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt 

binaltıyüz akçaya 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 fî’l-yevmi’l-

hâmis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-evvel 1083 / 29 

Ağustos 1672). 

‘Abdulkâdir Halîfe bin el-Hâc ‘Osmân, Süleymân bin Şa‘bân, Fazlı bin Mustafâ, Sâlih 

bin Muharrem, İsma‘îl Halîfe bin el-Hâc ‘Abdulkâdir. 

 

36-1 Güderken Kaybolan Hayvanların Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Kasabcubûr dimekle ma‘rûf el-Hâc Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp hâzır-ı bi’l-meclis olan câriye-i memlûkum mezbûr İbrahîm’e ra‘y içün ‘ad idüp 

doksan yedi davar teslîm eylemiş seksen altı davarımı aldım bâkî on iki davarım yokdur taleb 

iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr İbrahîm cevâbında mezkûr el-Hâc 

Mehmed’in câriyesi doksan yedi davardır deyu sayup teslîm eyledi deyucek mezbûr el-Hâc 

Mehmed’den teslîm olunan davarı sayup teslîm eylediğini mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin zikr olunan davarı sayup 

teslîm olunmaduğuna mezbûr İbrahîm’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 
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yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 22 Ağustos 1672). 

‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, el-Hâc Dâvud bin Himmet, İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, 

el-Hâc ‘Alî Beşe bin Hüseyin. 

 

36-2 ‘Âile İçi Şiddet (Karısının Saçından Tutarak Süyüren Koca) 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Ümmü 

bint-i Şa‘bân nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci Hasan ibn el-Hâc 

Bayram mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün kable’l-mağrib benim zevcim 

mezbûr Hasan benim saçımı eline dolayup zokak kapusuna varınca beni sürüdü su‘âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Ebûbekir bin 

Murâd ve Mehmed bin Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ dünkü gün kable’l-mağrib merkûme Ümmü hatunun saçını 

zevci mezbûr Hasan eline dolayup zokak kapusuna varınca sürüdü biz gördük bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a subaşı ‘Abbâs Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-evvel 1083 

/ 29 Ağustos 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, ‘Alî Halîfe bin Hüseyin, Mustafâ bin Mehmed, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

36-3 Mısır’da Ölen Kimsenin Terekesinin Teslîm Alınması 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem Mısır 

Kâhire’de vefât iden Mehmed nâm kimesnenin inhisâr üzere vârisleri olan babası Hüseyin 

Çelebi ibn Yûsuf ve vâlidesi Mü’mine bint-i Sâlih meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sâbıkan Anadolu kâdı‘askeri olan mu‘înü’ş-şerî‘ati’l-müstakîm ve zahr-i esâsü’l-‘ulemâ’i’l-

hakîka sultânü’l-‘ulemâ ve burhânü’l-fuzalâ Hazret-i Mehmed Efendi’nin kethüdâsı râfi‘ü’l-

kitâb zübdetü’l-kuzât Sâlih Efendi ibn Muslî mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

oğlumuz mezbûr Mehmed Mısır Kâhire’de vefât idüp yanında mevcûd olan 

dörtbinaltıyüzellibeş parasını bi-tarîki’l-emâne mûmâ-ileyh Sâlih Efendi zabt idüp hâlâ 

mahmiye-i merkûmeye nüzûl buyurduklarında zikr olunan dörtbinaltıyüzellibeş parayı mûmâ-

ileyh Sâlih Efendi yedinden bi’t-temâm olup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî 

bir akça ve bir habbe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(7 Cemâziye’l-evvel 1083 / 31 Ağustos 1672). 

Fahrü’s-sâdât Zehrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Zehrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn 

‘Abdulgaffâr Efendi, Kıdvetü’l-emâsil Siyâvuş Ağa, Fahrü’l-eşbâh Ahmed Ağa, Zehrü’l-

müderrisîn Hasan Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Fahrü’l-meşâyih Seyyid Şeyh Mehmed Efendi. 

 

36-4 Bu Belge Darb Edilmişdir 

Bu hüccetde sehv olmağla tekrâr tashîh olunmuşdur. 

 

36-5 Talâk İçin Şart Edildiği İddi‘âsı 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden ‘Alîme bint-i Mevlûd ve 

‘Âyşe bint-i Murâd nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcleri râfi‘ü’l-kitâb 
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Mehmed bin İbrahîm mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz gün mukaddem 

zevcim mezbûr Mehmed hîn-i gazabda boş olun didi lâkin talâk-ı selâseye niyet ve zikr 

eylemediğine mezbûr Mehmed’e yemîn teklîf olunsun didiklerinde ol dahî talâk-ı selâseye 

niyet idüp zikr eylemediğine yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-evvel 

1083 / 1 Eylül 1672). 

‘Abdulfettâh Halîfe, ‘Îsâ Çelebi bin Mehmed, (silik). 

 

37-1 Zorlama İle Talâkı Kabûl Ettirme Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinelerinden Cemîle bint-i Şükrullah 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin 

Hüseyin mahzarında da‘vâ idüp mukaddemâ zevcim olan mezbûr Ahmed nikâhından fâriga 

oldum de deyu beni darb idüp ben dahî nikâhımdan fâriga oldum deyu mukaddemâ meclis-i 

şer‘de ikrâr itmekle beni muhâla‘a eyledi lâkin kerhen fâriga olmam ile hâlâ zimmetinde 

mütekarrer olan üçbin akça mehrimi 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 Cemîle’yi 

nikâhından fâriga ol deyu darb eylemediğine mezkûr Ahmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mesûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Cemâziye’l-evvel 1083 / 

31 Ağustos 1672). 

Mahmûd bin Şa‘bân, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

37-2 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Karaağaç Kazâsı’na tâbi‘ Süvârim nâm karye sâkinlerinden Veysel ibn el-Hâc Îvâd 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî târî 

olmağla husûs-ı mezbûrda mezkûr Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir 

ve şâyi‘ olmağın ben dahî mürâca‘at eyledim mezbûr Elkeşe kasığımı yarup ma‘lûmu olduğu 

üzere ‘ilâcı ile mukayyed olsun maraz-ı mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat 

müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyeyim eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve 

diyetime müte‘allıka akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr 

Elkeşe zimmî rencîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-evvel 1083 / 1 Eylül 

1672). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid ‘Alî, el-Hâc Yûsuf bin Mehmed, el-Hâc 

Mehmed bin İlyâs, Mehmed bin Mûsâ. 

 

37-3 Poladlar Mahallesi Mescid ve ‘Avârızına Vakfedilen Mâllar Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi Mescidi ve ‘avârızı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb 

İbrahîm nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

sâkinelerinden iken fevt olan ‘Aynî Hatun’un vârisi olan Mehmed bin Ahmed mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı merkûme ‘Aynî Hatun hâl-i sıhhatinde on iki re’s 

koyun ve lahbesi mahalle-i merkûme ‘avârızına ve on beş yarım buğday ve bir palasını 

mescid-i şerîfe vakf idüp teslîm-i mütevelli eylemişidi merkûm müteveffât-ı merkûmenin 

muhallefâtına hald murâd ider su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Abdurrahman bin Mehmed ve diğer ‘Abdurrahman bin 

el-Hâc Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 
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olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffât-ı merkûme ‘Aynî Hatun hâl-i sıhhatinde bizim 

huzûrumuzda zikr olunan on iki re’s davarını mahalle-i merkûme ‘avârızına ve on beş yarım 

buğdayı ve bir palasını mahalle-i merkûme mescidine vakf idüp teslîm-i mütevelli eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mezbûr Mehmed bî-vech mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 2 Eylül 1672). 

‘Abdullah Halîfe el-imâm, el-Hâc Mehmed bin Allahverdi, ‘Abdî bin Hâcı, Habîb Dede 

bin Sarı. 

 

37-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kürkçü Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Hüseyin meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Îsâ bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ba‘zen ‘Abdulkerîm mülkü ve ba‘zen benim 

mülküm ve bir tarafı Emrullah Efendioğlu mülkü ve bir tarafı İsma‘îl Beg mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i hâs ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir örtme ve bir ahur ve havluyu 

müştemil Satı evlâdından iştirâ eylediğim menzilimi mezbûr ‘Îsa’ya râyic-i fî’l-vakt iki sene 

mukaddem ikibinbeşyüz akçaya 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 ‘Îsâ 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’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Cemâziye’l-evvel 1083 / 

2 Eylül 1672). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Derviş Mustafâ bin Himmet, el-Hâc Velî bin Mehmed. 

 

37-5 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan 

Mustafâ’nın sulbî sagîr oğlu Mehmed’in vasîsi olan ‘Âyşe bint-i Sefer nâm hatun hüsn-i 

rızâsıyla vesâyetden fâriga olup sagîr-i mezbûrun zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâline vasî lâzım ve 

mühim olmağın kayınatası Mustafâ bin İbrahîm 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 edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâdî ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Cemâziye’l-evvel 1083 / 4 

Eylül 1672). 

Molla ‘Alî bin Hızır, el-Hâc Hüseyin bin Hasan, Mustafâ bin Yûnus, el-Hâc Velî bin 

Mehmed, Sefer bin Mehmed. 

 

38-1 Hibe Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Bâdıseher bint-i 

‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

sâkinelerinden iken fevt olan Mihri bint-i Hüseyin nâm hatunun inhisâr üzere vârisi olan 

karındaşı Ahmed Beşe mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kadınım müteveffâ-yı 

merkûme Mehrî Hatun hâl-i sıhhatinde mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilini ve içinde mevcûd 

olan iki dîvân sahanını ve bir sagîr tepsi ve bir şeker tepsisini ve bir hamam döşemesini ve iki 

yüz yasdığını ve bir çubuk üzengi ve bir kantarma ve bir fânûs ve bir çit yorgan ve bir çuka 

kavuk ve bir tencere ve iki köhne sanduk ve iki yük perdesi ve bir çulha alâtı ve iki çuval ve 
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bir sacayak ve bir demür çengal ve on küp ve bir siyah yektâsını mülkünden ifrâz idüp bana 

hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe (ve ben dahî meclis-i hibede) ithâb ve kabz idüp mülk-i 

mevhûbum (olmuş) iken mezbûr Ahmed Beşe zabtıma mâni‘ olur su‘âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Molla Mehmed bin el-

Hâc Mehmed ve el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed ve el-Hâc Mehmed bin Tosun Mehmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

merkûme Mehrî Hatun hâl-i sıhhatinde mahalle-i merkûmede vâki‘ hudûd-ı merkûme ile 

mahdûd olan menzilini ve içinde mevcûd olup bâlâda tahrîr olunan eşyâsını bizim 

huzûrumuzda merkûme Bâdıseher Hatun’a hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm eyledi ol 

dahî meclis-i hibede ithâb ve kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye itdiklerinde şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

olmağın zikr olunan menzil ve eşyâdan kasr-ı yede mezbûr Ahmed Beşe’ye tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (9 Cemâziye’l-evvel 1083 / 2 Eylül 1672). 

Mustafâ Beşe bin Mehmed, ‘Abdî bin Hüseyin, ‘Ömer bin Mehmed, Mehmed bin 

Hasan, Mustafâ bin Muharrem. 

 

38-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn Seyyid Cemşîd nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızı Şerîfe’ye 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 ‘ammisi râfi‘ü’l-

kitâb el-Hâc Mustafâ nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî ve 

Himmet nâzır nasb ve ta‘yîn olundukda onlar dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımelerini edâya müte‘ahhid ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Cemâziye’l-

evvel 1083 / 6 Eylül 1672). 

el-Hâc Mehmed bin Allahverdi, ‘Abdullah Halîfe bin Budak, ‘Ömer bin Süleymân, 

Halîl bin Hasan. 

 

38-3 Kapıya Katran Sürme 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan ‘Abbâs Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Hazret-i Şeyhsadreddîn Mahallesi sâkinlerinden İmâm ‘Alî Halîfe ibn Îvâd ve Hasan 

Çelebi ibn Hâver ve Hâcı Hüseyin bin Hasan mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden olup gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mehmed bin Bayram ve hâzıra-i bi’l-meclis 

Fâtıma bint-i Ahmed’in bu gice kapularına katran sürmüşler keyfiyet-i hâlleri su‘âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûrîn ‘Alî Halîfe ve Hasan Çelebi ve Hâcı Hüseyin merkûm 

Mehmed’in zevcesi ve mezbûre Fâtıma kendi hâllerinde sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i 

hâllerini ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1083 / 5 Eylül 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Seyyid Mehmed Efendi, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin 

Durmuş. 

 

38-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinlerinden Nebî bin Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Safiye bint-i Mustafâ nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Safiye ile beynimizde hüsn-i 
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zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin 

akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden fâriga olup ve me’ûnet-i 

süknâsı kendi üzerine olmak üzere ve bedel-i hul‘ bir dârâyî kaftan ve beş arşûn ketan bezi ve 

bir ‘anâbi boğası merkûme yedinden alup merkûme Safiye Hatun’u muhâla‘a-i sahîha-i 

şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra 

müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 2 Eylül 1672). 

Mehmed Halîfe bin İbrahîm, ‘Ömer bin el-Hâc Ahmed, Seyyid ‘Abdullah bin Mehmed. 

 

38-5 Merkeb Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb dellâl ‘Alî bin Mehmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Mehmed bin ‘Abdulcelîl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem Mısırlı Hasan Ağa Konya’ya nüzûl eyledikde bir re’s 

siyah merkebini âhara bey‘ idi vir deyu bana teslîm idüp ba‘dehu mezbûr Mehmed gelüp 

Hasan Ağa merkebi ister deyu merkebi alup gitdikden sonra mezbûr Hasan Ağa Konya’dan 

kalkmak murâd idüp beni bulamamağla dellâlbaşı hâzır-ı bi’l-meclis olan Receb’i getürdüp 

merkebin bahâsı içün üçbuçuk esedî guruş alup yedine mühürlü tezkere virüp merkebi Sâyis 

Mehmed’den alasız deyu hâlâ merkebi mezbûr Mehmed’den taleb iderin su‘âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-vâki‘ zikr olunan merkeb-i mezkûr 

Hasan Ağa’nın mülküdür benim ‘alâkam yokdur ancak sâyisi olmam ile üzerinde alacağım 

var idi merkebi mezbûr dellâl ‘Alî’den aldım ve ben bunda kaldım deyu merkeb Hasan 

Ağa’nın olduğunu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin zikr olunan merkebi dellâl ‘Alî’ye mütesellim-i 

mezbûr Mehmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1083 / 5 Eylül 1672). 

‘Alî Halîfe bin İsma‘îl, Mehmed bin Mahmûd, Mehmed bin Hasan, Hasan bin ‘Îsâ. 

 

39-1 Borca Kefîl Olduğunu Tescîl 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hasan bin Handân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Kasâb el-Hâc ‘Alî Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı 

bi’l-meclis Hüseyin Çelebi’nin sahtiyan bahâsından mezkûr el-Hâc ‘Alî Beşe’ye otuzbeş 

esedî guruş deyni olduğunu ikrâr itmekle sâlifü’z-zikr otuzbeş guruşu emr-i kabûlü hâvî 

kefâletle kefîl-i bi’l-mâl oldum yüz yirmi gün mürûrunda zikr olunan otuzbeş guruşu ben 

teslîm ideyim didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Cemâziye’l-evvel 1083 / 4 Eylül 1672). 

‘Alî bin İbrahîm, ‘Alî Halîfe bin Ahmed Hoca, Hamza bin Mahmûd, Mahmûd bin 

Şa‘bân. 

 

39-2 Vasiyet İsbâtı Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den 

fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden olup fevt olan 

‘Âyşe nâm hatunun menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde müteveffâ-yı 

merkûmenin kız karındaşı kızı râfi‘atü’l-kitâb Şerîfe bint-i el-Hâc Mustafâ nâm hatun 

tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci Mevlûd bin Dâvud meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda 

müteveffâ-yı merkûmenin kız karındaşı ve vârisesi Mü’mine nâm hatun tarafından vekîl-i 

sâbitü’l-vekâlesi olan zevci el-Hâc Receb bin Satı mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i 
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kelâm idüp müteveffâ-yı merkûme ‘Âyşe Hatun vefâtından üç gün mukaddem müslümânlar 

huzûrunda cümle ‘akâr ve menkûlâtının sülüsünü kız karındaşı kızı müvekkilem mezbûre 

Şerîfe’ye olmak üzere vasiyet idüp Türbe-i Celâliye kurbunda vâki‘ bakkâl dükkânında olan 

sülüs hissemi virsünler deyu musırran fevt olmağla cümle mâlının sülüsünü taleb iderin su‘âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Mehmed Halîfe ibn Emrullah ve ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme ‘Âyşe 

vefâtından üç gün mukaddem bizim huzûrumuzda cümle mâlının sülüsünü kız karındaşı kızı 

merkûme Şerîfe’ye olmak üzere vasiyet eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eyledikden sonra araya muslihûn-ı müslimîn tavassut idüp müteveffât-ı 

merkûme ‘Âyşe’nin cümle mâlının sülüsü bedeli Türbe-i Celâliye kurbunda vâki‘ zikr olunan 

bakkâl dükkânında olan sülüs hissesini bi-tarîki’s-sulh merkûme Mü’mine asâleten meclis-i 

mezbûrda mezkûre Şerîfe Hatun’a virüp teslîm idüp merkûme Şerîfe dahî bi-tarîki’s-sulh alup 

kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan fâriga olup merkûme Mü’mine’nin zimmetini ibrâ ve iskât 

eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan Sâlih Çelebi 

ile 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 Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-evvel 

1083 / 7 Eylül 1672). 

Mehmed Halîfe bin el-Hâc Himmet, Mehmed Ağa bin Ramazân, el-Hâc Hüseyin bin 

Satı Baba, el-Hâc Mustafâ bin ‘Abdullah, ‘Alî Dede kayyım, Mehmed Halîfe bin el-Hâc 

Emrullah, ihve Muharrem. 

 

39-3 Küçük Çocuğun Beslemek Üzere Teslîm Alınması 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden es-Seyyid Yahyâ 

Çelebi’nin sagîre kızı Şerîfe’nin ceddesi râfi‘atü’l-kitâb Hadîce bint-i Ahmed nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîre-i merkûmenin vâlidesinin vâlidesi Râzıye nâm 

hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Râzıye Hatun mahmiye-i 

merkûmede vaz‘-ı haml iden hatunların ebesi olup ve vâlidesi zevc-i âhara varmağla sagîre-i 

merkûmenin hücr ve terbiyesine ve hıfzına mâni‘ olmağla ben dahî ceddesi olmam ile sagîre-i 

merkûmeyi bilâ nafaka ve kisve besleyüp kendi mâlımdan infâk ve iksâ iderim didikde fî’l-

vâki‘ merkûme Râzıye Hatun vaz‘-ı haml iden hatunların ebesi olmağla sagîre-i merkûmenin 

hücr ve terbiye ve hıfzına mâni‘ olduğundan mâ‘adâ mezbûre Hadîce sagîre-i merkûmeyi bilâ 

nafaka ve kisve beslemeğe kabûl itmekle sagîre-i merkûme mezbûre Hadîce’nin hücr ve 

terbiyesinde olmak li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-evvel 1083 / 7 Eylül 1672). 

Mehmed Halîfe el-hatîb, es-Seyyid Mehmed Halîfe es-Seyyid Halîl, el-Hâc İbrahîm bin 

‘Osmân, ‘Îsâ Çelebi bin Mehmed. 

 

39-4 Mülk (Bağ ve Çiftlik) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-a‘yân ‘Abdulkâdir Beşe 

ibn Mehmed Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân damadı Sâlih Ağa tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan Mustafâ Beg ibn Yûsuf 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme muzâfâtından Sudirhemi 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Obsala nâm karyede vâki‘ etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir ahur 

ve bir oda ve havluyu müştemil Kalburcuoğlu Ahmed Ağa’dan şirâ-i şer‘î ile iştirâ eylediğim 

menzili ve su basar harîmleri ve kıracda olan çiftliği mezkûr Sâlih Ağa’ya yüz esedî guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 
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meblağ-ı mezbûr yüz guruşu mezkûr Sâlih Ağa yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan menzil ve çiftlik mezbûr Sâlih Ağa’nın 

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 ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-evvel 1083 / 9 Eylül 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Mustafâ Ağa bin ‘Abdullah Ağa, Ahmed Ağa bin Mehmed, el-Hâc 

Hüseyin bin el-Hâc Hızır, Yûsuf Çelebi bin Mustafâ Beg, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân. 

 

40-1 Lârende Kazâsı İlisra Köyü’nün Ra‘iyyet Resmi Da‘vâsı 

Medîne-i Lârende Kazâsı’na tâbi‘ İlisra nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Hüseyin ve el-

Hâc ‘Abdullah ve Mehmed Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan 

fahrü’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûme 

mukaddemâ Gaferyâd Kazâsı’na ilhâk olunup ba‘dehu Lârende Kazâsı’na ilhâk olunmağla 

vâki‘ olan tekâlîfi Lârende Kazâsı ahâlisi ile ma‘â edâ ve teslîm idüp yedimizde iki kıt‘a 

sûret-i defter-i hâkânî ve emr-i şerîf var iken mütesellim-i mûmâ-ileyh mübâşir ta‘yîn idüp 

Gaferyâd Kazâsı’na mülhak olmak üzere arpa teklîf ider deyu iki kıt‘a sûret-i defter-i hâkânî 

ve iki kıt‘a emr-i şerîf ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at  olundukda defterin mazmûn-ı 

dürer bârında karye-i merkûme kadîmden kazâ-i merkûmenin mülhakâtından olup birkaç 

senedir Gaferyâd Kazâsı’na ilhâk olmağla tahammüllerinden ziyâde tekâlîf teklîf itdiklerinden 

perâkende ve perîşân olmalarıyla yine kazâ-i mezbûra ilhâk olunur ise ke’l-evvel karye-i 

mezbûrede mütemekkin olurlar deyu ahâlisinin ‘inâyet ricâ eylediklerinde kâdısı Mevlânâ 

Seyyid Hüseyin zîde fazluhu ‘arz itmeğin mûcibince kayd oluna deyu fermân olunmağın 

vech-i meşrûh üzere Gaferyâd Kazâsı’ndan ifrâz ve Lârende Kazâsı’na kayd ve ilhâk 

olunduğuna işbu sûret-i defterdir ki mevkûfâtdan nakl olundu deyu mestûr olmağın ber-

mûcib-i sûret-i defter-i hâkânî ve emr-i şerîf vâki‘ olan tekâlîfi Lârende Kazâsı ahâlisi ile 

ma‘â edâya hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Cemâziye’l-evvel 1083 / 8 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, Zehrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi, Fahrü’l-a‘yân 

Mahmûd Ağa, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî.  

 

40-2 Eyâlet Vâlisi Tarafından Esnâfdan Devr Akçası Adıyla Alınan Paranın Geri 

İ‘âdesi 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Receb Çelebi ibn el-Hâc 

‘Abdurrahman ve Ahmed bin Bâlî ve Çavuşoğlu Mahmûd Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi kurâlarından 

Kiçimuhsine nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Ahmed bin Mustafâ ve Başara nâm karye 

sâkinlerinden el-Hâc Süleymân bin Yûsuf ve Kozağacı nâm karye sâkinlerinden İsma‘îl bin 

Ahmed ve Bulamas nâm karye sâkinlerinden Hamza bin İbrahîm ve Salâhaddîn nâm karye 

sâkinlerinden Sâlih bin ‘Abdulkâdir ve Giryad nâm karye sâkinlerinden Mustafâ bin Hasan ve 

Karadiğîn nâm karye sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin Mahmûd ve Malas nâm karye 

sâkinlerinden Hüseyin ibn el-Hâc Nasrullah ve Bağıkutlu nâm karye sâkinlerinden Mehmed 

bin Menteşe ve Sahrâ Nâhiyesi kurâlarından İsmîl nâm karye sâkinlerinden İbrahîm Halîfe 

ibn Halîl ve Zengan nâm karyeden Îvâd bin Mehmed ve Celâli nâm karyeden Şa‘bân Dede 

ibn Mehmed ve Karaüyük nâm karyeden ‘Alî Halîfe ibn Mehmed ve Emîrler nâm karyeden 

Seyyid Ahmed Çelebi ibn Seyyid Süleymân ve Sa‘îd-ili Nâhiyesi kurâlarından Lâdik nâm 

karyeden el-Hâc Sâlih bin Safâ ve el-Hâc Mehmed bin Mustafâ ve Mehmed bin İbrahîm Beşe 
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ve Çeltik nâm karyeden Mehmed bin Mûsâ ve Absârı nâm karyeden ‘Alî bin ‘Abdulkâdir ve 

Kuyucak nâm karyeden Hüseyin bin Ahmed ve Körsenlü nâm karyeden Mehmed bin Koca ve 

Kurşunlu nâm karyeden Mustafâ bin Mehmed ve Hatunsarây Nâhiyesi kurâlarından Çat nâm 

karyeden Muharrem bin Mahmûd ve Gömse nâm karyeden Nûrullah bin Emrullah ve 

Yenicekışla nâm karyeden Himmet bin Mîr‘alî ve Velî bin Mehmed ve Botsa nâm karyeden 

Hasan Halîfe ve ‘Alî bin Velî ve ‘Abdulcelîl ve Gilisra nâm karyeden Mûsâ Halîfe ve 

Kumrallu nâm karyeden Ahmed Halîfe ve Detse nâm karyeden Mustafâ bin Mîrzâ ve Sille 

nâm karyeden Döğenci veled-i Polad ve Bostân veled-i Mavri ve diğer Bostân veled-i Mihâyil 

ve Murât veled-i Hasref ve Dağdı veled-i Eyne ve Yorgi veled-i (boş) nâm kimesneler ve 

sâ’irleri ve mahmiye-i merkûme esnâfından bakkâllardan Bazarbaşı el-Hâc İsma‘îl ve Seyyid 

Süleymân Çelebi ve Yiğidbaşı ‘Îsâ Bâlî ve Derziler hırfesinden el-Hâc ‘Alî bin Mehmed ve 

el-Hâc Nûrullah ve Yiğidbaşı Ahmed ve bezzâzlar hırfesinden Mehmed Çelebi ve diğer 

Mehmed bin Eymîr ve sarâclar hırfesinden yiğidbaşı Mehmed Çelebi ibn Mahmûd ve 

Mehmed Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman ve Receb bin Şa‘bân ve etmekçiler hırfesinden 

Ahmed bin Pîrî ve Halîl Beşe ibn Mehmed ve Ahmed bin Mustafâ ve Sipâhi Bazarı’ndan 

Memiş bin Mustafâ ve Dellâlbaşı Receb bin Süleymân ve Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Nûrullah 

ve ‘abacılardan Mahmûd Çelebi ibn Mustafâ ve ‘Alî Beşe ibn Ahmed ve hallâclardan 

Hüseyin bin Seydî ve Sâlih bin Muharrem ve Mehmed bin İsma‘îl ve külahçılar hırfesinden 

Mehmed bin Ahmed ve Şa‘bân ibn el-Hâc Mustafâ ve kuyumculardan Mustafâ bin Hüseyin 

ve Receb bin ‘Alî ve ‘attârlardan Molla İsma‘îl bin ‘Îsâ ve Mehmed bin Bayram ve İbrahîm 

ve kasâblardan Mustafâ Çelebi ibn Pîrî Beşe ve İbrahîm bin Hasan ve Seyyid Kalender Çelebi 

ve na‘lçacılardan Mustafâ bin ‘Osmân ve Hüseyin bin Bedel Beşe ve kalaycılardan Mahmûd 

bin Hüseyin ve Döğenci veled-i Polad ve çıkrıkçı ma‘â kutuculardan ‘Ömer bin Mûsâ ve 

Mahmûd ve ‘Abdullah ve berberlerden Hüseyin bin Hasan ve ‘Alî bin Sinân ve Mehmed ve 

semercilerden Ahmed bin İbrahîm ve Mustafâ bin Velî ve mûtâflardan ‘Alî bin Sungur ve 

diğer ‘Alî bin Mehmed ve gazzâzlardan ‘Osmân Çelebi ibn Mehmed ve eskicilerden Mehmed 

bin Hasan ve ‘Osmân bin Mehmed ve Mevlûd bin Ahmed ve arpacılardan el-Hâc İbrahîm ve 

kahveciler ma‘a duhâncılardan Mehmed ve Mustafâ bin Hüseyin ve kılıççılardan Artin ve 

debbâğlardan Mehmed ibn el-Hâc Halîl ve Mevlûd bin ‘Abdurrahman ve Muslî ve 

haffâflardan  

 

41-1 Önceki Belgenin Devâmı 

Yiğidbaşı Mehmed bin Bostân ve el-Hâc ‘Alî bin Mustafâ ve Budak Ahmed Çelebi ibn 

Mustafâ ve çölmekçilerden ‘Îsâ Halîfe ibn el-Hâc Ahmed ve Receb bin Mahmûd ve Mûsâ bin 

Hasan ve na‘lbandlardan Seyyid ‘Abdî Çelebi ibn Seyyid Ca‘fer ve Yiğidbaşı Mehmed bin 

‘Abdulganî ve değirmencilerden ‘Alî bin el-Hâc Süleymân ve Mehmed bin Mustafâ ve Hasan 

Halîfe ve demürcülerden el-Hâc Sefer ve İbrahîm ve neccârlardan ve boyacılardan 

Mi‘mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve keçecilerden ‘Ömer bin Muharrem ve el-Hâc İshak ve 

cüllâhlardan zimmî Budak veled-i Safer ve Karagöz ve kürkçülerden Molla Süleymân nâm 

kimesneler ve sâ’irleri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mîr-mîrân-ı 

Karaman olan ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ Hazretleri ve ba‘dehu mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘Alî 

Pâşâ Hazretleri mahmiye-i merkûme nevâhisi ahâlisinden devr akçası ve esnâfından ordu 

akçası nâmıyla alınan guruş ashâblarına red ve teslîm oluna deyu mübâşir ‘Alî Ağa yediyle 

emr-i şerîf vârid olup lâkin teslîm olunmamağla ahâli-i vilâyet tarafından bizi vekîl idüp nakl-

i şer‘î ile varup mûmâ-ileyh İbrahîm Pâşâ Hazretlerinden sekiz kise guruş ve ‘Alî Pâşâ 

Hazretlerinden dört kise guruş alup cem‘an oniki kise guruş kabz idüp mahrûse-i İstanbul’da 

mübâşir-i merkûm ‘Alî Ağa iki kise guruşu alup ve ikiyüzoniki guruşunu mahrûse-i 

İstanbul’da Çavuşbaşı Mehmed Ağa alup ve İstanbul’da ve yolda mesârif-i mühimmeye 

yüzseksenüç guruşu defter mûcebince bizim yedimiz ile harc ve sarf olunup bâkî 
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dörtbinaltıyüzbeş guruş kalmağla mezbûrûn yedlerine teslîm eyledik su‘âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mezbûrûn kimesnelerin her biri cevâblarında fî’l-hakîka mezbûrûn 

Receb Çelebi ve Ahmed ve Mahmûd yedlerinden meblağ-ı bâkî dörtbinaltıyüzbeş guruşu bi’t-

temâm alup devr ve ordu bazar nâmıyla mukaddemâ virdiğimiz akçalarımız hesâbı üzere mâ-

beynimizde tevzî‘ ve guremâ idüp hisselerimize isâbet iden meblağı ahz ve kabz eyledik 

meblağ-ı bâkî dörtbinaltıyüzbeş guruşdan zimmetlerinde bir akça kalmadı didiklerinde mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Rebî‘ü’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (23 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 18 Ağustos 1672). 

Fahrü’s-sâdât zehrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi, 

Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, Zehrü’l-eşbâh Mustafâ Ağa, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-

Seyyid Pîrli, Kıdvetü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi 

bin Bektaş, Helvacı ‘Alî Ağa, Şeyh Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî. 

 

41-2 Begşehri Sancak Beginin Devr Nâmıyla Aldığı Paranın İ‘âdesi 

Kır-ili Kazâsı’na tâbi‘ Çavuş nâm karye sâkinlerinden Bâyezîd bin Mahmûd ve el-Hâc 

Himmet bin Kalfel ve Mehmed bin Ferahşâd ve ‘Alî bin Burhân ve Nesîmî bin Himmet ve 

Sefer bin Mûsâ ve Göçeri nâm karye sâkinlerinden el-Hâc İbrahîm bin Ken‘ân ve Mustafâ ibn 

el-Hâc Halîl ve Receb bin Bâyezîd ve Hasan bin ‘İvaz ve Halîl bin Velî ve ‘Abdulkâdir Halîfe 

ibn Pîr ‘Alî nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan Begşehri 

Sancağı mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân râfi‘ü’l-kitâb Sâlih Ağa tarafından vekîl-i 

şer‘îsi olan Hasan Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûmâ-ileyh Sâlih Ağa 

mukaddemâ Begşehri Sancağı mütesellimi iken devr nâmıyla zikr olunan karyeler ahâlisi içün 

bizim yedimizden ikiyüzyetmiş esedî guruş alup biz dahî Âsitâne-i Sa‘âdet’e varup ahvâlimizi 

i‘lâm eylediğimizde yedimize emr-i şerîf virilüp hâlâ ber-mûcib-i emr-i şerîf sâlifü’z-zikr 

ikiyüzyetmiş guruşu da‘vâ ve taleb eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mûmâ-ileyh Sâlih Ağa yedinden yüz esedî guruş alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan fâriga 

olup mezbûr Sâlih Ağa’nın zimetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî 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’s-

sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-evvel 1083 / 9 

Eylül 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, Fahrü’l-eşbâh ‘Osmân Ağa, ‘Osmân Ağa 

ibn Mustafâ Beg, Helvacı ‘Alî Ağa, Mahmûd Ağa, İbrahîm Ağa. 

 

42-1 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin (boş) nâm kimesne 

tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Kürkçü Mahallesi imâmı 

‘Alî Halîfe ibn Ahmed Hoca ve Şahin bin ‘Abdullah ve el-Hâc Velî bin Kuyumcu Mehmed 

Çelebi şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan taş dükkâncı Hasan bin Himmet meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîn el-Hâc İbrahîm Efendi ibn el-Hâc 

Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Kâdı 

Mürsel Câmi‘i’nin şark tarafında vâki‘ kupusu önünde vâki‘ kıbleten mûmâ-ileyh el-Hâc 

İbrahîm Efendi’nin dükkânı ve şarken Ahmed menzili ve şimâlen ‘arz-ı hâliye ve garben 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin Kâdı Mürsel Câmi‘i Vakfı’na (boş) akça icâresi olan bir 

bâb taş dükkânını müvekkilim mezbûr mezkûr el-Hâc İbrahîm Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt 

binüçyüzaltmış akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 
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ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc İbrahîm Efendi 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’l-hâdî ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Cemâziye’l-

evvel 1083 / 4 Eylül 1672). 

‘Abdî Hoca ibn ‘Ömer imâm-ı Mahalle-i Fakîhdede, Derviş Mustafâ bin Himmet es-

sâkin-i be-Mahalle-i Kürkçü, es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Sâlih, Muslî bin 

Mustafâ Efendi. 

 

42-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Mihmândâr Mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-kuzât Mehmed 

Efendi ibn Süleymân Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Molla 

‘Abdullah bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı Eşe Hatun mülkü ve bir tarafı Hâcer zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir örtme ve iki kıt‘a havluyu müştemil menzilimi mezkûr 

Molla ‘Abdullah’a ellibeş 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 ellibeş guruşu mezkûr Molla 

‘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 didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-evvel 1083 / 9 Eylül 1672). 

‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, Ahmed Çelebi bin Yûsuf Beg, Mustafâ bin el-Hâc 

Mehmed, İsma‘îl Çelebi bin el-Hâc Süleymân, Hasan Çelebi bin Hüseyin Beg. 

 

42-3 Darb Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinelerinden Ümmü ve Asiye bintey el-

Hâc ‘Osmân nâm hatunlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc 

Mustafâ ibn Seydî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün mezbûr el-Hâc 

Mustafâ bizi yumruk ile darb eyledi ve kaldırup yere urdu su‘âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-

su‘âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin dünkü gün merkûmetân 

Ümmü ve Asiye Hatunları yumruk ile darb idüp kaldırup yere urmadığına mezkûr el-Hâc 

Mustafâ’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 fî’l-yevm’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 1083 / 10 Eylül 1672). 

Ebûbekir Halîfe bin Mehmed Çelebi, Molla ‘Abdurrahman bin Mehmed, Seyyid Nasûh 

Çelebi bin Seyyid ‘Abdullah, Derviş Mehmed bin Ramazân, el-Hâc İbrahîm bin ‘Osmân. 

 

42-4 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Alî Halîfe’nin 

sulbî sagîr oğlu Hüseyin’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 ‘ammisi râfi‘ü’l-kitâb Sefer 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 edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 1083 / 

10 Eylül 1672). 
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Hasan bin Mehmed, Hâcı bin Mezîd, Receb bin el-Hâc Velî. 

 

42-5 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Turgud Kazâsı’na tâbi‘ Zengan nâm karye sâkinlerinden ‘Îsâ bin Hâcı nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîr sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za‘af-ı küllî 

târî olmağın husûs-ı mezbûrda mezkûr Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs 

mütevâtir ve şâyi‘ olmağla ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe 

zimmî yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 

mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem fevtime ve dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve 

ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde 

olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-

ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-evvel 1083 / 9 Eylül 1672). 

el-Hâc İbrahîm bin Mûsâ, Nasûh bin Himmet, ‘Abdulhalîm bin Şanlı Mehmed, 

Mehmed, Hamza bin Mahmûd. 

 

43-1 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Cerrâh Elkeşe zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Yûsuf bin 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za‘af-ı 

küllî târî olmağın husûs-ı mezbûrda mezkûr Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs 

şâyi‘ ve mütevâtir olmağın ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezkûr Elkeşe 

zimmî yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 

mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem fevtime ve dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve 

ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde 

olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-

ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 1083 / 10 Eylül 1672). 

Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Mehmed Çelebi bin Hasan, Mahmûd Çelebi bin Mehmed 

Beşe, Ahmed bin Yûsuf Beg, Hamza bin Mahmûd. 

 

43-2 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Cerrâh Ekleşe. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Panos veled-i Yağmur nâm 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za‘af-ı küllî 

târî olmağın husûs-ı mezbûrda mezkûr Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs şâyi‘ ve 

mütevâtir olmağla ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe zimmî 

yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 

mezbûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem fevtime ve dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve 

ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde 

olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-

ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 1083 / 10 Eylül 1672). 
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el-Hâc Yûsuf bin Mehmed, Mehmed Çelebi bin Hasan, Mahmûd Çelebi bin Mehmed 

Beşe, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Ahmed bin Yûsuf. 

 

43-3 Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed bin Satı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Çelebi ve ‘Îsâ bin Mehmed nâm kimesneler mahzarlarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Kürkçü Mahallesinde vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd 

olup buyût-ı müte‘addideyi müştemil babamdan intikâl iden menzili hâlâ mezbûr ‘Îsâ 

mâlikâne zabt ider menzil-i mezbûrda olan hissemi taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-

su‘âl mezbûr Ahmed Çelebi cevâbında târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem mezbûr ve 

karındaşı hâzır-ı bi’l-meclis olan Mehmed ve hemşîresi ma‘â menzil-i mezbûr harâb olmağla 

ikibinbeşyüz akçaya bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp ba‘dehu iki sene mürûrundan 

sonra menzil-i mezbûru mezkûr ‘Îsa’ya ben ikibinbeşyüz akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eyledim didikde mezbûr ‘Îsâ dahî cevâbında menzil-i mezbûru iki sene mukaddem 

mezbûr Ahmed Çelebi’den ikibinbeşyüz akçaya iştirâ eyledim harâba müşrif olmağla iki 

senedir divarları ve sakfını ta‘mîr idüp zabt iderin deyucek müdde‘î-i mezbûr Ahmed 

cevâbında ben hissemi bey‘ eylemedim deyu inkâr itmeğin mezkûrân Ahmed Çelebi ve 

‘Îsa’dan mezbûr Ahmed ma‘â bey‘ eylediğini mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden İmâm ‘Alî Halîfe ibn Ahmed Hoca ve Derviş Mustafâ bin Himmet nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-hakîka târîh-i 

kitâbdan beş sene mukaddem müdde‘î-i mezbûr Ahmed ve karındaşı Mehmed ve hemşîresi 

menzil-i mezbûru bizim huzûrumuzda mezkûr Ahmed Çelebi’ye ikibinbeşyüz akçaya bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eylediler menzil-i mezbûr harâbe olmağla ol mahalde semen-i misli 

ikibinbeşyüz akça 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 mezbûr 

Ahmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-evvel 1083 / 11 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

44-1 Mülk  Satışı (Arsa Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı Mahallesi sâkinlerinden Hamza bin Mehmed meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Haydar veled-i Bogoz nâm zimmî muvâcehesinde 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

tarîk-i hâs ve bir tarafı Emîne Hatun mülkü ile mahdûd bir kıt‘a ‘arz-ı hâliyemi mezbûr 

Haydar zimmîye ikibuçuk ‘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 ikibuçuk guruşu mezkûr 

Haydar 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’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1083 / 5 Eylül 1672). 

‘Ömer Halîfe el-imâm, ‘Ömer Çelebi bin Ya‘kûb, Mehmed Çelebi bin Mûsâ, Hüseyin 

bin İbrahîm, Mehmed bin Pîrî, Mehmed Çelebi ibn Hasan. 

 

44-2 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan ‘Abbâs Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Hocacihân nâm mevzi‘ sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Haydar bin Mustafâ nâm kimesneyi ihzâr 
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ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Haydar mevzi‘-i merkûme sâkinlerinden Mehmed 

nâm kimesnenin menziline hıyânet kasdıyla dâhil olmuş su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûr Haydar’ın keyfiyet-i hâli mevzi‘-i mezbûr ahâlisinden su‘âl 

olundukda İmâm Receb Halîfe ibn Mustafâ ve el-Hâc ‘Alî bin Ahmed ve el-Hâc Hüseyin nâm 

kimesneler mezbûr Haydar kendi hâlinde sâlih ve müstakîm kimesnedir deyu hüsn-i hâlini 

haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-evvel 1083 / 11 Eylül 1672). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

44-3 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Cerrâh Elkeşe. 

Yalvaç Kazâsı’na tâbi‘ İlbengi nâm karye sâkinlerinden Ramazân bin ‘Abdî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za‘af-ı küllî 

târî olmağın mezbûr Elkeşe zimmînin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs şâyi‘ ve 

mütevâtir olmağın ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezkûr Elkeşe zimmî 

yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 

mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem fevtime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve 

hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe rencîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (18 Cemâziye’l-evvel 1083 / 11 Eylül 1672). 

‘Ömer bin Mustafâ, Yûnus bin İsma‘îl, Mehmed bin İbrahîm, Hamza bin Mahmûd. 

 

44-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Hatar veled-i Dönek nâm 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Benefşe bint-i Kemâl nâm 

nasrâniye muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Çilebağı 

kurbunda vâki‘ tarafeyni Mahmûd Çelebi mülkü ve bir tarafı Tozkoparan bağı ve bir tarafı 

arz-ı vakf ile mahdûd bir kıt‘a bağımı merkûme Benefşe zimmîyeye otuz 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 otuz guruşu mezbûre Benefşe 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-sâmin ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-evvel 1083 / 11 Eylül 1672). 

Molla ‘Alî bin Hızır, el-Hâc Hüseyin bin Hasan, Halîl bin Oruç, Sefer bin Mehmed, ‘Îsâ 

bin Mehmed, Îsâ veled-i Serhoş. 

 

45-1 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Cerrâh Elkeşe. 

Yalvaç Kazâsı’na tâbi‘ Küslük nâm karye sâkinlerinden ‘Ömer bin Mustafâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî târî 

olmağla mezbûr Elkeşe zimmînin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs şâyi‘ ve 

mütevâtir olmağın ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe zimmî 

yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 
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mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem fevtime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve 

hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe zimmî rencîde olunmaya didikde mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-evvel 1083 / 11 Eylül 1672). 

Fethullah ibn el-Hâc Îvâd, es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn Üveys, Mehmed bin ‘İvaz, 

Yûnus bin İsma‘îl, Ebûbekir bin ‘Abdullah. 

 

45-2 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Cerrâh Elkeşe. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd bin ‘Ömer meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî muvâcehesinde 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî târî olmağla mezbûr 

Elkeşe zimmînin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs şâyi‘ ve mütevâtir olmağın 

ben dahî mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe zimmî yarup ma‘lûmu 

olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezkûrdan bi-emrillahi’l-

meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim eğer bana ecel târî olup vefât 

idersem fevtime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından 

mezbûr Elkeşe zimmî rencîde olunmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (19 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 12 Eylül 1672). 

Mustafâ bin ‘Alî, Şeyh Mehmed Efendi ibn Ezelî, Etmekçi Mustafâ Beşe, Sahâf Derviş 

Mehmed, Halîl Beşe bin Mehmed. 

 

45-3 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Ahmed bin 

‘Alî’nin verâseti sulbî sagîr oğlu ‘Alî ve sagîre kızları Râzıye ve ‘Âyşe ve zevce-i metrûkesi 

Hânî’ye münhasıra olup kable’l-kısme mezbûr ‘Alî dahî fevt olup verâseti kız karındaşları 

sagîretân-ı merkûmetân Râzıye ve ‘Âyşe ve vâlidesi Hânî ve ‘Îsâ ibn Himmet’e münhasıra 

olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hasan mahzarında da‘vâ idüp mukaddemâ mezbûr el-Hâc 

Hasan müteveffâ-yı mezbûr Ahmed zimmetinde benim yetmişsekiz guruşum vardır deyu 

benim yedimden kırk guruş almışdı hâlâ taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûr el-Hâc Hasan cevâbında mukaddemâ sagîretân-ı merkûmetânın vasîleri olup hâzır-ı 

bi’l-meclis olan Hüseyin muvâcehesinde zikr olunan yetmişsekiz guruşumu isbât idüp 

yirmialtı guruşu benden alup ve mezbûr İbrahîm virdiği kırk guruşu mezbûr Hüseyin üzerine 

geçüp kabûl eyledi su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl vasî-i mezbûr Hüseyin cevâbında fî’l-

hakîka merkûm el-Hâc Hasan mukaddemâ yetmişsekiz guruşunu muvâcehesinde isbât idüp 

yirmialtı guruşu yedimden aldı ve mezbûr İbrahîm’in virdiği kırk guruş benim üzerime geçüp 

kabûl eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (19 Cemâziye’l-evvel 1083 / 

12 Eylül 1672). 

el-Hâc Dâvud, Halîl Beşe bin Mehmed, Mustafâ Beşe Yiğidbaşı, Usta Ahmed bin Pîrî. 
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45-4 Talâk Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Nazlı bint-i el-Hâc 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman 

bin Himmet mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdurrahman oğlundan fâriga 

olmazsan benden talâk-ı selâse ile tatlîk ol didi su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmekle oğlundan fâriga olmazsın deyu 

zevcesi merkûme Nazlı’yı talâk-ı selâse ile tatlîk eylemediğine mezbûr ‘Abdurrahman’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-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 

Hüseyin Halîfe el-imâm, ‘Îsâ Çelebi bin Mehmed, ‘Abdulfettâh Halîfe bin ‘Abdulkâdir, 

Mehmed bin ‘Alî. 

 

46-1 Müşekkeli Mescidi’ne Arsa Vakfı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karye sâkinlerinden Mustafâ ve Nûnî ibney Hâcı ve 

Sâliha bint-i Hâcı Memi taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ahmed bin Hüdâverdi 

ve Sâlih bin Hüsâm şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Halîl bin Hasan vekâleten ve 

Poladlar Mahallesi sâkinelerinden Marzıye ve Firdevs nâm hatunlar taraflarından kezâlik 

vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Ahmed bin Hüdâverdi ve Mustafâ 

bin Şahin şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Muharrem bin Tanrıvermiş vekâleten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûmede vâki‘ Müşekkeli Mescidi 

dimekle ma‘rûf mescidin mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdussamed Halîfe ibn Mûsâ mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkillerimiz mezbûrûn Mustafâ ve Nûnî ve Sâliha 

ve Marzıye ve Firdevs mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı 

Mehir mülkü ve bir tarafı Müstecâb mülkü ve bir tarafı arz-ı hâliye ile mahdûd babalarından 

ve vâlidelerinden intikâl iden arz-ı hâliye hisselerini mülklerinden ifrâz idüp mescid-i 

mezbûra vakf idüp li-ecli’t-tescîl mütevelli-i mezbûra teslîm eyledi ol dahî tesellüm ve kabz 

eyledikden sonra vâkıfûn-i mezbûrûn vakf lâzım değildir Hazret-i İmâm-ı A‘zâm ve hümâm-ı 

akdem rahmetullahi ‘aleyh kavlî üzere vakfdan rücû‘ murâd ideriz didiler didiklerinde 

mütevelli-i mezbûr cevâba mütesaddî olup İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed 

rahmehümullah-i te‘âlâ kavlleri üzere ‘akârın vakfı lâzımdır virmezin deyu sadr-ı kitâbda 

tevkî‘-i refî‘ vâki‘ olan hâkimü’ş-şer‘a mürâfa‘a olduklarında hâkim-i mûmâ-ileyh dahî cânib-

i vakfı ri‘âyet evlâ ve bihi yeftâ ile ‘âmil olup imâmeyn-i merkûmeyn rahmehümullah-i te‘âlâ 

kavlleri üzere vakfa hükm idüp ba‘de’l-hükm bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 

‘Abdulkâdir Halîfe bin el-Hâc ‘Osmân, ‘Abdulcelîl Dede bin İbrahîm, ‘Alî bin Bâlî, 

Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

46-2 Mülk (Arsa ve Ağaçlar) Satışı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Bulumya nâm karye sâkinlerinden Hüseyin bin Sefer 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘iyyü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Osmân Beşe ve Receb 

bin Dilâver mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Selîfâr 

nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Siyâvuş mülkü ve bir tarafı Dâvud mülkü ve tarafeyni mezbûr 

Mustafâ mülkleri ile mahdûd yedi puşta ve bir erkek bağımı ve yine mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ 

tarafeyni Receb mülkü ve bir tarafı Hâcı mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir evlek 

arz-ı hâliye ve bir amrud ağacı ve on kayısı ağacı ve bir kavak ağacı ve havluyu mezbûrân 

Mustafâ ve Receb’e otuzbeş guruşa 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 mezbûr otuzbeş guruşu mezbûrân Mustafâ ve 

Receb 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 Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 

Sefer bin Satılmış, Ahmed bin Hızır, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Halîl, 

‘Abdullah bin ‘Alî Beşe, Hüseyin bin Mehmed. 

 

46-3 Esnâfdan Alınan Ordu Akçasının Geri İ‘âdesi 

Mahmiye-i Konya’da Kürkçüler hırfetinden Yiğidbaşı Bahşî veled-i Arslan ve Kara 

veled-i Durmuş ve Aslan veled-i Nikola ve ‘İvaz veled-i Durmuş nâm zimmîler meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bazarbaşı râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İsma‘îl mahzarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘izzetlü İbrahîm Pâşâ Hazretleri 

esnâfa ordu akçası teklîf ve cem‘ idüp ba‘dehu mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘Alî Pâşâ Hazretleri 

dahî ordu teklîf ve cem‘ eyledikde biz iki def‘a ordu akçamızı bazarbaşı mezbûr el-Hâc 

İsma‘îl’e virüp teslîm eylemişidik hâlâ mûmâ-ileyhimâ İbrahîm Pâşâ ve ‘Alî Pâşâ 

Hazretlerinin aldıkları ordu akçası ashâblarına red olunup guremâdan teslîm olunmağla biz 

dahî mezbûr el-Hâc İsma‘îl’e virdiğimiz bir ordu akçamızı bi’t-temâm yedinden alup kabz 

idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî bir akçamız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, es-Seyyid Süleymân Çelebi çiftçiler şeyhi, Ca‘fer Beşe 

bin el-Hâc Velî, İbrahîm bin Mehmed, ‘Îsâ Halîfe bin Mehmed. 

 

47-1 Hırsızlık Yaparak Kaçan Câriyenin Satan Sâhibine Geri İ‘âde Edilmesi 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm râfi‘ü’l-kitâb Şeyh Mehmed 

Efendi ibn Emrullah Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme 

sâkinlerinden fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm Mehmed Efendi ibn İbrahîm Çavuş mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem hâzıra-i bi’l-meclis olan 

Meryem nâm ‘Arab câriyesini mûmâ-ileyh Mehmed Efendi bana ellibeş esedî guruşa bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eylemişidi merkûme Meryem evimden bir cam tas ve bir sagîr lengeri 

ve sandukdan iki rub‘ guruşumu sirka idüp evde küle gömüp beş gün mukaddem vakt-ı 

duhâda mülkümden ibâk idüp ardınca âdemler ta‘yîn idüp ‘Âriyet nâm karyede ahz 

olunmağla câriye-i merkûme Meryem mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye red olunup semeni 

olan meblağ-ı mezbûr ellibeş guruşu bana teslîm murâd iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-

su‘âl mûmâ-ileyh Mehmed Efendi cevâbında câriye-i merkûmeyi Seyyid Kalender Çelebi’den 

iştirâ eyledim benim zabtımda iken sagîr oğlancıklar çalığı ve çenberini alıp koynuna komuş 

lâkin mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi mülkünden ibâk eylediği ma‘lûmum değildir deyu 

inkâr itmeğin müşârün-ileyh Şeyh Mehmed Efendi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Molla Ya‘kûb bin Süleymân ve Hüseyin bin Hâcı Mustafâ 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

câriye-i merkûme Meryem târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem müşârün-ileyh Şeyh Mehmed 

Efendi mülkünden vakt-ı duhâda ibâk eyledi ‘Âriyet nâm karyede bulup getürdüler bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın câriye-i merkûmenin mukaddemâ mülkünde iken ibâk eylemediğine 

yemîn teklîf olundukda mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

‘azîm idüp çalık ve çenber sirka itdiğini ikrâr itmekle ikrârı mûcibince câriye-i merkûme 
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Meryem mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye red olunup semeni olan ellibeş guruşu müşârün-

ileyh Şeyh Mehmed Efendi’ye teslîme tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Cemâziye’l-

evvel 1083 / 14 Eylül 1672). 

Derviş Mustafâ bin Himmet, Hamza Çelebi bin Hâcı Mahmûd, Hâcı bin Durmuş. 

 

47-2 Mülk (Ev Hissesi ile Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sarây nâm karye sâkinlerinden Ramazân bin 

Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Molla Ahmed bin el-Hâc 

Muslî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve etrâf-ı selâsesi mezbûr Molla Ahmed mülkü ile 

mahdûd bir bâb ev hissesi ve eşcârı müştemil çayırlığı ile sekiz puşta bağımı mezbûr Molla 

Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbinüçyüz akçaya 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 Molla 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-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh Seyyid Mehmed Efendi, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid 

Mutahhar Çelebi, Mustafâ bin el-Hâc ‘Osmân, Himmet bin Budak, ‘Alî bin Himmet, Hüseyin 

bin Mehmed, ‘Alî bin Mustafâ. 

 

47-3 Mülk (Dükkân Hissesi) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Alî ibn el-Hâc Ahmed ve Hüseyin bin Mustafâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed ibn el-Hâc Ahmed mahzarında 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede ‘Attârlar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı 

Kaymakahmed Mahallesi Mescidi vakfı olan dükkân ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı 

‘attarlar havlusu ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ceddemiz Fâtıma Hatun’dan intikâl 

iden dükkân-ı hissemizi mezbûr Mehmed’e on 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 beş guruşunu 

mezbûr ‘Alî ve beş guruşunu mezkûr Hüseyin merkûm 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 bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 

1083 / 13 Eylül 1672). 

Fahrü’l-müderisîn Mehmed Efendi bin Mehmed Efendi, ‘Alî Çelebi bin ‘Osmân Efendi, 

el-Hâc Receb bin Mustafâ, Seyyid Mustafâ Çelebi, Mehmed Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, 

Ahmed Çelebi bin Hüseyin, Nûh Çelebi bin Ca‘fer. 

 

48-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ervad nâm karye 

sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Üveys nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşları ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Ömer ve Sevindik ve İshak asâleten ve sagîr karındaşları 

Hasan ve ‘Alî ve Mehmed’in vasîleri olan Sübhânverdi bin Ramazân mahzarlarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp babamız ve vâlidem mukaddemâ fevt olmağla ‘akâr ve menkûlât ve 

davarlarından bana intikâl iden hisse-i şâyi‘amı taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-

su‘âl mezbûrûn ‘Ömer ve Sevindik ve İshak ve Sübhânverdi cevâblarında mukaddemâ 
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merkûme ‘Âyşe tarafından zevci hâzır-ı bi’l-meclis olan ‘Abdullah bin Receb’i vekîl idüp 

mezbûr ‘Abdullah vekâleten cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile buğdaydan mâ‘adâ 

muhallefâtı ve davarları içün bir kilim ve bir kece ve bir palas ve bir tas alup ve merkeb ve 

öküz ve inek bahaları içün dört guruş alup ve vâlidesinden intikâl iden hissesi içün üç re’s 

koyun alup kabûl ve kabz idüp bizim ve sâ’ir veresenin zimmetini ibrâ ve iskât idüp Bayburd 

kâdısı huzûrunda hüccet virmişdir deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at  olundukda mazmûn-

ı hücceti ve zevci ‘Abdullah’ı vekîl eylediğini ve vâlidesinden intikâl iden hissesi içün üç re’s 

koyun alduğunu merkûme ‘Âyşe ikrâr idüp ve vekîl-i mezbûr ‘Abdullah dahî mukaddemâ 

vekâleti hasebiyle eşyâ-i merkûmeyi kabûl ve kabz idüp hüccet-i merkûme muvâcehesinde 

olduğunu mukırr ve mu‘terif olmağın da‘vâ-yı merkûmeden merkûme ‘Âyşe men‘ olunup 

bâkî kalan buğdayı beynlerinde taksîme tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrlî, Seyyid 

‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi. 

 

48-2 Mütesellimin Ahâliden Devr Akçası Adıyla Aldığı Fazla Paranın İ‘âdesi 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Dorla nâm karye sâkinlerinden Hüseyin bin Şa‘bân ve 

‘Alîbegüyüğü nâm karye sâkinlerinden Hâcı Halîfe ibn ‘Abdulcelîl ve el-Hâc Mustafâ bin 

Hamza ve Seniroğlanı nâm karye sâkinlerinden ‘İvaz bin ‘Alî ve el-Hâc Nasrullah Halîfe ibn 

Sâlih ve Dinek nâm karye sâkinlerinden Lutfullah Halîfe ibn Devlethân ve İbrahîm Halîfe ibn 

el-Hâc Mehmed ve Karasenir nâm karye sâkinlerinden İsma‘îl bin Nasûh ve Bâlî bin Hasan 

ve Elmasun nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Resûl bin Süleymân ve el-Hâc ‘Abdî bin 

‘Abdullah ve Üçkilise nâm karye sâkinlerinden Süleymân bin Mezîd ve Mevlûd bin Muslî 

nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman 

olan râfi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

kadîmden kazâ-i mezbûr üzerine mîr-mîrân ve mütesellimleri taraflarından subaşı olanlar 

sekizbin akçaya kat‘ idüp üç ayda bir kere karyelerini gezüp ‘âdet-i selâmiyesini cem‘ ve 

tahsîl idüp bundan ziyâde zulm ve rencîde oluna gelmemiş iken birkaç seneden berü mîr-

mîrân ve mütesellimleri sekizbin akçaya râzı olmayup otuzar ve kırkar bin akçaya der-‘uhde 

idüp ve subaşları ziyâde atlu ile be-her üç ayda iki kere üzerlerimize çıkup ben bu subaşılığı 

kırkbin akçaya der-‘uhde eyledim deyu selâmiye ve kuru devr nâmıyla ziyâde akçalarımız 

almağla ekser kurâ perâkende ve perîşân olmağla ahvâlimizi der-devlete i‘lâm eylediğimizde 

yedimize men‘ ve def‘ içün fermân-ı hümâyûn virilmekle su‘âl olunup mûcibiyle ‘amel 

olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su‘âl mütesellim-i mûmâ-ileyh cevâbında 

kazâ-i mezbûr karyelerine kadîmden ‘âdet-i selâmiye yalnız sekizbin akça alınageldiği ve 

subaşı üç ayda bir kere geldiği ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin kadîmden kazâ-i 

mezbûr subaşılığı üç ayda sekizbin akçaya virilegelüp ve subaşı olanlar üç ayda bir kere çıkup 

ziyâde bir akça alınagelmediğini sikât-ı müslimîn ve ‘udûl-i muvahhidîn ihbâr eylediklerinden 

mâ‘adâ yedlerinde olan fermân-ı ‘âlî bi’l-muvâcehe kırâ’at  olundukda mazmûn-ı dürer 

bârında sinîn-i sâbıkada virile gelen sâbit oldukda min ba‘d ziyâde rencîde olunmaya alınmış 

var ise gerü red itdürüp emr-i şerîfimin mazmûn-ı münîfi ile ‘amel eyleyesiz deyu 

buyurulmağın ber-mûcib-i emr-i şerîf üç ayda sekizbin akçadan ziyâde akça talebinden ve 

subaşı kuru devr nâmıyla tekrâr çıkup hilâf-ı emr-i şerîf te‘addî ve rencîdeden men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 



170 

 

Fahrü’s-sadât zehrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Zehrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Efendi, Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, Fahrü’l-

müderrisîn ‘Abdullah Efendi, Mehmed Efendi bin Ezelî, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi,Ca‘fer 

Beşe bin el-Hâc Velî. 

 

49-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan İbrahîm’in sulbî 

sagîr oğlu İsma‘îl ve Ebûbekir ve sagîre kızları Kerîme ‘Âyşe ve 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 dayıları râfi‘ü’l-

kitâb Velî bin Mehmed nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî 

nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeye kabûl ve hidmet-i lâzımelerini edâya 

te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 

İsma‘îl Çelebi bin el-Hâc ‘Abdulkâdir, ‘Abdî bin Mehmed, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

49-2 Narhdan Fazla Fiyâta Satan Bakkâlın Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da bazarbaşı olan el-Hâc İsma‘îl ve Yiğidbaşı ‘Îsâ Çelebi ve bakkâl 

Usta Satı ve Molla Mehmed ve Usta ‘Ömer ve İbrahîm ve el-Hâc Mehmed ve ‘Alî ve el-Hâc 

Nasûh ve Şa‘bân ve diğer İbrahîm nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu bakkâl ve oğlu Hüseyin bin ‘Alî mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Hüseyin taraf-ı şer‘den soğana verilen narhı tutmayup ziyâdeye bey‘ eylediğinden mâ‘adâ 

bakkâl dükkânında olan şeyleri her bârı narhından ziyâdeye bey‘ ider narhı tutmaz ve 

dükkânında ihfâ ider taşra çıkarup müslümânlara narh-ı cârî üzere bey‘ eylemez deyu sû-i 

hâlini ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 

Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş. 

 

49-3 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

‘Acem tâ’ifesinden ‘Acem Güzel veled-i Güzel nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî târî olmağın mezbûr Elkeşe 

zimmînin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs şâyi‘ ve mütevâtir olmağın ben dahî 

mürâca‘at eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe zimmî yarup ma‘lûmu olduğu üzere 

ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezkûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir 

ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim eğer bana ecel târî olup vefât idersem 

fevtime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr 

Elkeşe rencîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 

Eylül 1672). 

Bazarbaşı el-Hâc İsma‘îl, Seyyid Kalender Çelebi ibn Kalender, el-Hâc Nasûh bin 

Sinân. 

 

49-4 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc 

Mehmed bin Dilâver meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Derviş Ca‘fer mahzarında 
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da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Derviş Ca‘fer zimmetinde yağ ve pirinç ve kişniş 

bahâlarından yedibinikiyüzelli akçam vardır taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûr Derviş Ca‘fer cevâbında fî’l-hakîka yağ ve pirinç ve kişniş bahâlarından mezbûr el-

Hâc Mehmed’e yedibinikiyüzelli akça deynim vardır deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin ikrârı 

mûcibince meblağ-ı mezbûr yedibinikiyüzelli akçayı teslîme mezbûr Derviş Ca‘fer’e tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 

Şeyh Mehmed Efendi bin Ezelî, Sâlih Çelebi bin Hüseyin, Fahrü’l-meşâyih Seyyid 

Şeyh Mehmed Efendi, Hüseyin bin Yûsuf. 

 

49-5 Kusuru Ortaya Çıkan Câriyenin İlk Sâhibine İ‘âde Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin İbrahîm Çavuş 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Kalender Çelebi ibn Kalender 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem Meryem nâm ‘Arab câriyeyi mezbûr 

Seyyid Kalender Çelebi’den ellibeş esedî guruşa iştirâ idüp menzilimde sâkine iken 

oğlancıklar çenber ve çalığını alup koynuna komağla mezbûr Meryem’i Şeyh Mehmed 

Efendi’ye ellibeş guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemişidim câriye-i merkûme 

Meryem’i mezbûr Şeyh Mehmed Efendi menzilinden bir cam tas ve bir sagîr lengeri ve iki 

rub‘ guruş sirka idüp ibâk eylediği üzerime isbât idüp ve red ve teslîm itmekle ben dahî 

mezbûr Seyyid Kalender Çelebi’ye red ve teslîm murâd iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-

su‘âl mezbûr Seyyid Kalender Çelebi cevâbında câriye-i merkûme Meryem’in mezkûr 

Mehmed Efendi menzilinden oğlancıklar çalık ve çenberini sirka eylediği ma‘lûmu olup ve 

ba‘dehu Şeyh Mehmed Efendi’ye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemekle benim üzerime 

redde bi-hassebi’ş-şer‘ kâdir olmadığına fetvâ-yı şerîfe aldım deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

kırâ’at  olundukda Zeyd ‘Amr’dan iştirâ itdiği câriyenin ‘aybına muttali‘ oldukdan sonra 

Hâlid’e bey‘ eylese sonra Hâlid ol ‘aybla ol câriyeyi Zeyd’e red eylese Zeyd ol câriyeyi 

‘Amr’a şer‘an redde kâdir olur mu el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-mûcib fetvâ-yı 

şerîfe da‘vâ-yı merkûmeden mezkûr Mehmed Efendi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 16 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc 

Velî, Mehmed Efendi bin Ezelî.  

 

50-1 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden ‘Aynî bint-i Mehmed Ağa 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ damadı olan râfi‘ü’l-kitâb Kadem bin ‘Alî 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on iki sene mukaddem mezbûr 

Kadem’e sermâye eyle deyu bi-tarîki’l-karz elli esedî guruş virmişidim hâlâ taleb iderin su‘âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl mezbûr Kadem cevâbında mukaddemâ merkûme ‘Aynî Hatun 

vech-i mübeyyen üzere elli guruş virdim deyu da‘vâ eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-

tarîki’s-sulh yedimden bir boğası ve bir re’s inek alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan 

zimmetimi ibrâ ve iskât eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Molla Şeyhî bin Nebî ve ‘Îsâ Çelebi ibn Mehmed ve 

‘Osmân bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme ‘Aynî Hatun mukaddemâ vech-i mübeyyen üzere mezbûr 

Kadem’den elli guruş virdim deyu da‘vâ eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mezbûr Kadem yedinden bizim huzûrumuzda bir boğası ve bir re’s inek alup kabûl ve kabz 
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idüp mâ‘adâdan mezbûr Kadem’in zimmetini ibrâ ve iskât 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 mezbûre ‘Aynî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 14 Eylül 1672). 

Mehmed bin ‘Alî, ‘Abdulfettâh Halîfe bin ‘Abdulkâdir, Ahmed bin el-Hâc İbrahîm, 

Seyyid Süleymân Çelebi bin Şahin. 

 

50-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Derviş ‘Osmân bin el-Hâc Hüseyin meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mahmûd bin Mahmûd mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Ebdân kurbunda vâki‘ bir tarafı el-Hâc 

Ahmed mülkü ve bir tarafı Ümmü Hatun mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki 

örtme ve ‘arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir tahta bağı mezbûr el-Hâc Ahmed’e râyic-i fî’l-

vakt ondörtbin akçaya 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 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-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 

1083 / 13 Eylül 1672). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd 

Efendi, Dilâver Beg bin Ca‘fer, Derviş Mehmed bin Mustafâ, Budak Beşe bin Süleymân. 

 

50-3 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan Hüseyin nâm kimesnenin 

verâseti li-eb karındaşı Sefer ile li-ümm karındaşları Süleymân ve Mehmed ve Râbi‘a nâm 

sagîrlere ve vâlidesi Cemîle nâm hatuna münhasıra olduğu şer‘an zâhir oldukdan sonra 

mezbûr Sefer meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Cemîle fevt olmağla sadrî oğlu 

Süleymân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Cemîle bundan akdem sen 

oğlum müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin’in bağ ve tarla ve eşyâsını zabt eyledik deyu bî-vech 

altıbin akçamı almışidi hâlâ muhallefâtından taleb iderin su‘âl olunsun didikde gıbbe’s-su‘âl 

mezbûr Süleymân cevâbında mukaddemâ vâlidem merkûme Cemîle oğlu müteveffâ-yı 

mezbûr Hüseyin’in evlâd-ı sıgâr-ı mezbûrûnun vasîleri olmağla vesâyeten ve kendi tarafından 

asâleten mezbûr Sefer’den karındaşı müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin’in tarlasını âhara bey‘ 

idüp semeni olup kabz eylediği ondörtbin akçayı da‘vâ eyledikde bi-tarîki’s-sulh mezbûr 

Sefer yedinden altıbin akça alup mezbûr Sefer sulh olduğuna merkûme Cemîle yedine hüccet 

virüp ba‘dehu mezbûr Sefer meblağ-ı mezbûru da‘vâ idüp hüccet-i merkûmeyi ibrâz 

eyledikde mazmûn-ı hücceti mezbûr Sefer ikrâr itmekle takrâr hüccet olmuşdur deyu ibrâz 

idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at  olundukda mezbûr Sefer mazmûn-ı hücceti münkir olıcak mezbûr 

Süleymân’dan mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Îsâ Çelebi 

ibn Mehmed ve İbrahîm Çelebi ibn Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ işbu meclis-i şer‘de kırâ’at  olan hüccetin 

mazmûnuna ve mukaddemâ olan altıbin akça sulha 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 Sefer men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

ve‘l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 

15 Eylül 1672). 
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‘Abdulfettâh Halîfe bin ‘Abdulkâdir, Hüseyin Çelebi bin İsma‘îl, Kadem bin ‘Alî, 

‘Osmân bin Mehmed. 

 

51-1 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ 

Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ebûbekir Ağa tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olan ‘Abdî Ağa müzâheretiyle mahmiye-i Konya 

Kazâsı’na tâbi‘ Çobanlar nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin ‘Abdul‘azîz 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘İvaz bin ‘Abdullah ve İbrahîm bin Beytî 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûme sipâhisi olan ‘Ömer Ağa 

tarafından mezbûrân ‘İvaz ve İbrahîm biz vekîl ve subaşı olduk deyu karye-i merkûmeye 

gelüp mezbûr ‘İvaz bugün benim başımı taşla darb ve mecrûh eyledi ve mezkûr İbrahîm dahî 

değnek ile beni darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘İvaz mezbûr 

Mehmed’in başını taşla darb ve mecrûh eyledim deyu ikrâr idüp mezkûr İbrahîm değnek ile 

darb eylediğini inkâr itmeğin mezkûr Mehmed’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Mevlûd bin ‘Alî ve Receb bin Hızır nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ karye-i merkûmede bugün 

mezbûr İbrahîm merkûm Mehmed’i değnek 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 bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1083 / 17 Eylül 1672). 

‘Alî Halîfe bin Mustafâ, İbrahîm bin Hüdâverdi, İbrahîm bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 

 

51-2 Alacak ve Mülk Satış Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi’nde sâkin ‘Alî bin ‘Abdurrahman nâm 

sagîrin vasîsi olan vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Asiye bint-i Mehmed Efendi nâm hatun meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu es-Seyyid Hüseyin Çelebi ibn Yûsuf mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Nûrullah mülkü ve bir tarafı Mustafâ 

mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve havluyu 

müştemil menzili harâba müşrif olmağla vesâyetim mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi’ye 

altmışdokuz guruşa bey‘ idüp mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi dahî menzil-i mezbûra dâhil 

olup odasını ve tabhâne ve örtme ve havlusunu gezüp cümlesine nazar idüp bir oda bana yeter 

sâ’irini ta‘mîr itdirin deyu kabûl ve semen-i merkûm ile iştirâ eylemişidi hâlâ semeni olan 

altmışdokuz guruşu taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Seyyid Hüseyin 

cevâbında menzil-i mezbûru altmışdokuz guruşa iştirâ eyledim lâkin içine girüp her birine 

nazar eylemedim deyücek merkûme Asiye Hatun’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden İbrahîm Halîfe ibn ‘Ömer ve Ahmed Çelebi ibn Mustafâ nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

menzil-i mezbûra mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi dâhil olup oda ve tabhâne ve örtme ve 

havlusuna nazar idüp bizim huzûrumuzda altmışdokuz guruşa kabûl ve iştirâ eyledi biz bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın menzil-i mezbûrun semeni olan altmışdokuz guruşu 

merkûme Asiye Hatun’a teslîme mezbûr Seyyid Hüseyin Çelebi’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 
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Şeyh Mehmed Efendi bin Ezelî, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan, Mahmûd bin 

Mehmed. 

 

51-3 Ölüm Keşfi (Ateş İsâbet Edip Yanarak Ölen Çocuğun Keşfi) 

Mahmiye-i Konya’da Hazret-i Şeyhsadreddîn nûrullahü  te‘âlâ merkaduhu mahallesi 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Pîr ‘Alî bin Nebî nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan elli gün mukaddem mahmiye-i merkûme zeylinde Kirişhâne 

kurbunda vâki‘ tarlama zevcem (boş) ve sagîr oğlum Mehmed ile varup ekinimi dererken 

ta‘âm tabh olunan ocak başına oğlum sagîr-i mezbûr Mehmed varup esvâbına ateş isâbet idüp 

sol yanı ve karnının bir mikdârı ihrâk olmuşidi hâlâ bi-emrillâh-i te‘âlâ fevt olmağla cânib-i 

şer‘den üzerine varulup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den fahrü’l-

kuzât Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

el-Hâc Ebûbekir Ağa tarafından husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan ‘Abdî Ağa ve zeyl-i 

kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile sagîr-i mezbûrun üzerine varup nazar eylediklerinde 

sagîr-i mezbûr Mehmed’in sol yanında ve karnında yanık yarası olduğunu müşâhede ve tahrîr 

eyledikden sonra sagîr-i mezbûr Mehmed’in babası mezkûr Pîr ‘Alî husûs-ı mezbûrda bir 

ferdin sun‘ ve te‘addîsi yokdur da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur didiğin mevlânâ-yı mezbûr tahrîr 

idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan (boş) ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1083 / 18 Eylül 1672). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Hasan Çelebi bin Hâver, Hâcı bin Hüseyin, ‘Abdullah bin 

Cânbaba, ‘Alî bin Bâlî, Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid Hasan. 

 

52-1 Zihinsel Özürlü Olan Kişinin Bîmârhâneye Yatırılması 

Mahmiye-i Konya zeylinde Dörtvakıyye nâm mahalle sâkinlerinden ‘İvaz bin ‘Abdî ve 

el-Hâc Mustafâ bin İbrahîm ve Şa‘ban bin Hüseyin nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bîmârhâneci Mustafâ nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

akrabâmızdan hâzır-ı bi’l-meclis olan Ahmed’in ‘aklında haffet olmağla ahz ve ihzâr eyledik 

bîmârhâneye vaz‘ olunsun didiklerinde fî’l-vâki‘ mezbûr Ahmed’e cünûn galebe idüp 

‘aklında haffet olduğu zâhir ve mübeyyen olmağla bîmârhânede mu‘âlece ve hidmet eylemek 

içün mezbûr Mustafâ’ya teslîm olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

evvel li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1083 / 18 Eylül 1672). 

Sefer bin Hüseyin, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza bin Mahmûd. 

 

52-2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinelerinden Râbi‘a bint-i İsma‘îl nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kız karındaşı râfi‘atü’l-kitâb Zemîne nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Cânbağçesi’nde vâki‘ 

bir tarafı Emîr kızı mülkü ve bir tarafı nehr ve bir tarafı Yahyâ Efendi mülkü ve bir tarafı 

merkûme Zemîne Hatun mülkü ile mahdûd bir buçuk dönüm tarlamı merkûme Zemîne’ye 

râyic-i fî’l-vakt dörtbinbeşyüz akçaya 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 Zemîne 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 Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 18 Eylül 1672). 
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Molla ‘Alî bin Îvâd, Hasan Çelebi bin Hâver, Mehmed bin Mustafâ, Hasan bin Mevlûd, 

‘Osmân bin İsma‘îl, Velî Beg bin Mehmed Beg. 

 

52-3 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî ve ‘Âyşe ibney Satılmış 

nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan ibn el-Hâc 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Kalaycı Sûku’nda 

vâki‘ bir tarafı el-Hâc ‘Alî dükkânı ve bir tarafı mezbûr Hasan dükkânı ve bir tarafı arz-ı 

hâliye ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin be-her ay İplikçi Medresesi’ne dört 

akça icâresi olan bir bâb dükkânımızı mezbûr Hasan’a oniki 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 

oniki guruşu mezkûr Hasan 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 didilerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-evvel 1083 / 19 Eylül 1672). 

Ahmed Çelebi bin Süleymân, Mahmûd bin ‘Osmân, Hüseyin bin ‘Abbâs, el-Hâc 

Mehmed bin İbrahîm, el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Süleymân, Mustafâ Çelebi bin ‘İvaz. 

 

52-4 Köle Azâdı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mesnednişîn-i şerî‘at-ı garrâ olan a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-

mütebahhırîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-müteverri‘în fazîletlü Hazret-i Mûsâ Efendi meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde orta boylu gök gözlü sarışın Rûsiyyü’l-asl olup mûmâ-ileyh Mûsâ 

Efendi Hazretlerine rıkka mu‘terif olan râfi‘ü’l-kitâb Dilâver ibn ‘Abdullah mahzarında ikrâr 

idüp ‘abd-ı memlûkum olan mezbûr Dilâver’i hasbete’l-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 kâdir olsun mevâli üzerine sâbit olan hakk-ı 

velâdan gayrı üzerinde hakkım kalmadı didikde mâ-vaka‘a mezbûr Dilâver’in ‘ıtkına hükm 

bir le bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemaziye’l-ûlâ li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-evvel 1083 / 19 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, 

Fahrü’l-meşâyih Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, Mahmûd Çelebi bin Bâlî, Mustafâ Çelebi bin 

el-Hâc Sinân, Mehmed bin Süleymân, ‘Ömer bin el-Hâc Ahmed, Mehmed bin Mustafâ, Sâlih 

Çelebi bin Hüseyin. 

 

53-1 İki Ev Arasına Yapılan Divar Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den 

fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn 

ve Mi‘mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ile mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Mehmed nâm kimesnenin menziline varup ‘akd-ı 

meclis-i şer‘ eylediklerinde mezbûr ‘Alî Çelebi meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda işbu İsma‘îl Beşe 

ibn Yâsin mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp menzilimde vâki‘ yük divarımı 

müceddeden binâ murâd eylediğimde mezbûr İsma‘îl Beşe zikr olunan divarı benden yana bir 

ocak ve iki delik vaz‘ eyleye divara harc olunan akçanın sülüsünü vireyim dimişidi 

müceddeden divarı binâ eylediğimde virmedi benim divarıma ocak ve deliklerin zararı vardır 

nazar olunup yapılması matlûbumdur didikde mi‘mârbaşı mezbûr el-Hâc ‘Osmân ve sâ’ir 
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müslimîn nazar eylediklerinde zikr olunan ocak ve deliklerin zararı vardır deyu ihbâr idüp 

ocak ve delikleri yapmağa tenbîh olunup mâ-vaka‘ayı mahallinde mevlânâ-yı mezbûr tahrîr 

idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan (boş) ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1083 / 13 Eylül 1672). 

es-Seyyid ‘Abdî Çelebi bin es-Seyyid Ca‘fer, el-Hâc Mehmed bin Dilâver, Derviş 

Hüseyin bin İsma‘îl, el-Hâc Ahmed bin Şa‘bân, Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Hüseyin bin 

Pîrî, ‘Ömer bin Ahmed. 

 

53-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Ümmü 

bint-i el-Hâc Hüseyin nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Ebdân kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmete’l-hudûd olan 

bağımızı mukaddemâ li-ebeveyn karındaşım Derviş ‘Osmân ve sagîre kız karındaşım 

‘Âyşe’nin vasîsi Mehmed ile taksîm olunup kısmet-i ‘âdile ile taksîm olunmamağla cânib-i 

şer‘den üzerine varılup taksîm olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den fahrü’l-kuzât 

Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile zikr 

olunan bağın üzerine varup nazar idüp bi’l-farîzati’ş-şer‘iye tevzî‘ ve taksîm olundukda bağ-ı 

mezbûrdan bir tahta bağı ve bir mine divar ve ana muttasıl iki küçük irkek ve mine divara 

muttasıl bir ceviz ağacı ve bir amrud ağacı ve tûlen kırk adım ve ‘arzen yirmi adım tarla 

merkûme Ümmü Hatun hissesine isâbet idüp ve bir büyük tahta bağ ve seksen ağaç eşcâr-ı 

müsmire ve gayr-ı müsmire ve tûlen seksen adım ve ‘arzen kırk adım tarla mezbûr Derviş 

‘Osmân hissesine isâbet idüp ve bir tahta bağ ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmire kırk ağaç 

ve tûlen yirmi tek adım ve ‘arzen yirmi adım tarla sagîre-i merkûme hissesine isâbet idüp 

taksîm-i merkûmu her biri kabûl ve zabt eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde vukû‘u 

üzere tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan ‘Abdullah ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a 

haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1083 / 18 Eylül 1672). 

‘Alî Halîfe bin Îvâd, Derviş Mehmed sahâf, Hüseyin Halîfe bin Hamza, el-Hâc Ahmed 

bin Mahmûd, Hüseyin bin Mehmed. 

 

53-3 Muhâla‘a 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’dan olup mahrûse-i Edirne’de sâkin Arslan bin ‘Abdullah 

tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Yediler Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beşe ibn 

‘Abdullah ve İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan ‘Alîgâv Mahallesi sâkinlerinden Receb bin ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Arslan’ın zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Esmâ bint-i ‘Alî nâm hatun 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Esmâ Hatun zevci müvekkilim 

mezbûr Arslan zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onaltıbin akça mehr-i 

mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı kendi 

üzerine olmak üzere merkûme Esmâ Hatun’u muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî 

vech-i mübeyyen üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden 

her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât itmeğin gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 20 Eylül 1672). 

Neccâr Şa‘bân bin İbrahîm, Neccâr ‘Alî bin İsma‘îl, Seyyid Mustafâ Çelebi bin 

‘Osmân, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 
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54-1 Kesilen Ağaç Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Alî bin Ahmed Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde sâhibü’s-sifr Bağdeser veled-i Hayrabîd nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Tahtaköprü’de vâki‘ bir kavak ağacımı mezbûr 

Bağdeser zimmî kat‘ idüp odun eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Bağdeser 

zimmî cevâbında zikr olunan kavak ağacı benim mülküm olmağla kat‘ eyledim bunun olduğu 

ma‘lûmum değildir deyucek mezbûr ‘Alî’den zikr olunan kavak ağacı mülkü olduğuna 

beyyine taleb olundukda üç güne dek şâhid ihzârı içün imhâl olunup va‘de temâmında 

gelmemekle hıfzen li’l-makâl bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1083 / 18 Eylül 1672). 

Budak Beg bin ‘Abdullah, Sâlih Çelebi bin Hüseyin, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

54-2 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Yûsuf Çelebi ibn es-

Seyyid İshak meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Süleymân Çelebi 

ibn el-Hâc Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Seyyid 

Süleymân Çelebi’yi tezvîc içün mesârif-i mu‘tâdesine doksanüç esedî guruş harc eylemişidim 

hâlâ meblağ-ı mezbûru da‘vâ sadedinde idim da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ olup meblağ-ı 

mezbûr doksanüç guruşdan mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi’nin zimmetini ibrâ-i kâti‘ü’n-

nizâ‘ ile ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım 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’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-Seyyid Velî Çelebi bin es-Seyyid İshak, 

İbrahîm bin Receb, Hâcı Mustafâ bin Mehmed Beg. 

 

54-3 Mülk (Harîm) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyhsadreddîn 

nûrullahü te‘âlâ merkaduhu mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin Satılmış tarafından bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup İbrahîm Efendi ibn Mehmed ve Ahmed bin 

Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan İbrahîm Efendi ibn Mahmûd meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Satılmış mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Süleymân Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çumra 

nâm karyede vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı Pîr Mehmed mülkü ve tarafeyni 

‘Osmân Efendi mülkü ile mahdûd iki buçuk tahta bağ ve bir dönüm harîmini ve yine karye-i 

merkûmede vâki‘ Şekerimdede’ye muttasıl bir tarafı ‘Osmân Efendi mülkü ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı mezâristân ile mahdûd buçuk dönüm 

harîmini safka-i vâhidede mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçaya 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‘ 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’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 1083 / 21 Eylül 1672). 

Süleymân Halîfe bin Mehmed Halîfe, Halîl bin Bayram, Velî bin Mehmed, Seyyid 

Mevlûd bin Seyyid Hüseyin, Mustafâ bin Hâbil, Sinân bin Aydın, Hüseyin bin Hasan. 
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54-4 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Ebûbekir Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olan 

‘Abdurrahman Beg müzâheretiyle havâss-ı hümâyûn hâslarından Hoca Hâssı voyvodası 

râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm Ağa ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Gaferyâd 

Kazâsı’na tâbi‘ hâss-ı mezbûr karyelerinden Kızılyaka nâm karye sâkinlerinden Ahmed bin 

Mahmûd nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on 

altı gün mukaddem vakt-ı zuhrda gâyib-i ‘ani’l-meclis olan oğlum Mehmed karye-i 

merkûmede mezbûr Ahmed’in karındaşı Himmet nâm kimesnenin harmanını ta‘şîr iderken 

gavga olup ben aralamağa varduğumda mezbûr Ahmed taş ile başımı darb ve mecrûh eyledi 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Mehmed bin Mustafâ ve Velî bin Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan on altı gün mukaddem vakt-ı 

zuhrda mezbûr Ahmed merkûm İbrahîm Ağa’nın başını taşla darb ve mecrûh eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın ma-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (30 Cemâziye’l-evvel 1083 / 23 Eylül 1672). 

Süleymân Halîfe bin Ebûbekir, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Sefer, ‘İvaz 

Çelebi bin Müstecâb, İbrahîm bin Hüdâverdi. 

 

55-1 Mülk Satış Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çağlak nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Velî bin Budak meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

merkûmede Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Safiye bint-i ‘Osmân nâm hatun 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan oğlu Arslan mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-i 

merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmete’l-hudûd olan bağımı hâzır-ı bi’l-meclis 

oğlu ‘Alî merkûme Safiye Hatun’dan binikiyüzkırk akça alup mukâbelesinde on üç sene 

mukaddem rehn vaz‘ eylemişidi hâlâ meblağ-ı mezbûru alup bağ-ı mezkûru bana teslîm 

murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr Arslan cevâbında târîh-i 

mezbûrda bağ-ı mezbûru mezbûr Velî’nin oğlu merkûm ‘Alî vâlidem merkûme Safiye 

Hatun’a binikiyüzkırk akçaya bâten bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp mezbûr Velî dahî 

bile idi lâkin bey‘ eylediklerine şâhidden ‘âciz olmam ile mezbûrân Velî ve ‘Alî’ye yemîn 

teklîf olunsun didikde bağ-ı mezbûru târîh-i merkûmda mezbûre Safiye’ye binikiyüzkırk 

akçaya bey‘-i bât ile bey‘ ve teslîm eylemediğine mezbûr ‘Alî’ye ve bey‘-i mezbûru ‘âciz 

olmaduğuna merkûm Mehmed’e yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-

i billahi’l-‘azîm itmeğin bağ-ı mezbûrdan kasr-ı yede vekîl-i merkûm Arslan’a tenbîh bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (30 

Cemâziye’l-evvel 1083 / 23 Eylül 1672). 

‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Yûnus bin Ahmed, Ahmed bin Mehmed. 

 

55-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Kubâd meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme kazâsına tâbi‘ Gödene nâm karyede vâki‘ bir tarafı Mehmed 

mülkü ve bir tarafı Balaban mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı cibâl ile mahdûd bir buçuk 

tahta bağımı mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt üçbinüçyüz akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 
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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‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1083 / 17 Eylül 1672). 

Ahmed Halîfe bin el-Hâc Ya‘kûb, ‘Abbâs bin Sefer, ‘Abdusselâm bin ‘İvaz, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Bahşâyiş, Mûsâ bin Safâ, Mustafâ bin el-Hâc Mehmed, Ahmed bin 

Hüseyin, ‘Abdullah bin ‘Abdî, Mehmed bin Bostân. 

 

55-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâredîn Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin ‘Abdurrahman nâm 

sagîrin kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi ve vâlidesi olan Asiye bint-i Mehmed Efendi nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin Seyyid 

Yûsuf mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı bi’l-meclis olan oğlum 

sagîr-i mezbûrun mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Nûrullah mülkü ve bir tarafı Mustafâ 

mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve havluyu 

müştemil menzili harâba müşrif olup ve zarûret-i nafakası olmağla vesâyetim hasebiyle 

menzil-i mezbûru mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi’ye altmışdokuz 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 

altmışdokuz esedî guruşu mezkûr Seyyid Hüseyin 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 fî gurre-i 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Cemâziye’l-âhir 1083 / 24 Eylül 1672). 

İbrahîm Efendi bin Selîm Ağa, Seyyid Mehmed Çelebi Pulcu-zâde, Seyyid Kalender 

Çelebi bin Kalender, Seyyid İsma‘îl Çelebi bin Seyyid Pîrli, ‘Abdulbâkî Çelebi bin Bahşâyiş, 

el-Hâc Mustafâ bin Mehmed Beg. 

 

55-4 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Tekir nâm karye sâkinlerinden es-Seyyid Hâcı İdrîs ibn Seyyid 

‘İbâdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî 

târî olmağın husûs-ı mezbûrda merkûm Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs 

mütevâtir ve şâyi‘ olmağla ben dahî mürâca‘ât eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe 

zimmî yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 

mezbûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan 

ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe rencîde ve remîde olunmaya didikde 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ve ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-âhir li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1083 / 26 Eylül 1672). 

es-Seyyid Kulu Çelebi bin es-Seyyid Ebûbekir, es-Seyyid Seyf ‘Alî Çelebi bin Seyyid 

Yûsuf, Mahmûd Beşe bin İbrahîm, Dülger Hüseyin bin İsma‘îl. 

 

56-1 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

‘Acem Ağun veled-i Edi Beg nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sâhibü’s-sifr Elkeşe zimmî veled-i Meyhor nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî târî olmağla husûs-ı mezbûrda mezbûr 

Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağla ben dahî mürâca‘ât 
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eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle 

mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat 

müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve 

diyetime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr 

Elkeşe rencîde ve remîde olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ve ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâlis min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1083 / 26 

Eylül 1672). 

es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi bin Mehmed, Dülger Hüseyin, Mehmed Çelebi bin 

Sevindik bazara giden, Hamza Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, Mehmed Dede Muhzır. 

 

56-2 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Maydos nâm karye sâkinlerinden es-Seyyid Muharrem bin 

Mahmûd Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i Meyhor nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup bana za‘af-ı küllî 

târî olmağla husûs-ı mezbûrda mezbûr Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu beyne’n-nâs 

mütevâtir ve şâyi‘ olmağın ben dahî mürâca‘ât eyledim zikr olunan kasığımı mezbûr Elkeşe 

yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı 

mezbûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem 

eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve ta‘allukâtımdan 

ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe rencîde ve remîde olunmaya didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ve ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhire 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1083 / 28 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin es-Seyyid Ebûbekir, 

Hüseyin bin Ahmed ‘an Karye-i mezbûr, Receb bin ‘İvaz ‘an Mahalle-i ‘Abîd. 

 

56-3 Mîrâsı Almaya Süt Oğlu İle Gidilmesine İzn Verilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinelerinden Selîme bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Halîfe ibn Hüseyin 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp li-ebeveyn karındaşım el-Hâc Nûrullah mahrûse-i 

Payasda vefât idüp muhallefâtını kabza gitmek lâzım gelmekle mezbûr ‘Alî Halîfe rızâ‘an 

oğlum ve mahremimdir ma‘â mahrûse-i merkûmeye gidecek oldum su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî Halîfe merkûme Selîme Hatun beni emzirdi rızâ‘an vâlidemdir 

deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mahrûse-i merkûmeye gitmeğe izn bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhir li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(4 Cemâziye’l-âhir 1083 / 27 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât ‘Abdurrahman Efendi bin Emrullah Efendi, ‘Alî Efendi bin Cârullah, el-

Hâc ‘Alî bin el-Hâc Hasan. 

 

56-4 Rızâ Senedi (Kasık Yarığı Ameliyâtı) 

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Kâsım Çelebi ibn 

es-Seyyid ‘Ömer Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Elkeşe veled-i 

Meyhor nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olup 

bana za‘af-ı küllî târi‘ olmağla husûs-ı mezbûrda merkûm Elkeşe zimmînin mahâreti olduğu 

beyne’n-nâs mütevâtir ve şâyi‘ olmağın ben dahî mürâca‘ât eyledim zikr olunan kasığımı 

mezbûr Elkeşe yarup ma‘lûmu olduğu üzere ne vecihle mümkün olursa mübâşeret eylesün 

maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi’l-meliki’l-kâdir ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ 

eyleyem eğer bana ecel târî olup vefât idersem dem ve diyetime müte‘allık akrabâ ve 
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ta‘allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Elkeşe rencîde ve remîde 

olunmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ve ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhir 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1083 / 27 Eylül 1672). 

Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafâ, es-

Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Menzilci Ahmed Beşe. 

 

56-5 Zinâ Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan ‘Abbâs Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe nısfü’l-leylde 

gelüp takrîr-i kelâm idüp Eskibazar Sûku’nda Etmekçi Mustafâ Beşe’nin dükkânında 

Mehmed bin Mustafâ nâm kimesne kendüye nâ-mahrem Fâtıma bint-i Mustafâ nâm hatunla 

ma‘â oturup ve yaturlar cânib-i şer‘den üzerine varılup müşâhede olunması matlûbumdur 

didikde bi’z-zât üzerine ismleri mestûr olan müslimîn ile zikr olunan etmek dükkânına varup 

nazar olundukda mezbûr Mehmed kendüye nâ-mahrem olan merkûme Fâtıma ile dükkân-ı 

mezbûr içinde bulup müşâhede olunmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 1083 / 25 Eylül 

1672). 

‘Abdullah bin Mahmûd, Dilâver bin ‘Abdullah, ‘Osmân bin ‘Ömer. 

 

57-1 Köle Azâdı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden fahrü’l-a‘yân Hasan Beşe ibn 

Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde orta boylu çatık kaşlu sarışın elâ gözlü 

Eflâkıyyü’l-asl olup mezbûr Hasan Beşe’ye r(ıkkını) mu‘terif olan ‘İvaz bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr ve i‘tirâf idüp ‘abd-ı memlûkum olan mezbûr ‘İvaz 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 mâlımdan i‘tâk ve mülkümde ıtlâk eyledim min ba‘d 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 ‘İvâz’ın ‘ıtkına hükm bir le mâ-hüve’l-

vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1083 / 27 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa, Dilâver 

Beg bin Ca‘fer, el-Hâc Mustafâ bin Bayram, Mehmed Çelebi bin ‘Osmân, el-Hâc Ahmed bin 

Mustafâ, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed. 

 

57-2 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi ve mescidi evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb 

Molla Hâcı bin Mezîd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

sâkinlerinden iken fevt olan ‘Alî Halîfe ibn Hüseyin nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu 

Hüseyin’in kıbel-i şer‘den mensûb vasîsi ve ‘ammisi olan Sefer mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe hâl-i sıhhatinde mihrâb mâlından onaltı esedî 

guruş ve ‘avârız mâlından yirmi esedî guruş alup kabz 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 Hasan bin Mehmed ve Kurd Beşe ibn 

Resûl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe mukaddemâ hâl-i sıhhatinde mihrâb mâlından onaltı 

esedî ve ‘avârız mâlından yirmi esedî guruş alup kabz idüp kable’l-edâ fevt olmağla 

zimmetinde kaldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 



182 

 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra mihrâb mâlı olan onaltı 

guruşdan ve ‘avârız mâlı olan yirmi guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle 

eylemeyüp ve turuk-ı şer‘iyeden bir tarîkle müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe’nin zimmetini 

ibrâ eylemediğine mütevelli-i mezbûr Molla Hâcı’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eyledikden sonra mihrâb ve ‘avârız mâlı olan otuzaltı 

guruşu muhallefât-ı merkûmeden mütevelli-i merkûma teslîme vasî-i mezbûr Sefer’e tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1083 / 27 Eylül 1672). 

Mevlânâ el-Hâc Ahmed Efendi bin Halîl, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan, 

es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Ahmed bin İsma‘îl, Mahmûd bin İbrahîm, 

Mevlûd bin ‘Alî. 

 

57-3 Mahalle ‘Avarızına Vakf ve Vasiyet İsbâtı Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi ‘avârızı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb Molla 

Hâcı bin Mezîd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden iken 

vefât iden ‘Alî Halîfe ibn Hüseyin nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Hüseyin’in kıbel-i şer‘den 

mansûb vasîsi olan ‘ammisi Sefer bin Hüseyin mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe hasta iken müslümânlar huzûrunda mâlından yirmi esedî 

guruş ‘avârıza vakf ve vasiyet idüp 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 el-Hâc Ahmed 

Efendi ibn Halîl ve Ahmed Çelebi ibn Nasrullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe hasta 

iken bizim huzûrumuzda mâlından yirmi esedî guruş ‘avârıza vakf ve vasiyet eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra zikr olunan yirmi esedî guruşu muhallefât-ı 

merkûmeden mütevelli-i mezbûr Molla Hâcı’ya teslîme vasî-i mezbûr Sefer’e tenbîh bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1083 / 27 Eylül 1672). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid 

Yûsuf, Ahmed bin İsma‘îl, Mahmûd bin İbrahîm, Mevlûd bin ‘Alî. 

 

57-4 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Himmet bin Resûl 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden 

iken fevt olan ‘Alî Halîfe ibn Hüseyin’in sulbî sagîr oğlu Hüseyin’in vasîsi ‘ammisi Sefer 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe’ye hâl-

i sıhhatinde bi-tarîki’l-karz seksenbir esedî guruş ve eytâm mâlından mürâbaha ile ellidört 

esedî guruş virüp teslîm eylemişidim 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 Ahmed Çelebi ibn Nasrullah ve Hasan bin Mehmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

mezbûr Himmet mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe’ye hâl-i sıhhatinde  

 

58-1 Önceki Belgenin Devâmı 

bi-tarîki’l-karz seksenbir esedî ve eytâm mâlından ellidört esedî guruş virüp teslîm 

eylediğini cem‘an yüzotuzbeş guruş deyni olduğunu mezkûr ‘Alî Halîfe bizim huzûrumuzda 

ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 
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eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra meblağ-ı mezbûr 

yüzotuzbeş guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve turuk-ı 

şer‘iyeden bir tarîkle müteveffâ-yı mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine mezkûr Himmet’e 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan 

yüzotuzbeş guruşu muhallefât-ı merkûmeden mezbûr Himmet’e teslîme vasî-i merkûm 

Sefer’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Cemâziye’l-âhire 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1083 / 27 Eylül 1672). 

el-Hâc Ahmed Efendi bin Halîl, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-Seyyid 

Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Ahmed bin İsma‘îl, Mahmûd bin İbrahîm. 

 

58-2 Şeyh Hüseyin Efendi Hanı’nın Ta‘mîr Şartıyla Îcâra Verilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye kurbunda vâki‘ merhûm Şeyh Hüseyin Efendi 

binâ eylediği hanın meşrûtiyet üzere mütevellisi olan el-Hâc Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb fahrü’s-sülahâ Sâlih Çelebi ibn eş-Şeyh Hüseyin Efendi 

ve Mahmûd Beşe ibn Mehmed ve el-Hâc Velî bin ‘Alî mahzarlarında bi’t-tevliye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mütevellisi olduğum han-ı mezbûr harâba müşrif olmağın ta‘mîr ve 

termîmi içün sene selâse ve semânîn ve elf Recebi gurresinden be-her sene onikişerbin 

akçadan üç seneyi otuzaltıbin akçaya han-ı mezbûru mezkûrûn Sâlih Çelebi ve Mahmûd Beşe 

ve el-Hâc Velî’ye îcâr idüp anlar dahî vech-i meşrûh üzere istîcâr ve kabûl itmeğin zabtı içün 

yedlerine mümzâ ve mahtûm tezkere virdim be-her sene onikişerbin akçadan üç senelik 

otuzaltı bin akça icâre-i merkûmeyi mezbûrun Sâlih Çelebi ve Mahmûd Beşe ve el-Hâc Velî 

yedlerinden bi’t-temâm alup han-ı mezbûra harc ve sarf eyledim han-ı mezbûru üç sene 

mutasarrıf olsunlar didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 Cemâziye’l-âhir 1083 / 29 Eylül 

1672). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, Zehrü’l-müderrisîn 

‘İbâdullah Efendi, Fahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi ibn Receb Efendi, el-Hâc Ahmed bin 

Mustafâ, Molla İsma‘îl bin Sefer.  

 

58-3 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı ve İyi Hâl Soruşturması 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ 

Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Alî Çavuş müzâheretiyle mahmiye-i Konya’da 

Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Himmet bin Yûsuf nâm kimesne işbu 

Velî bin ‘Osmân nâm kimesneyi meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp bu gice ba‘de’l-‘ışâ hıyânet kasdıyla mezbûr Velî sâkin olduğum menzilime dâhil 

olmağla ahz ve ihzâr eyledim su’âl olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Velî cevâbında mezbûr Himmet’in zevcesi Nefîse nâm hatun ile 

mukaddemâ mu‘âmelem olmağla merkûme Nefîse Hatun bu gice zevcim kamış getürmeğe 

gider bana gel dimekle ben dahî menziline vardım deyu ikrâr itmeğin merkûme Nefîse 

Hatun’un keyfiyet-i hâli mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda el-Hâc Mevlûd bin 

Hanefî ve el-Hâc Sefer Halîfe ibn Sinân Beşe ve Hüseyin ibn el-Hâc İbrahîm ve Üveys bin 

Nasûh ve el-Hâc Satı bin Mehmed ve ‘Osmân bin Hüseyin ve Şahin bin ‘Alî nâm kimesneler 

merkûme Nefîse Hatun kendi hâlinde sâliha ve müstakîmedir deyu her biri hüsn-i hâlini haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1083 / 1 Ekim 1672). 

‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, Ahmed Çelebi bin el-Hâc Ya‘kûb, Mehmed bin Durak. 
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58-4 Bağ İle Vakıf Tarla Takâsı Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Bâlî 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdulmü’min Çelebi ibn İshak 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Kozağacı nâm karyede vâki‘ Begbes nâm mevzi‘de 

bir tarafı mezbûr ‘Abdulmü’min Çelebi mülkü ve bir tarafı Fazlı mülkü ve bir tarafı arz-ı 

hâliye ve bir tarafı cibâl ile mahdûd bir kıt‘a bağımı mezbûr ‘Abdulmü’min Çelebi’nin 

mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ iki kıt‘a harîm ve bir kıt‘a arz-ı hâliye ve bir mikdâr bağ ve bir bağ 

evi ile mukaddemâ mübâdele eylemişidim lâkin bana virdiği iki kıt‘a harîm ve bir kıt‘a arz-ı 

hâliye mezbûr ‘Abdulmü’min Çelebi’nin ecdâdı vakf imiş bana mülkdür deyu virmişidi vakf 

olmağla yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince fesh ve ekâle olup bağımı bana teslîm murâd 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdulmü’min Çelebi cevâbında merkûme 

‘Âyşe’nin bağı ile mübâdele eylediğim iki kıt‘a harîm ve bir kıt‘a arz-ı hâliye ecdâdım 

vakfıdır deyu ikrâr itmeğin ibrâz olunan fetvâ-yı şerîfede Hind bir bağını ‘Amr’ın tarlası ile 

değişüp ba‘dehu ol tarla evlâda vakf olduğuna muttali‘ olsa ol tarlayı ‘Amr’a red idüp bağını 

‘Amr’dan almağa şer‘an kâdir olur mu el-cevâb olur deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı 

şerîfe bağ-ı mezbûru merkûme ‘Âyşe’ye red ve teslîme mezbûr ‘Abdulmü’min Çelebi’ye 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (10 Cemâziye’l-âhir 1083 / 3 Ekim 1672). 

‘Abdul‘azîz Çelebi, Mehmed bin İshak, Derviş bin İshak, Mustafâ bin Hasan. 

 

59-1 Ta‘mîr Edilen Hanın Kiraya Verilmesi Da‘vâsı 

Mahrûse-i Kayseriye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb mefharü’l-kuzât es-Seyyid ‘Osmân 

Efendi ibn es-Seyyid ‘Abdusselâm Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

Konya’da vâki‘ merhûm Pîrî Mehmed Pâşâ Evkâfı mütevellisi es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi 

ibn Mahmûd Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp evkâf-ı mezbûreden mahrûse-i 

merkûmede vâki‘ Günhanı dimekle ma‘rûf han mukaddemâ taht-ı icâremde iken ba‘zı yerleri 

harâba müşrif olup izn-i şer‘ ve ma‘rifet-i mütevelli ile kırkaltıbin akça harc idüp ba‘dehu 

icâresiyle onbeşbin akçasını hesâblaşup bâkî otuzbirbin akçam kalmış iken han-ı mezbûru 

mütevelli-i mezkûr âhara bin seksen üç senesini otuzüçbin akçaya îcâr eylemiş yedimde olan 

fetvâ-yı şerîfe mûcibince yine bana îcâr olunması matlûbumdur ve ikibin akça ziyâde ile 

kabûl iderin su’âl olunup ber-mûcib fetvâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur deyu 

fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp gıbbe’s-su’âl mütevelli-i mezbûr Seyyid ‘Abdulhay Çelebi 

cevâbında fî’l-hakîka mukaddemâ han-ı mezbûr mûmâ-ileyh Seyyid ‘Osmân Efendi’nin taht-ı 

icâresinde iken harâba müşrif olup izn-i şer‘ ve benim ma‘rifetim ile kırkaltıbin akça harc 

idüp onbeşbin akçasını han-ı mezbûr icâresinden hesâblaşup bâkî vakfın mûmâ-ileyh Seyyid 

‘Osmân Efendi’ye otuzbirbin akça deynim vardır deyu ikrâr itmeğin mûmâ-ileyh Seyyid 

‘Osmân Efendi’nin ibrâz eylediği fetvâ-yı şerîfde harâba müşrif olan hanı Zeyd mütevelliden 

icâre-i mu‘accele ve mü’eccele ile alup mütevelli izn ile üzerine mu‘accelesine mahsûb olmak 

üzere kendi mâlından kırkaltıbin akça harc idüp ol hanı ta‘mîr eylese icâre-i mü’eccelesini edâ 

iderken icâre-i mu‘accelesi temâm olmadın mütevelli ol hanı âhara îcâra kâdir olur mu el-

cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe icâre-i mu‘accelesi temâm 

olmamağla han-ı mezbûru mûmâ-ileyh Seyyid ‘Osmân Efendi’ye îcâr ve teslîme mütevelli-i 

mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Cemâziye’l-âhir 1083 / 3 Ekim 1672). 

Fahrü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Zehrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Şeyh Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, 
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Fahrü’l-müderrisîn Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, Mehmed Ağa yancıkcı, el-Hâc ‘Alî Dede 

bin Receb. 

 

59-2 Vakıf Mahsûlü Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden bu fakîre ve 

Belvîrân kâdısına hitâben emr-i şerîf vârid olmağın imtisâlen li’l-emri’l-‘âlî tarafımızdan 

husûs-ı âtiyyü’z-zikri mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün fahrü’l-kuzât Emrullah Efendi nâ’ib 

nasb ve ta‘yîn olunup ol dahî Belvîrân kâdısı nâ’ibi Mevlânâ Mehmed Efendi ile kazâ-i 

mezbûra tâbi‘ ‘Alîbegüyüğü nâm karyede ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde karye-i 

mezbûreden bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc ‘Abdurrahman Halîfe meclis-i mezbûrda Kuzvîrân nâm 

karye sâkinlerinden Mustafâ bin İlyâs nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp ben Şeyh Şekerim Dede evlâdından olup ‘azîz-i müşârün-ileyhin ebnâsına ve 

ebnâ-i ebnâsına mevkûfe olan Sakarlar nâm karye kurbunda vâki‘ ma‘lûmetü’l-hudûd Dinler 

nâm mezrâ‘anın hâsıl olan mahsûlünü evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere ben zabt ve kabz idecek 

iken mezbûr Mustafâ hilâf-ı şart-ı vâkıf mezra‘a-i merkûme mahsûlünü altı senedir zabt ider 

su’âl olunup ihkâk-ı hak olunması ve be-her sene makbûzu olan mahsûl bi-hasebi’ş-şer‘ 

alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr müdde‘î-i mezbûr el-Hâc 

‘Abdurrahman Halîfe’den da‘vâsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Süleymân bin Mustafâ ve ‘Alî Beg ibn Nasrullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ merkûm el-Hâc 

‘Abdurrahman Halîfe’nin ecdâdı olan Şeyh Şekerim Dede nâm ‘azîzin ebnâsına ve ebnâ-i 

ebnâsına vakf ve şart ve ta‘yîn olan Dinler mezra‘asından hâsıl olan mahsûl ber-mûcib-i şart-ı 

vâkıf mezbûr el-Hâc ‘Abdurrahman Halîfe’nin hakk-ı sarîhi iken hilâf-ı vâki‘ mezbûr Mustafâ 

altı senede üçyüz keyl galleyi mezkûr Mustafâ mezra‘a-i merkûme mahsûlünden kabz eyledi 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mezbûr Mustafâ be-her sene 

ellişer keyl galle ki altı senede üç yüz keyl gallenin nısfı buğday ve nısfı şa‘îr olmak üzere 

mezbûr el-Hâc ‘Abdurrahman Halîfe’ye teslîme mezbûr Mustafâ’ya tenbîh eylediklerini 

mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan (boş) ile meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Cemâziye’l-âhire 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Cemâziye’l-âhir 1083 / 24 Eylül 1672). 

Hızır Efendi bin Emrullah, el-Hâc Mahmûd, İbrahîm bin Mustafâ, Velî Beg bin 

Lutfullah, Ahmed Halîfe bin İsma‘îl, el-Hâc Nasrullah, ‘Abdî Halîfe bin Hızır, Ebûbekir bin 

Şa‘bân. 

 

60-1 Vakıflar Arasında Mezra‘a Mahsûlü Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden bu fakîre ve 

Belvîrân kâdısına hitâben emr-i şerîf vârid olmağın imtisâlen li’l-emri’l-‘âlî tarafımızdan 

husûs-ı âtiyyü’z-zikri mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün fahrü’l-kuzât Emrullah Efendi nâ’ib 

nasb ve ta‘yîn olunup ol dahî Belvîrân kâdısı nâ’ibi Mehmed Efendi ile kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

‘Alîbegüyüğü nâm karyede ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc 

‘Abdurrahman Halîfe ibn ‘Abdulcelîl meclis-i mezbûrda Kuzvîrân nâm karyeden Mustafâ bin 

İlyâs nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kazâ-i mezbûr dâhilinde Apa nâm 

karyede Mescid-i Kaya dimekle ma‘rûf mevzi‘de medfûn Şeyh Şekerim Dede kuddise 

sırruhü’l-‘azîzin ben ebnâsından olup kazâ-i mezbûra tâbi‘ Sakarlar nâm karye kurbunda vâki‘ 

Dinler nâm mezra‘a ceddim ‘azîz-i müşârü’n-ileyh Şeyh Şekerim Dede’ye ba‘dehu ebnâ-i 

ebnâsına batnen ba‘de batn vakf ve ta‘yîn olunduğu hâlâ yedimde vakfiye-i ma‘mûl bahâ ve 

sûret-i defter-i cedîd-i hâkânîde mestûr ve mukayyed olup lâkin birkaç senedir vakfiyemi 
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izâ‘at itmekle mezbûr Mustafâ mezra‘a-i merkûmeyi fuzûli zabt idüp hâsıl olan mahsûlü ta‘şîr 

ve ahz ve kabz ider yedimde olan temessükâta ve emr-i şerîf ve fetvâ-yı münîfime nazar 

olunup ihkâk-ı hak olunmak matlûbumdur didikde yedinde olan vakfiye ve sûret-i defterde 

fî’l-hakîka Dinler nâm mezra‘a hudûd-ı mu‘ayyenesiyle şeyh-i mezbûra ba‘dehu ebnâ-i 

ebnâsına batnen ba‘de batn vakf ve ta‘yîn olunduğu musarrah olmağın mezbûr Mustafâ’dan 

su’âl olundukda cevâbında mezra‘a-i merkûme benim ceddim olan Şeyh Hocendi ve ba‘dehu 

evlâd-ı evlâdına mevkûfedir âbâ ‘an ced kendi vakfımız olmak üzere zabt ideriz mezra‘a-i 

merkûme mezkûr ‘Abdurrahman Halîfe’nin ecdâdı olan Şekerim Dede’nin vakfı olduğu ve 

ebnâ-i ebnâsına şart ve ta‘yîn olunduğu ve merkûm el-Hâc ‘Abdurrahman mersûm Şeyh 

Şekerim ebnâsından olduğu ma‘lûmum değildir deyucek müdde‘î-i merkûm el-Hâc 

‘Abdurrahman’dan da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Erkalan 

nâm karye hatîbi Mehmed Halîfe ibn Bedel ve Yarımca nâm karyeden el-Hâc Mehmed bin 

Pîr Ahmed ve ‘Alîbegüyüğü nâm karyeden İbrahîm bin Mustafâ ve Mevlûd bin Velî nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-hakîka 

vakfiyede mezkûre ve mahdûde olan Dinler mezra‘ası ‘azîz-i mûmâ-ileyh ve ba‘de ebnâsına 

mevkûfedir ve mezbûr el-Hâc ‘Abdurrahman’ın ecdâdı merkûm mezra‘adan hâsıl olan 

mahsûlün ‘öşrün ahz ve kabz ide geldiği ma‘lûmumuzdur bu husûsa minvâl-i meşrûh üzere 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olduğunu mevlânâ-yı mezbûr mahallinde istimâ‘ ve tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â 

irsâl olunan (boş) ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 25 Eylül 1672). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

60-2 Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Mihmândâr Mahallesi’nden Sefer bin ‘Îsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Mustafâ bana kız karındaşını Hasan bölükbaşı yef‘alledi deyu şetm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında merkûme Sefer bana seni hamam halvetinde 

yef‘allediler deyu şetm eyledi ben mezbûra vech-i mübeyyen üzere şetm eylemedim deyucek 

mezbûr Sefer’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid 

‘Abdurrahman Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed ve Muharrem bin Mûsâ nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ 

merkûm Sefer’e bizim huzûrumuzda kız karındaşını Hasan bölükbaşı yef‘alledi didi mezbûr 

Sefer dahî mezbûr Mustafâ’ya hamamda halvetde seni yef‘allediler didi 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 husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan Mustafâ 

Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (10 Cemâziye’l-âhir 1083 / 3 Ekim 1672). 

Mustafâ bin ‘İvaz, Budak bin Mehmed, Halîl Beşe bin Cebeci.  

 

60-3 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden Mustafâ Beşe’nin vârisesi kız karındaşı Mü’mine 

nâm hatunun zevci ve vekîli olan el-Hâc Receb mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Beşe’ye hâl-i sıhhatinde be-her davârı yüzyetmişer akçaya bey‘ 

ve teslîm eylediğim yüz on sekiz davar akçasından onyedi esedî guruşum kaldı kable’l-edâ 
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mezbûr Mustafâ Beşe 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 el-Hâc Mustafâ bin 

Seydî ve el-Hâc ‘Alî bin Muharrem nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ Beşe hâl-i sıhhatinde bizim 

huzûrumuzda mezkûr Hüseyin’in bey‘ ve teslîm eylediği yüz on sekiz davar akçasından 

onyedi guruş bâkî kaldı deynimdir deyu ikrâr eyledi ikrârına şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra 

bâkî kalan onyedi guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve turuk-ı 

şer‘iyeden bir tarîkle mezbûr Mustafâ Beşe’nin zimmetini ibrâ eylemediğine mezbûr 

Hüseyin’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

zikr olunan onyedi guruşu muhallefât-ı merkûmeden mezbûr Hüseyin’e teslîme vekîl-i 

mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1083 / 6 Ekim 1672). 

(Silik). 

 

61-1 Mülk (Ev) Satışı 

Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden İsmihân bint-i Ahmed Beşe nâm hatun meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn İbrahîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı es-Seyyid 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Zülfikâr mülkü ve bir tarafı İsma‘îl 

mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr 

Seyyid Süleymân Çelebi’ye oniki 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 oniki guruşu mezbûr Seyyid 

Süleymân 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 fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1083 / 2 Ekim 1672). 

el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Derviş Mehmed bin Süleymân, Mehmed bin ‘Alî, 

Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mustafâ. 

 

61-2 Ta‘mîr Edilen Hanın Kiraya Verilmesi Da‘vâsı 

Mahrûse-i Kayseriye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât es-Seyyid ‘Osmân 

Efendi ibn es-Seyyid ‘Abdusselâm Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

Konya’da vâki‘ merhûm Pîrî Mehmed Pâşâ Evkâfı’na meşrûtiyet üzere mütevelli olan es-

Seyyid ‘Abdulhay Çelebi ibn Mahmûd Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp evkâf-

ı mezbûreden mahrûse-i merkûmede vâki‘ Günhanı dimekle ma‘rûf han mukaddemâ taht-ı 

icâremde iken ba‘zı yerleri harâba müşrif olup izn-i şer‘ ve ma‘rifet-i mütevelli ile kırkaltıbin 

akça harc ve sarf idüp ba‘dehu icâresiyle onbeşbin akçasını hesâblaşup bâkî otuzbirbin akçam 

kalmışiken han-ı mezbûru mütevelli-i mezkûr âhara bin seksen üç senesini otuzüçbin akçaya 

îcâr eylemiş yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince yine bana îcâr olunması matlûbumdur ve 

ikibin akça ziyâdesiyle kabûl iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mütevelli-i mezbûr 

Seyyid ‘Abdulhay Çelebi cevâbında fî’l-hakîka mukaddemâ han-ı mezbûr mûmâ-ileyh es-

Seyyid ‘Osmân Efendi’nin taht-ı icâresinde iken harâba müşrif olup izn-i şer‘ ve benim 

ma‘rifetim ile kırkaltı bin akça harc ve sarf idüp onbeşbin akçasını han-ı mezbûr icâresinden 

istîfâ olunup ba‘de geçen sene dahî izn-i şer‘ ve benim ma‘rifetim ile han-ı mezbûrun harâb 

olan yerlerine yirmiyedibinikiyüz akça dahî harc idüp cem‘an ellisekizbinikiyüz akça vakfın 

mûmâ-ileyh Seyyid ‘Osmân Efendi’ye deyni kalmağın sâlifü’z-zikr hanı ba‘de’l-mürâfa‘ 
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tevliyetim hasebiyle mûmâ-ileyh Seyyid ‘Osmân Efendi’ye bin seksen üç Muharremi 

gurresinden bir sene temâmına değin otuzbeşbin akçaya îcâr idüp ol dahî istîcâr ve kabûl 

eylemeğin icâre-i merkûmenin yedibin akçasını vakfın deyni olan ellisekizbinikiyüz akçadan 

hesâblaşup bâkî kalan yirmisekizbin akça icâre-i merkûmeyi mûmâ-ileyh Seyyid ‘Osmân 

Efendi yedinden alup kabz idüp yedine mümzâ ve mahtûm tezkere virdim han-ı mezbûru 

mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir 

min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Cemâziye’l-âhir 1083 / 3 Ekim 

1672). 

Fahrü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Şeyh Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, 

Fahrü’l-müderrisîn Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, el-Hâc ‘Alî bin Receb, Mehmed Ağa 

yancıkcı. 

 

61-3 Alınamayan ‘Ulûfe Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Bilecik nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Sâlih 

Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Karaman aklâmına tâbi‘ Suberda Hâssı dimekle 

ma‘rûf Hatunsarây Mukâta‘sı emîni olan ‘Alî Beg mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

oniki akça ‘ulûfe ile mütekâ‘id olup ‘ulûfemi hâss-ı mezbûr mahsûlünden almak üzere yedime 

berât-ı şerîf virilüp ve ‘ulûfemi Âsitâne-i Sa‘âdet’de râyic olduğu üzere emr-i şerîf-i ‘âlîşân 

virilmişdir ber-mûcib-i berât-ı şerîf ve emr-i ‘âlîşân ‘ulûfemi mezbûr ‘Alî Beg’den taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî Beg cevâbında merkûm Sâlih Beg’in 

‘ulûfesi çalıkdır deyu istimâ‘ eylemem ile virmedim deyücek merkûm Sâlih Beg yedinde olan 

berât-ı şerîf ve emr-i ‘âlîşânı ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûnları takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık olmağın ber-mûcib-i berât-ı şerîf ve emr-i ‘âlîşân Âsitâne-i Sa‘âdet’de 

alınduğu üzere ‘ulûfesini temâmen teslîme mezbûr ‘Alî Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 3 Ekim 1672). 

‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, Ca‘fer Beşe bin el-Hâc Velî, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

61-4 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsında Suçluya Kefîl Olma 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Himmet 

bin Yûsuf meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Osmân bin Seydî mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Osmân’ın oğlu Velî nâm kimesne hıyânet kasdıyla evime 

girdiğini ikrâr idüp hüccet olmuş idi lâkin ba‘de’l-yevm mezbûr Velî bana zarar ve ziyân 

iderse hîn-i mütâlebede ihzârına kefîl taleb iderin didikde mezbûr Velî’ye babası kefîl olup 

babası ‘Osmân’a Müstecâb bin Seydî ve Hamza bin Seydî kefîl olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 4 Ekim 1672). 

‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, Mustafâ bin Halîl, Hüseyin bin el-Hâc İbrahîm. 

 

62-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Fâtıma bint-i el-

Hâc ‘Abdî nâm bikrin verâseti vâlidesi Belkıs bint-i ‘Abdullah ve kız karındaşı Emîne’ye 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme Belkıs meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb merkûme Emîne’nin zevci ve vekîli olan es-Seyyid 

Ahmed Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı 

merkûme Fâtıma’nın ‘akâr ve menkûlâtından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘am 
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mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile mezkûre Emîne yedinden dörtbin 

akça alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâ hakkımdan fâriğ olup merkûme Emîne’nin zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledim bâkî hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bir tarîkle da‘vâ idersem 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 3 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Hâcı Beg bin Ahmed, ‘Abdî Halîfe bin 

‘Ömer, el-Hâc Hüsâm bin Receb, ‘İvaz bin Seydî. 

 

62-2 Hoşhân Mahallesi Mescidi İmâmlığından Ferâgatı Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden olup mahalle-i merkûmede vâki‘ 

mescid-i şerîfde yevmî iki akça vazîfe ile imâm olan ‘Abdurrahman Halîfe meclis-i şer‘-i 

şerîfe gelüp takrîr-i kelâm ve bast-ı merâm idüp ben sâhib-i ‘özr ve ihtiyâr olup imâmete 

iktidârım olmamağla hüsn-i rızâm ile imâmetden fâriğ oldum deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf 

itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (6 Cemâziye’l-âhir 1083 / 29 Eylül 1672). 

Halîl Halîfe, Sahâf Derviş Mehmed, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

62-3 Konya Mollasının Öldüğünün ve Yerine Nâ’ibinin Ta‘yîn Edildiğinin Kaydı 

Yevmü’l-hamîs 13 Cemâziye’l-âhir sene 1083. 

Mahmiye-i Konya mollası olan fazîletlü Mûsâ Efendi bugün dâr-ı fenâdan sarây-ı 

bekâya intikâl buyurup zemân-ı sıhhatinde nâ’ibi olan ‘izzetlü ‘Îsâ Efendi niyâbetde ibkâ 

olunmuşdur. 

 

62-4 Vasî Ta‘yîni (Ölen Konya Mollasının Çocuklarına Vasî Ta‘yîni) 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mesnednişin-i şerî‘at-ı garrâ iken bi-emrillahi te‘âlâ vefât 

iden fazîletli Mûsâ Efendi Hazretlerinin sulbiye sagîre kızları ‘Âyşe ve Sâliha’ya babaları 

merhûm-ı mûmâ-ileyhden 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 râfi‘ü’l-kitâb 

mahmiye-i merkûmede kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan zübdetü’s-sâdât ve’l-kuzât es-

Seyyid Hüseyin Efendi mukaddem ve müstakîm olmağla 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 fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-

sene selâse ve semânîn ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1083 / 6 Ekim 1672). 

Kıdvetü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi 

bin Emrullah Efendi, Zehrü’l-meşâyih Seyyid Şeyh Mehmed Efendi el-Endülüsî, Fahrü’l-

a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, Zehrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin ‘Abdulgaffâr Efendi, el-Hâc 

Mehmed Halîfe el-imâm, Şeyh Ahmed Efendi ibn el-Hâc Velî. 

 

62-5 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Abdulcelîl ibn el-

Hâc Sefer’in sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sagîre kızı Kerîme’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‘iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman 

bin Sefer 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 lâzımelerini edâya te‘ahhüd ve 
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iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1083 / 7 Ekim 1672). 

Hasan bin Hâcı, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza bin Mahmûd. 

 

63-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Alî 

Çelebi ibn Mustafâ Beg’in zevce-i metrûkesi ‘Âlime bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

Himmet bin Ramazân ve Ahmed bin Şa‘bân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ahmed 

Çelebi ibn ‘Alî Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûre ‘Alî 

Çelebi’nin babası Mustafâ Beg’in mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme ‘Âlime’nin zevci müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Çelebi zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onaltıbin akça mehr-i mü’ecceli ve muhallefâtından irs-i 

şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘âsı mukâbelesinde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mezbûr Mustafâ Beg’in yedinden onaltıbin akça alup kabz idüp ve ba‘dehu vefât iden sadrî 

oğlu ‘Alî’nin muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘ası 

mukâbelesinde bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mustafâ Beg yedinden binbeşyüz akça alup kabz idüp 

mâ‘adâ hakkından fâriga olup mezbûr Mustafâ Beg’in 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 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhire 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1083 / 7 Ekim 1672). 

‘İvaz bin İbrahîm, Şa‘bân bin Mehmed, el-Hâc ‘Abdulkâdir bin el-Hâc Mustafâ, 

Ramazân bin Hüseyin, ‘Osmân. 

 

63-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Hasan meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İskender bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve 

tarafeyni Hasan mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve havluyu müştemil 

menzilimi mezkûr İskender’e râyic-i fî’l-vakt onbirbinaltıyüz akçaya 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 

İskender 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 Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1083 / 7 Ekim 1672). 

Mûsâ Halîfe bin ‘Abdulkerîm, Ahmed Halîfe bin Mehmed, ‘Alî Halîfe bin el-Hâc 

Hasan, Hasan Çelebi bin Mustafâ, Mehmed bin Lutfullah. 

 

63-3 Bağ Hissesi Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Malas nâm karye sâkinlerinden Seydî ‘Alî bin 

Himmet ve İsma‘îl nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde (boş) râfi‘ü’l-kitâb 

Hasan bin ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp yeğenimiz Zülfü ve Mâhbeşe nâm 

hatunların Bağıkutlu nâm karyede Ortavîrân nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmete’l-hudûd olup mezbûr Hasan’ın zabt eylediği bağda hisseleri olmağla ben bulya 

virüp biz dahî bağ-ı mezbûrun iki yük üzümünü kesmiş idik mezbûr Hasan mâni‘ olur su’âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında zikr olunan bağ müstakil 
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babamın mülkü olup fevt olmağla sekiz senedir ben mâlikâne tasarruf iderin merkûmetânın 

‘alâkaları yokdur deyücek mâdâm ki merkûmetân Zülfü ve Mâhbeşe taraflarından vekîl 

olmadıkça da‘vâya kâdir olmamağla mezbûrân Seydî ‘Alî ve İsma‘îl men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1083 / 7 Ekim 1672). 

Hüseyin Beşe bin Hasan, Mehmed bin Şa‘bân, Hasan bin Menteşa, ‘Osmân. 

 

63-4 Nâmzedden Ayrılma ve Verilen Mâlların İ‘âdesinin Tenbîhi 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Kavaklı nâm karye(den) Süleymân bin ‘Îsâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Himmet bin ‘Îsâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm (idüp) mezbûr Himmet’in kızı ‘Aynî nâm bikr benim nâmzedlim idi menkûham 

olmamağla merkûme ‘Aynî’den fâriğ oldum lâkin mukaddemâ babası mezbûr Himmet’e 

virdiğim üç yük samanı ve sekiz keyl buğdayı ve bir guruşumu hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Himmet üç yük samanı ve bir guruşu ve altı keyl bir şinik 

buğdayı ikrâr ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince mezbûr Süleymân’a teslîme merkûm 

Himmet’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1083 / 9 Ekim 1672). 

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, ‘Alî Halîfe bin Receb, Hasan Efendi bin ‘Abdî, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

63-5 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîreyni’l-med‘uveyn Sinân ve ‘Ömer ibney Mevlûd ve li-kisvetihâ ve sâ’iri 

havâyicihimâ ez-zarûriyyetihi külli yevmin yemurrû ve yemzî min yevm-i târîhihi bi-zeyli li-

külli vâhidin minhümâ selâse derâhime ‘alâ ebîhimâ Mevlûd el-mezbûr bi-talebi ümmühümâ 

ve hâzinetihümâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Fâtî bint-i Hasan elletî hiye mutallaka el-Mevlûd el-

mezbûr ve hümâ fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezkûr 

ileyhâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû‘i ‘alâ ebîhimâ ‘inde’z-zafer-i farzen ve 

iznen sahîheyni şer‘iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Cemâziye’l-âhir 1083 / 8 Ekim 1672). 

el-Hâc Velî bin Mustafâ, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Ahmed, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‘bân. 

 

64-1 Alacağını Aldığını Tescîl 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı 

şer‘den Mevlânâ Mahmûd Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile hâlâ mahmiye-i Konya’da mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd 

Ağa huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eyledikde fermân-ı şehriyârî ve yarlığ-ı belîğ-i 

tâcidârî ile bi’l-fi‘l memâlik-i Anadolu’da olan eşkıyânın teftîşine me’mûr olan düstûr-ı 

mükerrem müşîr-i mufahhem nizâmü’l-‘âlem ‘izzetlü ve ref‘atlü Mehmed Pâşâ Hazretlerinin 

ağalarından Mehmed Ağa ahz eylediği Ahmed nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda 

mahmiye-i merkûme sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hasan Beşe dünkü gün beni ahz iderken alduğu bir sîm hançer ve otuzbeş 

esedî guruşumu hâlâ yedinden alup kabz eyledim bâkî bir nesnem kalmadı deyu ikrâr 

eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan Mahmûd 

Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 
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fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 10 Ekim 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendi, Mefâhirü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Bektaş, 

Zehrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Mavlânâ 

Mehmed Efendi bin Mehmed Efendi, Süleymân Beşe bin Mahmûd, Menzilci el-Hâc Ahmed. 

 

64-2 Tekâlîf Da‘vâsı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Kızılcakuyu nâm karye sâkinlerinden Mahmûd ibn el-Hâc Pîrî 

ve ‘Abdullah ibn el-Hâc Muharrem ve Ahmed bin ‘Alî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Karacığân Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

Mustafâ bin Hüseyin mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ mukaddemâ 

karye-i merkûmede hâneye kayd olunup on sene mukaddem karye-i merkûmeden kalkup 

mahalle-i mezbûrede sâkin olmağla on senelik vâki‘ olan tekâlîfi mezbûr Mustafâ’dan taleb 

ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında yirmi sene 

mukaddem karye-i merkûmeden kat‘-ı ‘alâka idüp kalkup mahalle-i merkûmede sâkin olup 

vâki‘ olan tekâlîfi mahalle ahâlisi ile ma‘â edâ iderin karye-i merkûmede tekâlîfi îcâb ider 

emlâk ve arâzim yokdur deyu cevâb virmeğin mezbûrûn Mahmûd ve ‘Abdullah ve Ahmed 

mezbûr Mustafâ’nın karye-i merkûmede emlâk ve tekâlîf icâb ider bir nesnesi olmaduğunu 

mukırr ve mu‘terif olmağın tekâlîf talebinden mezbûrûn kimesneleri men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (17 Cemâziye’l-âhir 1083 / 10 Ekim 1672). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

64-3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Kirekoz veled-i Reviş nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i Konya zeylinde Alabarda nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı el-Hâc İsma‘îl 

mülkü ve bir tarafı mezkûr Ahmed Efendi mülkü ve bir tarafı sahrınc vakfı ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd mukaddemâ Ümmü Hatun’dan ikibinyüz akçaya iştirâ eylediğim altı evlek 

tarlamı mezkûr Ahmed Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinyüz akçaya 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 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-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-âhir 1083 / 11 Ekim 1672). 

el-Hâc ‘Abdusselâm Çelebi bin ‘İvaz Hoca, es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, Hasan bin (boş). 

 

64-4 ‘Abd-ı Âbık ve Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da mîr-i âb emîni râfi‘ü’l-kitâbYûsuf Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe 

Begşehri Sancağı’nda Kurdlar nâm karye sâkinlerinden Yûsuf nâm gulâmı ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Yûsuf’u ‘abd-ı âbık zannı ile ahz ve bana teslîm 

olundu su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf kul olup firâr eylediğini ve yanında 

iki re’s merkebi olduğunu ikrâr itmeğin mevlâsı zuhûr idüp ve yahud müddet-i ‘örfiyesi 

temâm olunca gulâm-ı mezbûr Yûsuf’a ve iki re’s merkeblere yevmî beşer akça nafaka 

takdîriyle ‘alâ tarîki’l-emâne mezbûr Yûsuf Beg’e def‘ ve teslîm olundu hurrire fî’l-yevmi’s-
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sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-âhir 1083 / 

10 Ekim 1672). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi, Sâlih Çelebi bin Hüseyin, Zülfikâr bin 

‘Abdullah. 

 

65-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Alî asâleten ve 

karındaşı İbrahîm tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

Mehmed bin Süleymân ve Mahmûd bin ‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan 

‘Alî bin Ahmed vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşları râfi‘ü’l-kitâb 

Süleymân mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ‘Abdul‘azîz 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı mezbûr Süleymân mülkü ve bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ve 

bir tarafı ‘Alî Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir 

örtme ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimizi mezkûr Süleymân’a elliüç 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 elliüç esedî guruşu 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 didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-

âhir 1083 / 10 Ekim 1672). 

‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed, el-Hâc Velî bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin 

Şa‘bân, İbrahîm bin el-Hâc Süleymân, el-Hâc ‘Alî bin Halîl. 

 

65-2 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden (boş) râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan 

‘Alî Halîfe ibn Hüseyin nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Hüseyin’in ‘ammisi ve vasîsi Sefer 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe’ye hâl-i sıhhatinde 

bi-tarîki’l-karz ikiyüzelli esedî guruş virüp teslîm eylemişidim 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 Ahmed Çelebi ibn Nasrullah ve Hasan 

bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe hasta ve sâhib-i firâş iken bizim huzûrumuzda mezkûr 

Ahmed Efendi’ye bi-tarîki’l-karz ikiyüzelli esedî guruş deynim vardır deyu ikrâr idüp vasiyet 

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 ikiyüzelli guruşdan cüz’en ve 

küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve taraf-ı şer‘iyeden bir tarîk ile mezbûr ‘Alî 

Halîfe’nin zimmetini ibrâ eylemediğine mezkûr Ahmed Efendi’ye yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin sâlifü’z-zikr ikiyüzelli guruşu 

muhallefât-ı merkûmeden mezkûr Ahmed Efendi’ye teslîme mezbûr Sefer’e tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1083 / 9 Ekim 1672). 

el-Hâc Ahmed Efendi bin Halîl, el-Hâc ‘Abdusselâm Çelebi bin ‘İvaz Hoca, Molla 

Süleymân bin el-Hâc ‘Abdulbâkî, el-Hâc Ebûbekir bin ‘Abdulkâdir, el-Hâc Mustafâ bin 

Mehmed. 
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65-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Derviş Hasan bin Derviş 

Mehmed kendi tarafından asâleten ve karındaşı Derviş İsma‘îl tarafından bey‘-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup ‘Abdî Çelebi ibn ‘Abdurrahman ve ‘Ömer Çelebi 

ibn ‘Abdurrahman şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Derviş Hasan vekâleten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Halîfe ibn Hüseyin mahzarında 

bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

Karaüyük’de vâki‘ bir tarafı ‘Ömer Beg ve Mehmed mülkleri ve tarafeyni mezbûr Mustafâ 

Halîfe mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘amm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve ‘arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemil iki tahta bağımızı mezkûr Mustafâ Halîfe’ye seksen 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 

seksen guruşu mezkûr Mustafâ 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 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’sâmin ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-âhir 1083 / 11 Ekim 1672). 

‘Osmân Çelebi bin Mehmed, ‘Osmân bin Mehmed, Mehmed bin ‘Abdî, ‘Alî bin 

Mehmed, Mustafâ bin Ahmed Beşe, Mustafâ bin el-Hâc Mustafâ. 

 

65-4 VasîTa‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan el-Hâc Mehmed 

bin ‘Osmân nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu ‘Osmân ve sagîre kızları Rahîme ve Fâtıma ve 

‘Âyşe’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 ve mühim olmağın 

vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb ‘Âlime 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’l-hâdî 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Cemâziye’l-âhir 1083 / 

14 Ekim 1672). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc İsma‘îl bin Ahmed, Mehmed bin el-Hâc 

Mehmed. 

 

66-1 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm Halîfe ibn Mustafâ nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Ebûbekir 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Gazzâzlar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı benim dükkânım 

ve bir tarafı Mehmed dükkânı ve bir tarafı karlık havlusu ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir bâb dükkânımı mezbûr Mehmed’e yirmi 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 yirmi guruşu 

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’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1083 / 13 Ekim 1672). 

Usta Ahmed bin Bâlî, Molla Mustafâ bin Mehmed, Satı bin Mustafâ, ‘Ömer bin 

‘Abdurrahman, ‘Ömer Beg bin Hüsrev. 
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66-2 Darb Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ 

Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan el-Hâc ‘Osmân Ağa müzâheretiyle mahmiye-i Konya’da 

Kerimdede Mahallesi sâkinelerinden Zeyni bint-i Kulu nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe 

râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Nebî nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr İbrahîm değnek ile benim kolumu darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin merkûme Zeynî 

Hatun’un kolunu değnek ile darb 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 

fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 11 Ekim 1672). 

el-Hâc Ahmed Beşe menzilci, Hamza bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

66-3 Tecâvüze Yeltenme Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Aklan Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin Sefer meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Hamîs veled-i Karagöz nâm zimmî muvâcehesinde 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bu gice ba‘de’l-‘ışâ Kurşunlu Han’da vâki‘ odamda yaturken 

mezbûr Hamîs zimmî odama dâhil olup benim uçkurumu bıçak ile kesdi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin bu gice 

ba‘de’l-‘ışâ  mezbûr Yûsuf’un odasına varup bıçak ile uçkurunu kesmediğine merkûm Hamîs 

zimmîye Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn eyledikden sonra hân-ı mezbûrda sâkin olanlardan merkûm Hamîs 

zimmînin keyfiyet-i hâli su’âl olundukda Mûsâ bin İbrahîm ve Mevlûd bin Receb nâm 

kimesneler merkûm Hamîs zimmî kendi hâlinde eyü kimesnedir deyu haber virmeğin mâ-

vaka‘a hâlâ subaşı olan ‘Abbâs Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 

1083 / 15 Ekim 1672). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, İsma‘îl bin Emrullah, Mustafâ bin 

Hüseyin. 

 

66-4 Kocası Kaybolan Kadının Başkası İle Evlenmesi Da‘vâsı 

Medîne-i Kayseriye sâkinlerinden Ca‘fer bin Mehmed Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i 

Şa‘bân nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âyşe zevcem olup taht-

ı nikâhımda iken ben Cezîre-i Girid’e gidüp gemi ile deryâda küffâra esîr olup on senedir 

gelmeyüp zevcem merkûme ‘Âyşe’ye mülâki olmamam ile merkûme ‘Âyşe nefsini işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis olan İbrahîm’e tezvîc eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme 

‘Âyşe Hatun cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Ca‘fer benim zevcim idi lâkin târîh-i kitâbdan on 

sene mukaddem âhar diyâra gidüp ba‘dehu seni tatlîk eyledim deyu bana mektûb gönderüp 

ben dahî mektûbunu tasdîk idüp nefsimi mezbûr İbrahîm’e tezvîc eyledim lâkin mektûb 

gönderdiği mahalde ve ba‘dehu beni tatlîk eylemediğine mezbûr Ca‘fer’e yemîn teklîf 

olunsun didikde mezbûr Ca‘fer’e târîh-i kitâbdan on sene mukaddem mahmiye-i merkûmeden 

kalkup âhar diyâra gitdikden sonra zevcesi merkûme ‘Âyşe’yi tatlîk eylemediğine 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-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (21 Cemâziye’l-âhir 1083 / 14 Ekim 1672). 
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el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, ‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, Hüseyin bin Mustafâ, 

Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hasan. 

 

66-5 İçki İçildiğinin Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan ‘Abbâs Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp Kürkçü 

Mahallesi’nde sâkin Hamza bin Emrullah menzilinde meclisi kurup şurb-ı hamr ider cânib-i 

şer‘den üzerine varılup tahrîr olunması matûbumdur didikde bi’z-zât mezbûr Hamza’nın 

menziline varup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr müslimîn ile nazar olundukda fısk âlâtı ve 

kebâb ve desti ile şarâb urup şurb-ı hamr eylediğini ma‘â müşâhede ve tahrîr olunmağın mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1083 / 2 Ekim 1672). 

‘Alî Halîfe, Mustafâ bin Mustafâ, Mustafâ bin Beytî, Ahmed bin Mahmûd, Hüseyin bin 

Şa‘bân, Seyyid Şa‘bân bin Seyyid Yûsuf, Himmet bin Mustafâ. 

 

67-1 Darb Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Tarhâne Mahallesi sâkinelerinden Mü’mine bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Ahmed mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem Yağlılar nâm karyeden saman 

getürüp bu samanı mezbûr Hasan ben zabt iderin deyu bıçak çıkarup yumruk ve depmesiyle 

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 merkûme Mü’mine Hatun’u yumruk ve depmesiyle darb 

eylemediğine mezkûr Hasan’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan İbrahîm Beg 

mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (23 Cemâziye’l-âhir 1083 / 16 Ekim 1672). 

Fahrü’l-akrân ‘Abdurrahman Beg, Muslî bin Ya‘kûb, Mehmed bin Süleymân, Hamza 

bin Mahmûd. 

 

67-2 Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Mehmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdurrahman bin Hüdâverdi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp dünkü gün konak evine konak kodurmak murâd eylediğimde mezkûr 

‘Abdurrahman bana senin de konşuların da evde ‘alâkaları yokdur sen boh yersin didi 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 ‘Osmân bin Yûsuf ve Ken‘ân bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ ‘Abdurrahman 

mezkûr Hüseyin’e bizim huzûrumuzda boh yersin didi 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 fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (23 Cemâziye’l-âhir 1083 / 16 Ekim 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Süleymân Beşe, el-Hâc ‘Ömer Beşe serdâr-ı sâbık, Ahmed bin Mustafâ, 

Hüseyin bin Süleymân, Süleymân bin ‘Abdî, ‘Abdî bin Hamza. 

 

67-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da hâkimü’ş-şer‘i’ş-şerîf olup Ferhûniye Mahallesi’nde sâkin iken 

merhûm olan Mûsâ Efendi’nin sulbiye sagîre kızları râfi‘atiyyü’l-kitâb fahrü’l-muhadderât 
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Sâliha ve ‘Âyşe’nin savb-ı şer‘den mensûb vasîleri olan zübdetü’l-kuzât ‘umdetü’s-sâdât 

mahmiye-i merkûmede kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan es-Seyyid Hüseyin Efendi meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merhûm-ı mûmâ-ileyhin zevcât-ı metrûkeleri Eşmâ ve Hadîce 

ve Kerîme nâm hatunlar mahzarlarında bast-ı merâm ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Eşmâ 

Hatun’a merhûm-ı mûmâ-ileyhin muhallefâtının semeninden hisse-i şâyi‘ası mukâbelesinde 

mahmiye-i mezbûrede Ertaş Kapusu taşrasında vâki‘ yüzaltmışüç guruş kıymetlü lede’l-ahâli 

ma‘lûmü’l-hudûd bağçesini ve ehl-i vukûf bî-garaz müslimîn tahmînleri üzere ber-mûcib-i 

defter yüzkırk guruşluk kaliçe ve kilim ve bakır evânî ve sâ’ir eşyâ ve otuz ‘aded esedî guruş 

virüp ve mehr-i mü’ecceli mukâbelesinde yüz kıt‘a esedî guruş ki cem‘an dörtyüzotuzüç 

guruş virüp ve merkûmetân Hadîce ve Kerîme’nin her birine mehr-i mü’eccelleri 

mukâbelesinde yüzer esedî guruş ve ‘akârât ve menkûlât ve nukûd semeninden hisse-i 

şer‘iyeleri mukâbelesinde bi-tarîki’t-tehârüc yüzdoksanüçer kıt‘a nakd esedî guruş ve yüzkırk 

guruşluk kaliçe ve bakır evânî ve sâ’ir eşyâ virüp teslîm eyledim su’âl olunup takrîrleri tahrîr 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Eşmâ Hatun fî’l-hakîka vasî-i mûmâ-

ileyh yedinden ‘akârât ve menkûlât ve nukûd semeninden hisse-i şer‘iyem mukâbelesinde 

muhallefât-ı merkûmeden Ertaş Kapusu taşrasında vâki‘ yüzaltmışüç guruş kıymetlü mârü’z-

zikr bağçemi ve defter mûcibince yüzkırk guruşluk eşyâ ve otuz kıt‘a nakd esedî guruş ki 

cem‘an üçyüzotuzüç guruş ve mehr-i mü’eccel mukâbelesinde yüz esedî guruş alup kabûl ve 

kabz eyledim deyüp ve mezbûretân Hadîce ve Kerîme fî’l-vâki‘ minvâl-i muharrer üzere her 

birimiz ‘akârât ve menkûlât ve nukûdun semeninden hisselerimiz mukâbelesinde vasî-i 

mûmâ-ileyh yedinden ber-mûcib-i defter yüzkırk guruşluk emti‘a-i buyût ve bakır evânî ve 

yüzdoksanüçer nakd esedî guruş ve mehr-i mü’eccellerimiz olan yüzer guruşu ki cem‘an her 

birimiz eşyâ ve nakd dörderyüzotuzüçer guruşu bi’t-temâm alup kabûl ve kabz eyledik min 

ba‘d merhûm-ı müşârün-ileyhin ‘akârât ve menkûlât ve nükûduna müte‘allık aslâ hak ve 

‘alâkamız kalmadı sagîretân-ı merkûmetânın zimmetlerini husûs-ı merkûma müte‘allık 

mütâlebât-ı ‘amme ve hâssadan ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’l-hısâm ile ibrâ ve iskât eyledik ba‘de’l-

yevm bu husûs içün bi’z-zât ve bi’l-vekâle her birimizden da‘vâ ve nizâ‘ sudûr iderse lede’l-

hükkâmi’l-kirâm istimâ‘ olunmaya deyu merkûmetân Eşmâ ve Hadîce ve Kerîme’nin her biri 

ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1083 / 13 Ekim 1672). 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, ‘Umdetü’l-kuzât Mehmed Efendi, 

Zübdetü’l-müderrisîn diğer Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, Fahrü’l-müderrisîn 

‘Abdulkerîm Efendi Sarâc-zâde, Halîl Çelebi bin Pulcu-zâde, Mehmed Halîfe bin Receb, 

Mehmed Halîfe el-imâm. 

 

68-1 Mîrâs 

Merhûm Mûsâ Efendi’nin vârisleri hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya’da hâkimü’ş-şer‘i’ş-şerîf olup Ferhûniye Mahallesi’nde sâkin iken 

vefât iden merhûm Mûsâ Efendi’nin zevce-i metrûkesi Eşmâ ibnite el-Hâc Şa‘bân nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merhûm-ı müşârün-ileyhin sulbiye sagîre kızları ‘Âyşe 

ve Sâliha’nın savb-ı şer‘den mansûb vasîleri olan zübdetü’l-kuzât ‘umdetü’s-sâdât kâ’im-

makâm-ı nakîbü’l-eşrâf es-Seyyid Hüseyin Efendi ve merhûm-ı mûmâ-ileyhin diğer zevceleri 

Hadîce ve Kerîme mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merhûm-ı müşârün-ileyh Mûsâ 

Efendi hâl-i sıhhatinde işbu hâzıretân-ı bi’l-meclis Kahraman ve Mülâyim nâm câriyeleri bana 

hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm ve hidmetime ta‘yîn idüp ben dahî kabz-ı şer‘î ile 

kabz ithâb itmişidim da‘vâ ve taleb eylediğimde vasî-i mûmâ-ileyh ve mezkûretân Hadîce ve 

Kerîme inkâr itmeleriyle vesâtat-ı muslihîn ile bi-tarîki’s-sulh vech-i meşrûh üzere da‘vâm 

mukâbelesinde merhûm-ı müşârün-ileyh Mûsâ Efendi’nin muhallefâtından vasî-i mûmâ-ileyh 
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ve merkûmetân Hadîce ve Kerîme yedlerinden otuz guruş kıymetlü bir sîm raht ma‘a reşme 

ve yirmi guruş kıymetlü bir çift kef(?) ve bir çift cedîd iki çift üzengi ve sekiz guruş kıymetlü 

bir çift yan kaliçesi ve iki guruş kıymetlü bir sîm balta ki cem‘an altmış guruşluk eşyâyı alup 

kabûl ve kabz idüp minvâl-i muharrer üzere câriyelere müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘dan fâriğ olup 

merkûmât ‘Âyşe ve Sâliha ve Hadîce ve Kerîme’nin zimmetlerini da‘vâ-yı merkûmeden ibrâ-i 

‘âmm kâti‘ü’l-hısâm ile ibrâ ve iskât eyledim ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle 

benden bi’z-zât veya bi’l-vekâle da‘vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse istimâ‘ olunmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1083 / 13 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Kıdvetü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, 

Zehrü’l-müderrisîn diğer Mehmed Efendi bin ‘Abdulgaffâr Efendi, ‘Umdetü’l-müderrisîn 

‘Abdulkerîm Efendi Sarâc-zâde, el-Hâc Mehmed Halîfe bin el-Hâc Sinân, diğer Mehmed 

Halîfe bin Receb, el-Hâc İsma‘îl bazarbaşı, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-

Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Halîl, Sâlih Çelebi bin Hüseyin, Zübdetü’l-kuzât 

Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Halîl Çelebi Pulcu-zâde, el-Hâc ‘Alî Beg Öksüz-zâde. 

 

68-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden el-Hâc Hasan bin 

el-Hâc ‘Ömer nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi olup sulbiye kızları Kerîme ve cenîn ve 

‘Âyşe’nin vasîleri olan Müslime ibnite el-Hâc Mehmed tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl 

olup Dilâver Beg ibn Ca‘fer ve el-Hâc Ahmed bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan serdâr-ı sâbık Hasan Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı 

mezbûrun diğer zevce-i metrûkesi olup sulbiye sagîre kızları Fâtıma ve Emîne ve sagîr 

oğulları es-Seyyid Mustafâ ve es-Seyyid İbrahîm ve cenîn ve Seyyid ‘Ömer’in savb-ı şer‘den 

mansûb vasîleri olan ‘Âyşe nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan babası Mustafâ Çelebi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Müslime Hatun müteveffâ-yı mezbûrun zabtında 

olan on üç dîvân sahanı ve iki hamam leğeni ve bir el ıbrığı ve leğen ve bir kahve ıbrığı ve iki 

ayaksız sahan ve iki sagîr tepsi ve bir kebîr leğen ve bir şam‘dân ve bir maşraba ve iki kapaklı 

hoşâb tası ve el-Hâc (boş) nâm kimesneden mahzeni kendinin olmak üzere ikrâr idüp da‘vâ 

sadedinden iken bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh bir çift yan kaliçesi ve bir çift mâ’i 

velence ve bir beyaz velence olup kabûl ve kabz idüp zimem-i nâsda olan akçadan ve 

mahzende olan bir pirinçden mâ‘adâ bağ ve arâzi ve menzil ve mahzen ve nukûd ve ‘akâr ve 

menkûlâtdan defter mûcibince sıgâr-ı mezbûrûnun ve kendinin hisselerini ahz ve kabz eyledi 

sulh-ı mezbûr sıgâr-ı mezbûra enfa‘ olmağla on üç dîvân sahanı ve iki hamam leğeni ve el 

ıbrığı ve leğen ve kahve ıbrığı ve ayaksız sahan ve tepsi ve kebîr leğen ve şam‘dân ve 

maşraba ve iki hoşâb tası ve mahzenden fâriğ oldu bâkî ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1083 / 13 Ekim 1672). 

‘Osmân Çelebi bin Mehmed, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, Mahmûd Çelebi bin 

Kadrî Efendi, el-Hâc Mahmûd bin Mustafâ, Hasan Halîfe bin Hüseyin, el-Hâc Mehmed bin 

el-Hâc Ahmed. 

 

68-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden el-Hâc Hasan bin 

el-Hâc ‘Ömer nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi olup sulbiye sagîre kızları Fâtıma ve Emîne 

ve sagîr oğulları Seyyid Mustafâ ve Seyyid İbrahîm ve cenîn ve Seyyid ‘Ömer’in savb-ı 
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şer‘den mansûb vasîleri olan ‘Âyşe nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

Dilâver Beg ibn Ca‘fer ve el-Hâc Ahmed bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan babası Mustafâ Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun 

diğer zevce-i metrûkesi olup sulbiye sagîre diğer kızları Kerîme ve cenîn ve ‘Âyşe’nin vasîleri 

olan Müslime ibnite el-Hâc Mehmed tarafından tasdîke vekîl olup şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan serdâr-ı sâbık Hasan Beşe mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme ‘Âyşe bundan akdem mezbûre Müslime 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından on üç dîvân sahanı ve iki hamam leğeni ve bir el 

ıbrığı ve leğen ve bir kahve ıbrığı ve iki ayaksız sahan ve iki sagîr ve kebîr tepsi ve bir kebîr 

leğen ve bir şam‘dân ve bir maşraba ve iki kapaklı hoşâb tası ve el-Hâc (boş) nâm 

kimesneden alınan mahzeni kendinin olmak üzere ifrâz itmekle hâlâ dahî da‘vâ sadedinde 

olup lâkin zimem-i nâsda olan akçadan ve mahzende olan pirinçden mâ‘adâ bağ ve arâzi ve 

mahzen ve nukûddan ve bi’l-cümle ‘akârât ve menkûlâtdan defter mûcibince sıgâr-ı 

mezbûrûnun ve benim hisselerimizi ahz ve kabz eylemişidim hâlâ bi-tavassuti’l-müslimîn ve 

bi-tarîki’s-sulh bir çift yan kaliçesi ve bir çift mâ’i velence ve bir beyaz velence alup zikr 

olunan on üç sahan ve iki hamam leğeni ve ıbrığı ve kahve ıbrığı ve ayaksız sahan ve tepsiler 

ve kebîr leğen ve bir şam‘dân ve bir maşraba ve iki tas ve mahzen ve menzil da‘vâsından 

fâriga olmak eytâma enfa‘ olmağla da‘vâ-yı merkûmeden fâriga olup merkûme Müslime’nin 

ve vasîsi olduğu sıgâr-ı merkûmetânın zimmetlerini müteveffâ-yı mezbûrun pirinç ve zimem-i 

nâsda olan akçadan mâ‘adâ menzil-i bağ ve arâzi ve mahzen ve nukûd ve bi’l-cümle menkûlât 

ve ‘akârâtına müte‘allık 

 

69-1 Önceki Belgenin Devâmı 

da‘vâ ve husûmetden fâriğ olup zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1083 / 13 Ekim 1672). 

‘Osmân Çelebi bin Mehmed, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Şa‘bân, Mahmûd Çelebi bin 

Kadrî Efendi, el-Hâc Mahmûd bin Mustafâ, Hasan Halîfe bin Hüseyin, el-Hâc Mehmed bin 

el-Hâc Ahmed. 

 

69-2 Mîrâs ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî Beg ve Nasûh ibney 

‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘ammileri oğlu ‘Abdurrahman bin 

Hüdâverdi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Kuzgunkavağı Mahallesi’nde vâki‘ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmete’l-hudûd bir oda ve bir ahur ve bir mikdâr havluyu mezbûr 

‘Abdurrahman ile babalarımızdan intikâl itme müşâ‘ ve müşterek mülkümüz iken mezbûr 

‘Abdurrahman nısf menzile müdâhaleden men‘ murâd eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr ‘Abdurrahman cevâbında zikr olunan menzil mukaddemâ mezbûrân ‘Alî Beg ve 

Nasûh’un babaları ‘Abdullah benim babam Hüdâverdi ile babaları ‘akârını taksîm 

eylediklerinde babamın hissesine isâbet eylemiş babamdan bana isâbet eyledi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûrân ‘Alî Beg ve Nasûh mukaddemâ taksîm olunup menzil-i 

mezbûr mezkûr ‘Abdurrahman’ın babası hissesine isâbet eylediğini inkâr eylemeleriyle 

mezkûr ‘Abdurrahman’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden 

izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin mukaddemâ babaları ‘Abdullah mezkûr ‘Abdurrahman ile ve 

babasıyla hîn-i taksîmde zikr olunan oda ve ahur ve havluyu mezkûr ‘Abdurrahman’ın babası 

hissesine isâbet eylediğini bilmediklerine mezbûrân ‘Alî Beg ve Nasûh’a yemîn teklîf 

olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin menzil-i mezbûrdan 

hisselerine müdâheleden mezbûr ‘Abdurrahman men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 
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fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 16 Ekim 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Süleymân Beşe, el-Hâc ‘Ömer Beşe serdâr-ı sâbık, Ahmed bin Mustafâ, 

Hasan bin Süleymân. 

 

69-3 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Hûrî bint-i Seyfullah mahzarında da ‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan iki sene mukaddem mezbûr Hûrî Hatun bir re’s kır kısrak tayımı Aygıdoğlu 

Mehmed’e bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemiş hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl merkûme Hûrî Hatun cevâbında zikr olunan kır kısrak tay benim mülküm 

olmağla bey‘ eyledim mezkûr Ahmed’in mülkü değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr 

Ahmed’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp 

istihlâf itmeğin bey‘ eylediği kısrak tay mezbûr Ahmed’in mülkü olmadığına mezbûre Hûrî 

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‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1083 / 17 Ekim 1672). 

Mustafâ bin Mehmed, Hamza Çelebi bin Mahmûd, ‘İvaz Çelebi bin Müstecâb. 

 

69-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Mücellid Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin ‘Osmân meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer Çelebi ibn Mûsâ mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Hocacihân nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı 

Receb mülkü ve tarafeyni Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemil yedi puşta bağımı mezbûr ‘Ömer Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt beşbinaltıyüz 

akçaya 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 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 fî’l-yevmi’s-sâdis 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-âhir 1083 / 

19 Ekim 1672). 

Mehmed bin Sevindik, Mûsâ bin Mehmed, Hüseyin bin ‘Abbâs, Hüseyin bin Mustafâ, 

Ebûbekir bin ‘Osmân, Mehmed bin Sefer. 

 

69-5 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hüseyin bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer Çelebi ibn Mûsâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûme zeylinde Hocacihân nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Receb mülkü ve 

tarafeyni Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki badem ağacıyla beş puşta 

bağımı üçbindörtyüz akçaya mezbûr ‘Ömer 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 ‘Ömer 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 fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-âhir 1083 / 19 Ekim 1672). 
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Mûsâ bin Mehmed, Mehmed bin Sevindik, Hüseyin bin ‘Abbas, Hüseyin bin Mustafâ, 

Ebûbekir bin ‘Osmân, Mehmed bin Sefer.  

 

70-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Fâtıma ve ‘Âyşe bintey 

İsma‘îl nâm hatunlar asâleten ve sagîre kız karındaşları ‘Âlime’nin vasîsi ve vâlidesi Eğlence 

nâm hatun vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ ibn el-Hâc 

Satı mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki‘ bir tarafı mezbûr Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni Mevlûd mülkü 

ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve bir oda ve bir örtme ve havluyu müştemil müşâ‘ ve 

müşterek olan menzilimizi sagîr-i mezbûrenin hissesini zarûret-i nafakası içün mezbûr 

Mustafâ’ya elliüç 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 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 didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 19 Ekim 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh ‘Abdulhâlim Efendi, el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, Seyyid Hâcı 

Çelebi bin Seyyid Ramazân, el-Hâc İdrîs bin el-Hâc İsma‘îl, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî, 

el-Hâc Mûsâ bin Himmet, el-Hâc Mûsâ bin Mehmed, Şa‘bân bin Ahmed.  

 

70-2 ‘Abd-ı Âbık 

Mahmiye-i Konya’da mîr-i âb emîni olan râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf Beg meclis-i şer‘-i şerîfe 

sarışın Rûsiyyü’l-asl Yûsuf bin ‘Abdullah nâm gulâmı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr Yûsuf’u ‘abd-ı âbık olmak üzere Garezli Mehmed Beg ahz ve bana teslîm eyledi 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf Lârende 

Kazâsı’na tâbi‘ Kutlu nâm karyede sâkin Mehmed Beşe’nin ‘abd-ı memlûku olup mülkünden 

ibâk eyledim deyu bi-tav‘ rık ve ibâkını mu‘terif olmağın mevlâsı zuhûr idüp ve yahud 

müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca gulâm-ı mezbûr târîh-i kitâb gününden yevmî sekiz akça 

mezbûr Yûsuf’a ve yevmî sekiz akça bindiği siyah merkebe takdîr olunup ‘alâ tarîki’l-emâne 

mezkûr Yûsuf Beg’e def‘ ve teslîm olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-âhir 1083 / 19 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi 

bin Şa‘bân. 

 

70-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Muharrem ibn 

el-Hâc Ahmed’in sulbiye kızları Râzıye ve Rukıye ve Râbi‘a nâm hatunlar tarafından ibrâ-i 

âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i‘tâ-i hüccete vekîl olup merkûmâtı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

el-Hâc ‘Abdurrahman ibn el-Hâc İsrâ’il ve Mehmed bin Pîrli şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan İsma‘îl Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdulkâdir meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşları râfi‘ü’l-kitâb Sâlih Çelebi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilelerimiz merkûmân Râzıye ve Rukıye ve Râbi‘a babaları müteveffâ-yı mezbûrun 

‘akâr ve menkûlâtından cemî‘ tehârüc-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı 

merkûmeden iki sahan ve bir çift yorgan merkûme Râbi‘a alup ve bir kilim ve bir sahan 

mezbûre Rukıye alup ve bir kilim ve bir sahan mesfûre Râzıye alup her biri kabûl ve kabz 

idüp mâ‘adâ haklarından fâriga olup mezbûr Sâliha’nın zimmetini ibrâ ve iskât eylediler bâkî 
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hak ve ‘alâkaları kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allıka 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 fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-âhir 1083 / 21 Ekim 1672). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Hasan bin Yûsuf, Hüseyin bin Seydî, Ahmed bin Receb, 

‘Abdurrahman bin Süleymân. 

 

70-4 Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi mütemekkinelerinden Meryem bint-i Eyn nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bâ‘isetü’s-sifr Şeker bint-i Îvâd nâm nasrâniye 

muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Şeker bugün bana hitâb idüp 

sikişüp müselleme oldun orta orosbususun köle artığısın deyu şetm eyledi su‘âl olunup icrâ-yı 

şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr merkûme Meryem’den 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf 

itmeğin merkûme Meryem Hatun’a hitâben sikişüp müselleme oldun orta orosbususun köle 

artığısın deyu şetm eylemediğine mezbûr Şeker nâm nasrâniyeye yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mesûl Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncîl’e yemîn-i billahi’l-‘azîm 

itmeğin mâ-hüve’l-vâki‘ hâlâ subaşı olan ‘Abbâs Ağa muvâcehesinde bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 1672). 

el-Hâc İbrahîm bin Mehmed, Mahmûd Çelebi bin Mehmed Beşe, es-Seyyid Kalender 

Çelebi bin Kalender, ‘İvaz Çelebi bin Müstecâb. 

 

70-5 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden el-Hâc ‘Abdullah bin İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb mefâhirü’l-müderrisîni’l-kirâm ‘İbâdullah Efendi ibn 

‘Abdulhalîm Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede 

Na‘lçacılar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı börekçi dükkânı ve bir tarafı Ahmed Efendi dükkânı ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Yedilersultân Mahallesi ile mahdûd bir bâb dükkânımı 

mûmâ-ileyh ‘İbâdullah Efendi’ye yüzon 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 yüzon guruşu mûmâ-

ileyh ‘İbâdullah 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‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Cemâziye’l-âhir 1083 / 20 Ekim 1672). 

Mefâhirü’l-meşâyih es-Seyyid Mehmed Efendi ibn es-Seyyid ‘Alî, Fahrü’l-kuzât 

Mustafâ Efendi ibn Receb Efendi, Kadrî Efendi (silik), Hüdâverdi Beg ibn Mustafâ, ‘Osmân 

Çelebi ibn el-Hâc Mehmed, el-Hâc Velî bin (silik).  

 

71-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bağrı Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Ahmed Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beg ibn el-Hâc Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Alî Çelebi 

mülkü ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd fevkânî bir oda ve tahtânî bir aş dâmı ve bir 

tabhâne ve bir ahur ve bir kilar ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr Hasan 

Beg’e otuzbir 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 otuzbir guruşu mezbûr Hasan Beg yedinden bi’t-
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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’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 

Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 1672). 

Hasan Halîfe bin Hüseyin, Seyyid Hüseyin Çelebi bin Seyyid Yûsuf, el-Hâc Hasan bin 

Ramazân, ‘Alî Halîfe bin Hasan, ‘Alî Halîfe bin Mustafâ, Satılmış bin Mustafâ, el-Hâc ‘Alî 

Beg bin Mehmed. 

 

71-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinelerinden Sâkine 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 Mehmed Çelebi ibn Halîl ve ‘Osmân ibn Hâcı Bâyezîd 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Alî bin Mustafâ nâm kimesne meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘iyyü’l-kitâb Fâtıma bint-i Nefes ve Mehmed Çelebi ibn Mustafâ 

taraflarından tasdîka vekîl olan Halîl Halîfe ibn Mehmed Hoca mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Sâkine mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı merkûme Sâkine mülkü ve bir tarafı Hendekcioğlu bağı ve tarafeyni 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil onaltı tahta bağını târîh-i kitâbdan iki 

sene mukaddem mezbûrân Fâtıma ve Mehmed Çelebi’ye ber-vech-i iştirâk mülkleri olmak 

üzere ondörtbin akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezbûrân Fâtıma ve 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 eylesünler didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (28 Cemâziye’l-âhir 1083 / 21 Ekim 1672). 

es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, el-Hâc Hasan bin Ramazân, el-Hâc ‘Alî 

Beg bin Mehmed, es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf. 

 

71-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinelerinden Duyduk bint-i 

Satılmış nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

Aydoğmuş mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mevlûd mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı Nasûh mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir samanlık ve havluyu müştemil menzilimi 

mezbûr İbrahîm’e 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 guruşu mezkûr İbrahîm 

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’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 1672). 

Mevlûd bin Rıdvân, Sevindik bin Himmet, ‘İvaz bin Seydî ‘Alî, el-Hâc Dâvud bin 

Dehmen. 

 

71-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed bin ‘Îsâ 

ve oğulları İsma‘îl ve Ahmed asâleten ve kızı Emîne tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve 

kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ bin 
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Ahmed ve Mehmed bin el-Hâc Hamza şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı 

mezbûr Ahmed vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Beg 

ibn ‘Alîhân mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Yediler 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Süleymân Hoca mülkü ve bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı 

‘Ömer mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve havluyu 

müştemil menzilimizi mezbûr ‘Osmân Beg’e kırkbeş 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 kırkbeş guruşu 

mezkûr ‘Osmân Beg 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 fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 1672). 

Hasan Çelebi bin Mehmed, Ebûbekir bin Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-

Seyyid ‘Alî Baba, el-Hâc Mehmed bin Düğmeci, Mehmed bin Halîl.  

 

71-5 Muhâla‘a 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’dan olup hâlâ Bozkır Kazâsı’nda sâkin Siyâvuş bin 

‘Abdullah tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden 

Mehmed bin ‘Ömer ve Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdurrahman Çelebi ibn Ahmed 

Efendi şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Yûsuf Beg ibn ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Nisâ bint-i ‘Ömer nâm hatun mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Nisâ Hatun zevci mezbûr Siyâvuş zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı kendi üzerine olmak üzere merkûme Nisâ 

Hatun’u vekâletim hasebiyle muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî vech-i mübeyyen 

üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden mezbûr Siyâvuş’un 

zimmetini ibrâ ve iskât itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 

1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin 

Mahmûd Efendi, Mahmûd bin Şa‘bân. 

 

72-1 Kaybolan Kısrak Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Birbil nâm karye sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Halîl Beg ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hasan bin 

‘Îsâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi dört gün mukaddem 

mer‘ada gezerken kısrağımdan doğma bir re’s al kısrağım zâyi‘ olmuş idi hâlâ mezbûr Hasan 

yedinde bulup ihzâr eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında 

işbu al kısrağı târîh-i kitâbdan on beş gün mukaddem Hüseyin nâm kimesneden bir bargir ve 

yedi esedî guruş virüp mübâdele eyledim lâkin mezbûr Halîl Beg’in kısrağından doğma 

kısrağı olup mülkünden zâyi‘ olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezkûr Halîl 

Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm ‘İvaz Halîfe 

ibn Mehmed ve Şa‘bân bin ‘Îsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâdi’ş-şer‘î fî’l-vâki‘ işbu meclis-i şer‘de mevcûd olan al kısrağı mezbûr Halîl 

Beg’in kısrağından doğma kısrağıdır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra zikr 

olunan al kısrağı mukaddemâ âhara bey‘ veya hibe eylemeyüp ve bir vecihle mülkünden ihrâc 

eylemediğine merkûm Halîl Beg’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 
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billahi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan al kısrağı mezbûr Halîl Beg’e teslîme mezbûr Hasan’a 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 1672). 

‘Ömer bin İbrahîm, Mehmed bin Mustafâ, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza bin 

Mahmûd.  

 

72-2 Mîrâs At Satışı 

Mahmiye-i Konya’da hâkimü’ş-şer‘i’ş-şerîf olup Ferhûniye Mahallesi’nde sâkin iken 

vefât iden merhûm Mûsâ Efendi’nin sulbiye sagîre kızları ‘Âyşe ve Sâliha’nın savb-ı şer‘den 

mansûb vasîleri olan zehrü’s-sâdât fahrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi tarafından husûs-ı 

âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer‘iyeleri olan el-Hâc Nûrullah ibn el-Hâc ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl Çelebi ibn İbrahîm mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp merhûm-ı müşârün-ileyhin muhallefâtından olup sagîretân-ı merkûmetânın hisselerine 

isâbet iden bir re’s kır aygır at bey‘ olunmak sagîretân-ı mezbûretâna evlâ ve enfa‘ olmağla 

ehl-i vukûf bî-garaz müslimîn tahmînleri üzere semen-i misli olan yirmisekiz esedî guruşa 

sâlifü’l-evsâf olan bir re’s kır atı mezbûr Halîl 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 mezbûr yirmisekiz guruşu 

merkûm Halîl Çelebi yedinden bi’t-temâm vekâletim hasebiyle ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (1 Receb 1083 / 23 Ekim 1672). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid 

Halîl, el-Hâc ‘Osmân mi‘mârbaşı, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hüseyin bin Durmuş. 

 

72-3 Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdusselâm bin 

‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mahmûd bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mahmûd bana kahbe ve sefîh deyu şetm eyledi su’âl olunup takrîri 

tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Hasan Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdî ve ‘Alî bin 

İsma‘îl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ mezbûr Mahmûd bizim huzûrumuzda mezkûr ‘Abdusselâm’a kahbe ve sefîh deyu 

şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın (boş) mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî gurre-i şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Receb 1083 / 23 

Ekim 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Süleymân Beşe serdâr, Hüseyin bin Handân, İsma‘îl bin el-Hâc ‘Osmân, 

Mehmed bin el-Hâc Ahmed, ‘Alî bin el-Hâc ‘Osmân. 

 

72-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ kutbü’l-‘ârifîn Hazret-i Şeyhsadreddîn nûrallahu merkaduhu 

mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘atü’l-kitâb Emîne bint-i Ahmed nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan zevci 

İsma‘îl bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

Buzhâne kurbunda vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı Hânî mülkü ve bir tarafı Kürd 

Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi ve havlu ve arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemil nısfını babamdan iştirâ idüp ve nısf-ı âharı kadîmî kendi mülküm olan bir 
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kıt‘a bağımı merkûme Emîne Hatun’a yirmi 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 yirmi guruşu 

merkûme Emîne 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 gurre-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (1 Receb 1083 / 23 Ekim 1672). 

Süleymân Çelebi bin ‘Alî, İbrahîm Halîfe bin Ebûbekir, Mustafâ bin Mehmed, ‘Alî bin 

Ahmed, Süleymân bin Satılmış, ‘Alî bin Mustafâ, Halîl bin Mehmed. 

 

73-1 Borç İkrârı ve Tescîli 

Ereğli ahâlisi / karz akça guruş / İbrahîm Ağa. 

Kasaba-i Ereğli Kazâsı’na tâbi‘ Yazlık nâm karye sâkinlerinden Mustafâ ibn el-Hâc 

Yûnus ve Suluobruk nâm karye sâkinlerinden Mûsâ bin ‘Ömer ve Gaybî nâm karyeden 

Sevindik bin İdrîs ve Gömeçli nâm karyeden el-Hâc ‘Abdulmü’min bin Hidâyet ve kasaba-i 

merkûme mahallâtından Vîrân Mahallesi sâkinlerinden Velî bin ‘Ömer ve Çavuşlu nâm 

karyeden Ramazân bin Sefer ve Karayûsuflu nâm karyeden ‘Abdurrezzâk ibn el-Hâc 

Süleymân ve Mağarna nâm karyeden ‘Abdurrezzak bin ‘Abdullah ve İbriz nâm karyeden 

Mustafâ bin Mahmûd ve Sarıca nâm karyeden ‘İvaz bin ‘Abdulvedûd nâm kimesneler meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-akrân İbrahîm Ağa ibn ‘Abdullah 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezkûr İbrahîm Ağa’dan târîh-i kitâbdan on 

beş gün temâmında edâ eylemek üzere bir re’s kır iğdiş bargirini seksen esedî guruşa iştirâ ve 

kabz idüp ve dörtyüzaltmış nakd esedî guruş bi-tarîki’l-karz alup cem‘an beşyüzkırk esedî 

guruş mezkûr İbrahîm Ağa’ya vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynimizdir deyu her biri bi-

tâvi‘ihim ikrâr ve i‘tirâf itmeğin gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Receb 1083 / 24 Ekim 1672). 

es-Seyyid Süleymân Halîfe bin Seyyid Ahmed, İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm, ‘İvaz 

Çelebi bin Müstecâb, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

73-2 Darb Da‘vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Çandıroğlu el-Hâc Ebûbekir meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Muslî nâm kimesnenin vekîl-i şer‘îsi olan Ahmed 

bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem 

mezbûr İbrahîm değirmene gelüp ‘abd-ı memlûkum olan Dilâver’i darb eyledi deyu da‘vâ 

eylemişidim da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ oldum 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 mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-

sene selâse ve semânîn ve elf (2 Receb 1083 / 24 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, ‘Alî Çelebi bin Yûsuf, es-Seyyid Mehmed 

Çelebi bin es-Seyyid Halîl, el-Hâc ‘İvaz bin Helvâcı. 

 

73-3 Nâmzedden Ayrılma ve Nâmzed Sırasında Verilen Paranın Geri Alındığının 

Tescîli 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Dilâver bin ‘Abdullah mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Dilâver’in kızı Asiye nâm bikre nâmzed 

olduğumda dörtyüzelli akçalık eşyâ virmişidim hâlâ meblağ-ı mezbûr dörtyüzelli akçayı 
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mezbûr Dilâver yedinden alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim kızı merkûme 

menkûham olmamağla fâriğ oldum min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (3 Receb 1083 / 25 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât İbrahîm Efendi, Dilâver Beg bin Ca‘fer, el-Hâc Ahmed bin Mahmûd, 

Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, Hamza bin Mustafâ.  

 

73-4 Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan ‘Abdî Ağa müzâheretiyle Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ 

Yağlıca nâm karyeden Eymîr bin ‘Abdullah ve Mevlûd bin Sât nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb el-Hâc Mehmed 

bin Mustafâ ve el-Hâc Murâd ibn el-Hâc Bektaş ve el-Hâc İbrahîm bin Mîrşâh ve Mehmed 

ibn el-Hâc Mustafâ ve Hâcı ibn ‘Abdurrahman ve ‘Alî Halîfe ibn Budak nâm kimesneler 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir buçuk ay mukaddem harman 

yerinde vâki‘ buğday kuyumuz açulup içinden yirmi iki keyl buğdayımız zâyi‘ olmağla 

izleyüp kuyu açanın izi karye-i merkûmeye dâhil olmağla karye-i merkûme ahâlisini mazınna 

ittihâz eylemişidim el-hâleti hâzihi bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûrûn 

kimesneler yedlerinden yedi buçuk keyl buğday alup mâ‘adâdan fâriğ olup mezbûrûn 

kimesnelerin zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledik min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-

yevm husûs-ı mezbûr içün 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’s-

sâlis min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Receb 1083 / 25 Ekim 1672). 

es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, el-Hâc Üveys bin Elvân, el-Hâc Yûsuf bin 

Elvân, Hamza bin Mahmûd.  

 

73-5 Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan Halîl Beg müzâheretiyle Kureyş Kazâsı’na tâbi‘ 

Süldüklü nâm karye sükkânından Sefer bin Eynebegi nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe 

karye-i merkûme ahâlisinden Mustafâ bin Mahmûd ve Halîl bin Mevlûd ve Rüstem bin Koca 

ve Süleymân ibn el-Hâc Durak nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem karye-i merkûme kurbunda vâki‘ iki kuyum açulup 

içlerinden yüz keyl buğdayım ve otuz keyl arpam sirka olunmağla karye-i merkûme 

ahâlisinden mezkûrûn Mustafâ ve Halîl ve Rüstem ve Süleymân nâm kimesneler ile ve 

sâ’irleriyle da‘vâ sadedinden olmuşidim hâlâ ve vesâtet-i müslimîn ile bi-tarîki’l-musâlaha 

vech-i mübeyyen üzere olan da‘vâmdan fâriğ olup karye-i merkûme ahâlisinden mezkûrûn 

Mustafâ ve Halîl ve Rüstem ve Süleymân’ın ve sâ’irlerinin zimmetlerini sâlifü’z-zikr yüz keyl 

buğday ve otuz keyl arpam sirka olunduğuna müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘dan ibrâ-i ‘âmm ile ibrâ 

ve iskât eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam ve da‘vâ ve nizâ‘ım kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (4 Receb 1083 / 26 Ekim 1672). 

es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin Ahmed ‘an 

Mahalle-i Esenlü, Tekeli İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm. 
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74-1 Sultan ‘Alâ’eddîn Câmi‘i’nin Ta‘mîr Keşfi 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu 

câmi‘-i şerîfi evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb mefâhirü’l-kuzât Ahmed Efendi meclis-i şer‘-i 

şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp câmi‘-i şerîfin kıble divarında mihrâb ardı ve kebîr kubbe ve 

sahrınc önünde vâki‘ oluk altında olan divar ve sâ’ir yerleri meremmâta muhtâc olmağla 

cânib-i şer‘den üzerine varulup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde Mi‘mârbaşı el-

Hâc ‘Osmân ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olup câmi‘-i şerîf mürtezikası olan müslimîn ile 

câmi‘-i şerîfin bi’z-zât üzerine varup nazar olundukda kıble divarının büyük mihrâb ardı 

meremmâta muhtâc olup ve mihrâb evvelinde olan kebîr kubbe mukaddem kireç ile ta‘mîr ve 

ba‘dehu kızıl balçık ile sıva olmak ve kubbe kenârı ferş taş çelen olmak ve sahrınc evvelinde 

vâki‘ olan altı divarı ta‘mîr olmak ve şark tarafında olan pencere üstünde olan çelen ferş ile 

ta‘mîr olmak ve musluk meremmâtının ta‘mîri cem‘an ikiyüzyirmi esedî guruşa ancak ta‘mîr 

olunur deyu mi‘mârbaşı-i mezbûr el-Hâc ‘Osmân ve sâ’ir müslimîn tahmîn-i sahîh ile tahmîn 

itmeğin mâ-vaka‘a mahallinde ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (2 Receb 1083 / 24 Ekim 1672). 

Mefâhirü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh Mehmed Efendi, Mefharü’l-müderrisîn Mehmed 

Efendi imâm-ı câmi‘-i mezbûr, Mehmed Çelebi nâzır-ı câmi‘-i mezbûr, es-Seyyid İbrahîm 

Çelebi kâtib-i câmi‘-i mezbûr, es-Seyyid Ahmed Çelebi el-Karahisârî, el-Hâc Sefer mü’ezzin-

i câmi‘-i mezbûr, İbrahîm Çelebi mü’ezzin-i câmi‘-i mezbûr, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

74-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Çağlak nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Nebî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş Ca‘fer bin ‘Ömer tarafından 

tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Halîfe ibn el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp karye-i merkûmede vâki‘ bir tarafı vakf bağ ve bir tarafı arz-ı hâliye ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Ömer tarlası ile mahdûd bir kıt‘a bağımı mezbûr Derviş Ca‘fer’e 

dokuzbuçuk 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 dokuzbuçuk esedî guruşu merkûm Derviş 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 

Receb 1083 / 26 Ekim 1672). 

Fahrü’l-meşâyih es-Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin 

Hasan, Derviş Mustafâ el-imâm, Sahâf Derviş Mehmed bin Velî. 

 

74-3 Mîrâsdan Mehir Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken mukaddemâ vefât iden Ahmed Efendi’nin zevce-i 

metrûkesi râfi‘atü’l-kitâb Şehrî bint-i Ca‘fer nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbiye sagîre kızı Cemîle’nin vasîsi olan Mehmed Çelebi 

ibn Mustafâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı mezbûrun 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan otuzbin akça mehr-i mü’eccelimin onikibin 

akçasını mukaddemâ hibe idüp bâkî onsekizbin akça mehr-i mü’eccelim zimmetinde iken 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 ‘Abdurrahman bin Mahmûd ve ‘Alî bin Ca‘fer nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûme 

Şehrî Hatun’u mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Efendi tezevvüc eyledikde bizim 

huzûrumuzda otuzbin akça mehr-i mü’eccel tesmiye olunup onikibin akçasını hibe eyledi 
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onsekizbin akçası zimmetinde bâkî iken vefât eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra 

bâkî kalan onsekizbin akça mehrinden hibe eylemediğine ve turuk-ı şer‘den bir tarîkle 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine merkûme Şehrî Hatun’a yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin meblağ-ı bâkî 

onsekizbin akça mehrini merkûme Şehrî Hatun’a teslîme vasî-i mezbûra tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (8 Receb 1083 / 30 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, İbrahîm Beşe bin Nûh, Ca‘fer Beşe 

çukadâr. 

 

74-4 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Kurb-ı Borda Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin Sarıhân 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin 

Hürrem mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Kalaycılar Sûku’nda 

vâki‘ bir tarafı Derviş Hüseyin dükkânı ve bir tarafı el-Hâc Halîl dükkânı ve bir tarafı helvacı 

odaları ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin be-her sene Biremânî Mescidi’ne 

yirmibeş akça icâresi olan bir bâb dükkânımı ve bir mikdâr havlusuyla mezbûr el-Hâc 

Mehmed’e elliüç 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 elliüç esedî guruşu 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’r-râbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (4 Receb 1083 / 26 Ekim 1672). 

Receb bin el-Hâc Ahmed, Mahmûd bin Hüseyin, Hasan bin ‘Abdullah, el-Hâc Halîl bin 

el-Hâc Ahmed, Velî bin Hamza. 

 

75-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb Mahallesi sâkinlerinden Dâvid veled-i Simâven 

asâleten ve kız karındaşı Nazlı tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup Allahverdi 

veled-i Agob ve Erbahâm veled-i Panos şehâdetleriyle vekâleti sâbite olan Evdik veled-i Bâlî 

nâm zimmî vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem mürd olan 

‘ammisi Artin nâm zimmînin sulbî sagîr oğulları Dönebîd ve Kâzer ve sagîre kızları Sultân ve 

Bahâr ve Maryem ve Vartı’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan İbrahîm bin ‘Abdullah 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babamızın mürd-i mezbûr 

Artin zimmetinde dörtyüz guruşluk Haleb emti‘ası olduğunu mukaddemâ hâl-i sıhhatinde 

da‘vâ idüp ikiyüz guruşa sulh olmuşidik hâlâ mezbûr Artin mürd olmağla zikr olunan ikiyüz 

guruşluk Haleb emti‘asını muhallefâtından alup kabz eyledik ve mahallede vâki‘ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olup ‘ammimiz mürd-i merkûm ile müşâ‘ olan menzilimizi 

mi‘mârbaşı ve sâ’ir müslimîn ile beynimizde taksîm idüp bizim hissemize bir oda ve bir ahur 

ve nısf yazlık ve bir mikdâr havlu isâbet itmekle kabûl ve kabz eyledik bâkî hak ve ‘alâkamız 

kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Receb 1083 / 26 Ekim 1672). 

el-Hâc ‘Osmân mi‘mârbaşı, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, Hasan bin İbrahîm, Ahmed bin 

Mehmed. 

 



210 

 

75-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Artin veled-i 

Dönebîd nâm zimmînin sulbî sagîr oğulları Dönebîd ve Kâzer ve sagîre kızları Sultân ve 

Bahâr ve Maryem ve Vartı’ya babaları mürd-i mezbûrdan irs-i şer‘iye ile intikâl iden emvâl 

ve erzâklarını görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın bâ‘isü’l-kitâb İbrahîm 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 lâzımelerini edâya müte‘ahhid ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (3 Receb 1083 / 25 Ekim 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Evdik veled-i Bâlî, Esrator veled-i Agob. 

 

75-3 Yanarak Ölen Çocuğun Ölümünde Kimsenin Dahli Olmadığının Tescîli 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa’nın bi’z-zât huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i şer‘-i 

şerîf olundukda Doğanhisârı Kazâsı’na tâbi‘ Karatma nâm karye sâkinlerinden Ebûbekir Beg 

ibn Hüseyin Beşe nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-

i kitâbdan bir gün mukaddem ben sefer-i hümâyûndan karye-i merkûmede vâki‘ evime 

geldiğimde sulbî sagîr oğlum Ramazân’ın kaftanına kendi sun‘uyla ateş isâbet idüp bi-

emrillah-i te‘âlâ muhterik olup vefât eyledi husûs-ı mezbûrda evim cemâ‘atinin ve karye-i 

merkûme ahâlisinden ve sâ’ir bir ferdin sun‘ ve te‘addîsi olmayup da‘vâ ve nizâ‘ım dahî 

yokdur ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde mâ-vaka‘a ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Receb 1083 / 25 Ekim 1672). 

‘Abdurrahman Beg bin ‘Abdî, Ahmed bin Seydî, İbrahîm bin ‘Abdullah, Dellâl 

Mehmed bin Süleymân, İbrahîm Çelebi Tekeli. 

 

75-4 Yaralı Keşfi (‘Araba Basıp Kolu Kırılan Kimsenin Keşfi ve Olayda Kimsenin 

Dahli Olmadığının Tescîli) 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid ‘Osmân Çelebi ibn 

es-Seyyid Mevlûd meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp bast-ı merâm ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûme sükkânından Receb bin Budak nâm kimesneye târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem 

kendi ‘arabası basup sağ kolunu kırup mecrûh eylemiş cânib-i şer‘den üzerine varulup keşf ve 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn 

Durmuş Beşe ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda muharretü’l-esâmî olan müslimîn ile 

mahalle-i merkûmede mezbûr Receb’in menziline varup ba‘de’l-keşf a‘zâ cevârihine nazar 

eylediklerinde mezbûr Receb’in sağ kolu kırılup mecrûh olduğunu mu‘âyene ve müşâhede 

eylediklerinden sonra mezbûr Receb gıbbe’t-taleb istintâk olundukda dünkü gün ba‘de’l-‘asr 

Aydıncık nâm mevzi‘den ‘arabama tezek yükledüp Çayır kurbunda vâki‘ Hâcı Kalender 

Köprüsü dimekle ma‘rûf köprüye karîb geldiğimde ‘arabanın önüne nazar iderken bi-

emrillahi te‘âlâ ayağım tayınup düşüp kendi ‘arabam üzerime yürüyüp kolumu basup kırup 

mecrûh eyledi eğer lutf-ı hakla ifâkat bulursam febihâ ve eğer ecel târî olup vefât idersem 

husûs-ı mezbûrda mahalle-i mezkûre ahâlisinden bir ferdin ve sâ’ir bir ehadın sun‘ ve 

te‘addîsi olmamağla bir kimesnede husûs-ı merkûma müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur 

didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ba‘de’t-tahrîr meclis-i şer‘a gelüp ma‘â irsâl olunan 

Mehmed Dede ile ihbâr ve takrîr eylemeğin mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-
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yevmi’t-tâsi‘ min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1083 / 

2 Ekim 1672). 

Mustafâ Halîfe bin İlyâs, Mahmûd bin el-Hâc Receb, es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin el-

Hâc Yûsuf, el-Hâc Mehmed bin İlyâs, Mustafâ bin Memi, Mahmûd bin Velî, Mehmed bin 

Ahmed, Receb bin Nûrullah, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid ‘Alî.  

 

76-1 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi ibn 

el-Hâc Mevlûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede 

Şemseddîntebrîzi Mahallesi sâkinlerinden iken bundan esbak vefât iden Hasan bin ‘Osmân 

nâm kimesnenin karındaşı ve vârisesi olup sulbiye sagîre kızları Hadîce ve Fâtî’nin savb-ı 

şer‘den mensûb vasîleri olan Hüseyin bin ‘Osmân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

müteveffâ-yı mezbûr Hasan zimmetinde karz-ı şer‘îden yüzsekiz ‘aded esedî guruş hakkım 

olup otuzbeş guruşunu hâl-i sıhhatinde istîfâ idüp bâkî yetmişüç guruşum zimmetinde iken 

vefât itmekle muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mahmûd bin İsma‘îl ve Mustafâ Beşe ibn 

Muharrem nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-

vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Hasan hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda merkûm Mustafâ 

Çelebi yedinden bi-tarîki’l-karzı’ş-şer‘î yüzsekiz ‘aded esedî guruş alup kabz idüp ba‘dehu 

otuzbeş guruşunu îfâ ve edâ idüp bâkî yetmişüç guruşu zimmetinde iken vefât eyledi biz 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 yetmişüç guruşdan cüz’en ve küllen 

almayup ve âhara havâle itmeyüp ve sâ’ir turuk-ı şer‘iyeden bir tarîkle müteveffâ-yı 

mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine mezbûr Mustafâ Çelebi’ye yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin müteveffâ-yı merkûmun 

muhallefâtından meblağ-ı mezbûr yetmişüç guruşu mezkûr Mustafâ Çelebi’ye edâya vasî-i 

mezbûr Hüseyin’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1083 / 22 Ekim 

1672). 

Mîrzâ bin ‘Abbâs, Mehmed bin ‘Alî, Mehmed bin Hasan, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

76-2 Mülk (Ev Hissesi) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin İbrahîm meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni Râzıye Hatun mülkü ve tarafeyni mezbûr Hüseyin 

mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir mikdâr havluda olan hissemi mezbûr Hüseyin’e râyic-i 

fî’l-vakt binaltıyüz akçaya 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-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Receb 1083 / 30 

Ekim 1672). 

‘Ömer Çelebi bin İbrahîm, Ebûbekir bin el-Hâc Mehmed, Mehmed bin Mustafâ, Şa‘bân 

bin Ya‘kûb, Mehmed bin Pîrî, el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Ahmed. 
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76-3 Vasî ve Nâzır Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden el-Hâc Hasan ibn 

el-Hâc ‘Ömer nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Hasan ve sagîre kızları ‘Âyşe ve Kerîme’ye 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan ve vâlideleri müteveffât Müslime nâm hatundan 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 râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Alî 

nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî ve el-Hâc Mahmûd ibn 

Mustafâ ve ‘ammetesi ‘Âlime ibnite el-Hâc ‘Ömer nâm kimesneler nâzır nasb ve ta‘yîn 

olunduklarında anlar dahî vesâyet ve nezâreti kabûl ve hidmet-i lâzımelerini edâya te‘ahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-

sene selâse ve semânîn ve elf (9 Receb 1083 / 31 Ekim 1672). 

Hasan Çelebi bin Hüseyin, ‘Alî Beşe bin Ahmed, ‘Abdullah Çelebi bin Mehmed, el-Hâc 

Ahmed bin Mustafâ, el-Hâc Mustafâ bin Bayram. 

 

76-4 Eşkıya Teftîşinde Yakalanan Kimsenin Kendisinden Bir Şey Alınmadığını 

Tescîl Ettirmesi 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin 

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu huzûruna bi’z-zât 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda Hersek Sancağı’nda Mûvâli nâm karye sâkinlerinden 

İsma‘îl bin İbrahîm meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda mütesellim-i mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa’nın 

ağalarından râfi‘ü’l-kitâb Halîl Ağa ve Cum‘a bölükbaşı mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp fermân-ı şehriyârî ile hâlâ memâlik-i Anadolu’da olan eşkıyânın teftîşe me’mûr olan 

düstûr-ı mükerrem ve müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem ‘izzetlü Mehmed Pâşâ Hazretleri 

tarafından beni ahz içün mübâşir ta‘yîn buyurulan Mehmed Ağa’nın yanına mütesellim-i 

mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa mezkûrân Halîl Ağa ve Cum‘a bölükbaşıyı koşup beni ahz ve ihzâr 

eylediler lâkin mezbûrân Halîl Ağa ve Cum‘a Bölükbaşı benim bir akça ve bir eşyâmı 

almadılar da‘vâm dahî yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a 

ve makbûle olmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 Receb 1083 / 28 Ekim 1672). 

‘Ömer Ağa bin ‘Osmân Beg, Dellâl ‘Alî bin İsma‘îl, Hamza bin Mahmûd, ‘Abdullah 

Çavuş. 

 

77-1 Mîrâsdan Mehir Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan İsma‘îl bin 

Süleymân nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi Fâtıma bint-i Mûsâ nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî sagîr oğulları Süleymân ve 

‘Abdurrahman ve İsma‘îl ve ‘Abdî’nin kıbel-i şer‘den vasîleri olan fahrü’l-meşâyih Seyyid 

Şeyh Mehmed Efendi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı 

mezbûrun zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onbin akça mehr-i mü’eccelinin 

dörtbin akçasını mukaddemâ hibe idüp sekizbin akça mehrim zimmetinde bâkî iken 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 İbrahîm ve Mehmed bin Süleymân nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

merhûm-ı mezbûr İsma‘îl merkûme Fâtıma’yı onbin akça mehr-i mü’eccel ile kendüye bizim 

huzûrumuzda ‘akd-ı nikâh itdirdi ba‘dehu dörtbin akçasını hibe idüp altıbin akçası 

zimmetinde bâkî iken vefât eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-
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i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra meblağ-ı bâkî 

altıbin akça mehr-i mü’eccelinden cüz’en ve küllen almayup ve hibe eylemeyüp ve turuk-ı 

şer‘iyeden bir tarîk ile müteveffâ-yı mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine merkûme 

Fâtıma’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

meblağ-ı bâkî dörtbin akça mehr-i mü’eccelini muhallefât-ı merkûmeden edâya vasî-i 

mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Receb 1083 / 29 Ekim 1672). 

Fahrü’s-sâdât es-Seyyid ‘Abdulcelâl Çelebi, Mehmed Beşe bin Mûsâ, Hamza bin 

Mahmûd.  

 

77-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu huzûruna bi’z-zât varup ‘akd-ı meclis-

i şer‘ olundukda medîne-i Erzurum sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Alî meclis-i 

ma‘kûd-ı mezbûrda Bozkır Kazâsı’na tâbi‘ Davgana nâm karyeden diğer Mustafâ mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem mahmiye-i Konya 

Sahrâsı’nda Balcalı nâm karyede Karabacak nâm kimesnenin evine mezbûr Mustafâ ile 

müsâfir olup gice yaturken mezbûr Mustafâ bir kırmızı mukaddemimi ve bir yeşil kavuk ve 

beş guruş kıymetlü bir sîm hançer ve ikibuçuk guruş kıymetlü bir bıçak ve bir guruş kıymetlü 

iki poşumu alup firâr eylemişidi hâlâ zikr olunan kırmızı mukaddemimi yedinde buldum su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

‘Osmân Ağa ibn ‘Ömer ve Ahmed Beg ibn Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr diğer Mustafâ’nın yedinde olan 

kırmızı mukaddem müdde‘î-i mezbûr Mustafâ’nın mülküdür bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-tahlîf makbûle 

oldukdan sonra zikr olunan Balcalı nâm karyeden Halîl bin Ramazân ve Mehmed bin Hamza 

ve İbrahîm bin Ramazân ve Mehmed bin ‘Abdulhalîm ve Hüsâm bin Satı nâm kimesneler fî’l-

vâki‘ mezbûr diğer Mustafâ müdde‘î-i mezbûr Mustafâ ile altı gün mukaddem Karabacak 

nâm kimesnenin menzilinde müsâfir olup gice ile bir odada yatdılar deyu her biri ihbâr 

itmeğin zikr olunan kırmızı mukaddemi müdde‘î-i mezbûr Mustafâ’ya teslîme tenbîh bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (3 Receb 1083 / 25 Ekim 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, Mustafâ Ağa bin İbrahîm, Mehmed Ağa 

yancıkcı, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid Ahmed, Mehmed bin İbrahîm.  

 

77-3 Hırsızlık ve Zinâ Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin 

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i 

şer‘ olundukda mütesellim-i mûmâ-ileyh meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda mahmiye-i Konya’da 

Medrese Mahallesi sâkinlerinden Nasûh bin Velî mahzarında takrîr-i kelâm idüp sâbıkan mîr-

mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân İbrahîm Pâşâ Hazretlerinin  Yûsuf ve 

Ibrıkdâr nâm iki nefer kölesini bir yeşil dolama ve bir çıbığı ferâce ve bir neftî kürk ve bir 

yeşil ‘abâ ve bir Kelâm-ı Şerîf ve bir yeşil ferâce ve bir seccâde ve bir sâde ve bir sîm divid ve 

bir beyaz entariyi mezbûr Nasûh kendi evine götürüp ve ba‘dehu gice ile nâ-mahrem hâzıra-i 

bi’l-meclis Emîne bint-i Bâlî nâm hatun ile hem meclis olup zikr olunan köleler ile ma‘â 
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atlara binüp gitmişler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Nasûh cevâbında gençlik 

hasebiyle merkûme Emîne’yi evime götürüp ve mezbûrân köleler bana akça virüp atlar 

alıvirdim ve gice ile benim ile ma‘â kalkup Eskişehr’e varup Eskişehr begi tutup bir gice 

yanında alıkoyup ba‘de Medâyine’de kayığa binüp Âsitâne tarafına revâne oldular zikr olunan 

eşyâyı evime götürmedim ve almadım deyu cevâb virmeğin mahalle-i merkûme ahâlisinden 

İmâm İbrahîm Halîfe ibn ‘Îsâ Efendi ve Bayram Halîfe ibn Hüseyin ve ‘Abdurrahman Halîfe 

ibn Nasrullah ve Hâcı Durmuş ve İsma‘îl bin ‘İvaz nâm kimesneler mezkûr Nasûh kendüye 

nâ-mahrem fevâhiş ile mu‘âmele üzere olup zinâdan ictinâbı yokdur deyu sû-i hâlini haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-âhir 1083 / 19 Ekim 1672). 

‘Abdurrahman Beg ibn ‘Abdî, ‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Hüseyin bin Durmuş, 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân.  

 

78-1 Muhâla‘a 

Fâtıma / isbât-ı muhâla‘a / Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Yenice Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Mustafâ nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ zevci olan Ahmed bin İbrahîm 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr 

Ahmed’in zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i mü’eccelimden 

ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden ve bir yektâ ve bir sîm kuşak ve bir boğası kaftan ve bir 

atlas ‘arkıye ve bir yorgan ve bir döşeğimden fâriğ olup ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi 

üzerime olmak üzere merkûm Ahmed’in zimmetini ibrâ ve iskât idüp ol dahî beni muhâla‘a 

eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden İmâm Ahmed Halîfe ibn ‘Abdullah ve Derviş ‘Alî bin Ahmed nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan 

sekiz ay mukaddem merkûme Fâtıma altıbin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden ve bir yektâ ve bir sîm kuşak ve bir boğası kaftan ve bir atlas ‘arakıye ve bir 

yorgan ve bir döşeğinden fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı kendi üzerine olmak üzere merkûm 

Ahmed’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledi merkûm Ahmed dahî merkûme Fâtıma’yı muhâla‘a 

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 fî’l-yevmi’r-

râbi‘ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Receb 1083 / 26 Ekim 1672). 

Süleymân Çelebi bin ‘İnâyetullah Beg, ‘İvaz Çelebi bin Müstecâb, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd.  

 

78-2 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Ahâli-i Karye-i Yağlılar / sulh / Derviş. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yağlılar nâm karye 

sükkânından ‘Alî bin Habîb ve Nasûh bin Velî ve Mûsâ bin Süleymân ve Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn Seyyid Sâlih ve Nûrullah bin Şa‘bân nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Derviş bin ‘Abdulganî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

geçen sene karye-i merkûm mahsûlünü Suğla voyvodası olan ‘Osmân Ağa’dan mezbûr 

Derviş ile ma‘â beşyüzotuz keyl galleyle ber-vech-i maktû‘ alup müşâ‘ ve müşterek görüp 

mezbûr Derviş mahsûl-i mezbûrdan yüz keyl gallemizi zabt eyledi hâlâ da‘vâ ve taleb 

eylediğimizde mezbûr Derviş yüz keyl galleyi size teslîm eyledim deyu ityân-ı beyyine 

sadedinde olmağla biz dahî da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ olup mezbûr Derviş’in zimmetini ibrâ 

ve iskât eyledim min ba‘d da‘vâmız kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık da‘vâ idersek 
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lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Receb 

1083 / 1 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, es-Seyyid Kalender Çelebi bin 

Kalender, Hamza Çelebi bin Mahmûd.  

 

78-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sakâhâne Mahallesi sâkinelerinden Kamer bint-i ‘Abdullah nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Satılmış mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Nebî Beg mülkü ve bir tarafı 

‘Îsâ Beg mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir sofa ve bir tabhâne ve bir 

kilar ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr Mustafâ’ya 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 mezbûr yüzyirmi guruşu 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 fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Receb 1083 / 1 Kasım 1672). 

Ahmed Çelebi bin el-Hâc ‘Ömer, Mehmed bin Halîl, el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc Ahmed, 

Mehmed Çelebi bin ‘Alî Beşe, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Şeyhî.  

 

78-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden ‘Ömer bin Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid 

‘Ömer mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki‘ Aymanos nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Hızır mülkü ve bir tarafı Hâcı Ahmed Beşe mülkü ve bir tarafı 

ba‘zen Emrullah mülkü ve ba‘zen tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ahmed mülkü ile mahdûd bir 

örtme ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağı mezkûr Seyyid Mustafâ Çelebi’ye onsekizbuçuk 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 onsekizbuçuk guruşu mezkûr 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 fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Receb 

1083 / 1 Kasım 1672). 

Mahmûd bin ‘Alî, Mehmed bin Hamza, İbrahîm bin Fazlı, Mehmed bin Mevlûd, 

Minnet bin İbrahîm. 

 

79-1 Alacak Da‘vâsı (Efendisine Borç Veren Kölenin Alacak Da‘vâsı) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Abdullah 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem efendisi olan râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Îsâ 

bin Pîrli mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr el-Hâc ‘Îsâ’nın ‘abd-ı 

memlûku iken yirmi esedî guruş karz virmişidim ba‘dehu beni âhara bey‘ ve teslîm eylemekle 

hâlâ 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 kulu iken mezbûr Yûsuf yedinden karz yirmi guruş 

almadığına mezbûr el-Hâc ‘Îsâ’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 fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Receb 1083 / 1 Kasım 1672). 
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Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, el-Hâc Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd.  

 

79-2 Muhâla‘a 

Yûsuf / muhâla‘a / Fâtıma. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Yapalu nâm karye sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Abdullah meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ zevcesi olan râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Mehmed 

nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed 

bin Minnet ve Halîl bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı Halîl 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş ay mukaddem merkûme Fâtıma 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâsından fâriga olup ve me’ûnet-i süknâsı 

dahî kendi üzerine olmak üzere zimmetimi ibrâ ve iskât itmeğin ben dahî merkûme Fâtıma’yı 

boşadım ‘alâkam kalmadı dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün didikde gıbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (11 Receb 1083 / 2 Kasım 1672). 

İmâm ‘Alî Halîfe bin Hüseyin, Receb bin ‘Alî, Ramazân bin Mevlûd. 

 

79-3 Mîrâsçı Olduklarını İsbât Da‘vâsı 

Mahrûse-i Burusa sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Mustafâ Beşe meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da kâ’im-makâm-ı defterdâr olan Mehmed Ağa 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ babam Mustafâ Beşe beni ve zevcesi 

olup hâzır-ı bi’l-meclis olan vâlidem ‘Âyşe bint-i Mehmed nâm hatunu mahrûse-i 

merkûmeden kaldırup Ka‘be-i Mükerreme’ye ma‘â revâne olup Kasaba-i Akşehr’e 

geldiğimizde babam hasta olmağla müslümânlar huzûrunda benim içün Mehmed Çelebi 

oğlum ve vâlidem merkûme ‘Âyşe içün zevce-i menkûhamdır deyu ikrâr idüp müslümânları 

işhâd eyledi ba‘dehu kasaba-i merkûmede vefât itmekle muhallefâtını alup vâlidem merkûme 

‘Âyşe ile mahmiye-i merkûmeye gelüp hana nüzûl eylediğimizde mezkûr Mehmed Ağa vârisi 

yok za‘mı ile babamın muhallefâtını zabt murâd ider yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince 

icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden mahmiye-i merkûmede Aksinle Mahallesi sâkinlerinden 

Receb Beg ibn Mustafâ ve Muharrem bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Beşe 

Kasaba-i Akşehr’de hasta oldukda bizim huzûrumuzda mezkûr Mehmed içün sulbî oğlumdur 

ve merkûme ‘Âyşe zevce-i menkûhamdır vefât idersem verâsetim bunlara münhasırdır deyu 

ikrâr idüp bizi işhâd eyledi ve musırran fevt oldu bu husûsa bu vech üzere biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz (deyu) edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’l-kabûl ve’t-

tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın muhallefât-ı merkûmeden kasr-ı yede mezkûr 

Mehmed Ağa’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Receb 1083 / 4 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Zehrü’l-müderrisîn Hüseyin Efendi bin 

el-Hâc ‘Alî, Fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan, Hüseyin Beg şâtır. 

 

79-4 Hırsızlık Da‘vâsı 

Ereğli Kazâsı’na tâbi‘ İbriz nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulhanân bin 

Eymîrhân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Pîrlevganda Kazâsı’na tâbi‘ Hâdim nâm 

karye sâkinlerinden Mustafâ bin Ahmed nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 
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kelâm idüp târîh-i kitâbdan on beş gün mukaddem Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Yağlıca nâm 

karyede el-Hâc İbrahîm nâm kimesnenin odasına varup müsâfir olduğumda mezbûr Mustafâ 

dahî evvel gice zikr olunan odada ma‘â benim ile müsâfir olup gice yaturken ahurdan bir re’s 

davarı aygır kıç ayakları ve ön ayağının biri sekil ve burnu üzeri delik ve yüzü dağlı bargirimi 

mezbûr Mustafâ alup firâr idüp hâlâ yedinde buldum su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mustafâ cevâbında zikr olunan bargiri mezbûr el-Hâc İbrahîm’in evinde bana mezkûr 

‘Abdulhanân sekizbuçuk esedî guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr ‘Abdulhanân bey‘-i mezbûru inkâr itmeğin mezkûr 

Mustafâ’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp 

istihlâf itmeğin zikr olunan bargiri mukaddemâ mezbûr Mustafâ’ya sekizbuçuk guruşa bey‘ 

ve teslîm ve kabz-ı semen eylemediğine merkûm ‘Abdulhanân’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-hâmis ‘aşer min şehr-i Receb li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Receb 1083 / 6 

Kasım 1672). 

Mehmed bin Şa‘bân, Bedel bin el-Hâc Du‘âcı, Habîb bin Receb, Dellâl Receb, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 

 

80-1 Mülk (Bağçe) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin Mûsâ nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı mezbûr 

Mehmed mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd tûlen elli ayak 

ve ‘arzen yirmiüç ayak arz-ı hâliyemi eşcârıyla mezbûr Mehmed’e dokuz 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 dokuz esedî guruşu mezbûr 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 

‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Receb 1083 / 3 Kasım 

1672). 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Veled, Yûsuf bin Nasûh, İbrahîm bin Halîl, Mahmûd bin el-

Hâc Ahmed, Mûsâ bin ‘Arefe, Hüseyin Çelebi bin el-Hâc Mustafâ. 

 

80-2 Konya’da Oturan Kimsenin Eski Köyüne İskân Da‘vâsı 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ Erkalan nâm karye ahâlisinden Mehmed bin Velî ve Receb bin 

Velî ve Süleymân bin Nezîr nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb ‘Abdî bin Mûsâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdî’nin babası 

karye-i merkûmeden iken kalkup mahmiye-i Konya’da sâkin olmağla mezbûr ‘Abdî 

Konya’dan kalkup karyemizde iskân murâd ideriz su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

‘Abdî cevâbında târîh-i kitâbdan yirmibeş sene mukaddem ben sagîr iken babam Mûsâ karye-

i merkûmeden kat‘-ı ‘alâka idüp mahmiye-i merkûmeye gelüp yirmibeş senedir ben 

mahmiye-i merkûmede sâkin olurun deyu cevâb virmeğin gıbbe‘l-istintâk mezbûrûn Mehmed 

ve Süleymân ve Receb cevâblarında fî’l-vâki‘ mezbûr ‘Abdî mahmiye-i merkûmede sâkin 

olalı on beş senedir deyu ikrâr eylemeleriyle ikrârları mûcibince mezbûr ‘Abdî mahmiye-i 

merkûmede sâkin olalı on seneden mütecâviz olmağla da‘vâ-yı merkûmeden karye-i 

merkûme ahâlisi men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Receb 1083 / 5 Kasım 1672). 
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Fahrü’l-kuzât el-Hâc İbrahîm Efendi ibn Mehmed, Fahrü’l-meşâyih Seyyid Mehmed 

Efendi el-Endüsî, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi. 

 

80-3 Vekil Ta‘yîni (Vezîr Hâsları Mahsûlünü Toplamak İçin Vekîl Ta‘yîni) 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i rûşen-i zamîr ‘izzetlü 

Nişâncı ‘Abdurrahman Pâşâ Hazretlerinin  hasları olan tîmâr defterdârlığı ve defter 

kethüdâlığı hâsları voyvodası olan Ahmed Ağa ibn Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beg ibn Yûsuf mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Akşehr 

Kazâsı’nda vâki‘ vezîr-i müşârün-ileyhin hâssı kurâları mahsûlünü mukaddemâ ta‘şîr itmeğe 

mezbûr Hasan Beg tarafımdan vekîl idüp ve Yenice ve Evceli nâm mezra‘aların mahsûllerini 

ta‘şîr ve der-anbara gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan el-Hâc Mustafâ’yı vekîl idüp anlar dahî ta‘şîr ve 

der-anbar eylemişler idi hâlâ der-anbar olan mahsûlü ol cânibde müşteri olursa bey‘a ve 

semenini ahz ve kabza ve bana îsâle mezbûr Hasan Beg’i vekîl nasb va ta‘yîn eyledim didikde 

ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (16 Receb 1083 / 7 Kasım 1672). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, Hâcı bin Durmuş, el-Hâc İsma‘îl bin 

el-Hâc Ahmed, ‘Îsâ Çelebi bin Mehmed. 

 

80-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden Râbi‘a bint-i ‘Alî nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Sıddîk bin Bayram mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Sıddîk ile beynimizde hüsn-i zindegânî 

olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onaltıbin akça mehr-i 

mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden ve bir atlas kaftan ve bir dârâyî kaftan ve 

bir zıbun ve iki tor ve bir peştemâl ve bir yorgan ve bir kuşağımdan fâriga olup ve me’ûnet-i 

süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere mezbûrun zimmetini ibrâ ve iskât idüp mezbûr 

Sıddîk dahî muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ba‘de’l-yevm zevciyete ve gayra 

müte‘allık cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (12 Receb 1083 / 3 Kasım 1672). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Kara Mehmed bin el-Hâc Üveys, Hasan bin ‘Abdullah, Sefer bin 

Mevlûd. 

 

80-5 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sıgâri’l-med‘uvîn es-Seyyid ‘Abdurrahman ve Şerîfe ve Fâtıma evlâd-ı Seyyid 

‘Abdullah el-müteveffâ ebûhüm el-mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Akıncı min 

mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihim ve li-sâ’iri havâyicihim ez-zarûriyyeti 

külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhüm erba‘ate 

derâhimi mine’l-mâli’l-müntakil-i ileyhim bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhim el-müteveffâ el-mezbûr 

ve bi-talebi cedditihim hâmilet-i hâze’l-kitâb ‘Âyşe bint-i el-Hâc ‘Abdî vehüm 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 ‘aleyhim lede’z-zaferi farzen ve iznen sahîheyni 

şer‘iyyeyni cerâ zâlike fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (15 Receb 1083 / 6 Kasım 1672). 
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es-Seyyid Mehmed bin Mûsâ Çelebi, Seyyid ‘Abdurrahman Çelebi bin Seyyid Mûsâ 

Çelebi, Hamza bin Mahmûd.  

 

81-1 Alacak Da‘vâsı 

İbrahîm Çelebi / Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm Çelebi ibn ‘Abdulhalîm meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin İlyâs Beg mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem levni ve cinsi beynimizde ma‘lûm yüzyirmi guruşluk mezbûr Mustafâ’ya 

eşyâ virüp yirmidört guruşunu aldım bâkî doksanaltı guruşum kaldı hâlâ taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında yüzyirmi guruşluk eşyâsını aldım 

ba‘dehu elliyedi guruş nakd ve otuz guruşa bir sîm kuşak virdim bâkî otuzüç guruş deynim 

kaldı deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr İbrahîm Çelebi otuz guruşa bir sîm kuşak 

ve elliyedi guruş nakd almadım ancak yirmidört guruşunu aldım deyücek mezbûr Mustafâ’ya 

ikrârı mûcibince bâkî kalan otuzüç guruş deynini merkûm İbrahîm Çelebi’ye teslîme tenbîh 

olunup ve elliyedi guruş nakd ve otuz guruşa bir sîm kuşağı mezbûr İbrahîm Çelebi’ye teslîm 

eylediğine şâhid ihzârına ihmâl olunmağın hıfzen li’l-makâl mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Receb 1083 / 1 Kasım 

1672). 

el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin ‘Alî Efendi, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd.  

 

81-2 Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîntebrîzî Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Hasan 

bin ‘Osmân nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızları Fâtî ve Hadîce’nin kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîleri olan ‘ammileri Hüseyin bin ‘Osmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Süleymân bin Mehmed mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-

yı mezbûr Hâcıeymîr Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı ‘Ömer mülkü ve bir tarafı mescid-i şerîf 

ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir yazlık ve bir ahur ve 

havluyu müştemil menzilimizi mezbûr Süleymân zabt ider hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Süleymân cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Hasan hâl-i 

sıhhatinde menzil-i mezbûru bana ellibeş esedî guruşa bey‘ ve teslîm idüp semeni olan ellibeş 

guruşu bana deynim olan guruşun ellibeş guruşuna takâs eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk vasî-i mezbûr inkâr itmeğin mezkûr Süleymân’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Veled ve Mahmûd Çelebi ibn 

İsma‘îl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Hasan hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda menzil-i mezbûru 

mezkûr Süleymân’a ellibeş guruşa bey‘ ve teslîm idüp semeni olan illibeş guruşu mezbûr 

Süleymân’a deyni olan guruşun ellibeş guruşuna takâs eyledi menzil-i mezbûr 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 merkûmeden mezbûr 

Hüseyin men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Recebi’l-

ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Receb 1083 / 9 Kasım 1672). 

Ahmed Çelebi bin Nasrullah, es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, 

Seyyid Receb Çelebi bin Seyyid ‘Abdî, Mîrzâ bin ‘Abbâs. 
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81-3 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîreyn el-med‘uveyn ‘Abdulvahhâb ve Mehmed ibney Derviş Hüseyin el-

müteveffâ ebûhümâ el-mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Yenice min mahallât-ı 

medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihimâ ve li-sâ’iri havâyicihimâ ez-zarûriyyeti külli 

yevmin yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhümâ erba‘ate de-

râhime mine’l-mâli’l-müntakil ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhimâ el-müteveffâ el-mezbûr 

bi’t-talebi mürebbihimâ hâmil-i hâze’l-kitâb Ca‘fer bin ‘Alî vehümâ fî hücrihi ve terbiyetihi 

ve ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihimâ 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’t-tâsi‘ ‘aşer min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (19 Receb 1083 / 10 Kasım 1672). 

Receb bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Halîl bin el-Hâc Ahmed, Ahmed bin el-Hâc ‘Îsâ, 

Mustafâ bin Ya‘kûb. 

 

81-4 Vasîden Mîrâs Mâlları Teslîm Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Halîl meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde dayısı râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Mahmûd mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ ben sagîr iken dayım mezbûr Mehmed vasîm olup babamdan 

ve vâlidem Emîne Hatun’dan irs-i şer‘î ile intikâl iden eşyâ ve menzilimi zabt idüp Seydîverî 

Mahallesi’nde vâki‘ menzilimi âhara bey‘ eylemiş ben ‘âkıl ve bâliğ olup emvâl ve erzâkımın 

zabtına kâdir olmam ile cümle eşyâ ve menzilde olan hissem bahâsı yirmi guruş olup meblağ-

ı mezbûr yirmi esedî guruşumu mezbûr Mehmed yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp mezbûr 

Mehmed’in zimmetini ibrâ-i kâti‘ü’n-nizâ‘ ile ibrâ ve iskât eyledim babamın ve vâlidemin 

eşyâ ve ‘akârâtlarından bana intikâl iden hisseme müte‘allık 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 şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Receb 1083 / 11 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, el-Hâc ‘İvaz bin Mahmûd, Mustafâ 

Çelebi bin Ahmed Beşe, ‘Alî bin el-Hâc Mehmed, Hüseyin Çelebi bin Ahmed, Sinân Ağa bin 

İsma‘îl Beg. 

 

82-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden Îsâ veled-i Kadem nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Mânik veled-i Durmuş nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Satı zimmî 

mülkü ve bir tarafı Durmuş zimmî mülkü ve bir tarafı Bülbüloğlu mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir harâbe sofa ve bir tabhâne ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr 

Mânik zimmîye yüzelli semene 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 Mânik 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-hâdî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Receb 

1083 / 12 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Hüseyin Halîfe el-imâm, Satı veled-i 

Mihâyil, Yovan veled-i Hızâr, ‘Abdullah Çelebi ‘arkıyeci. 
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82-2 Darb Da‘vâsından Ferâgat 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ 

mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa 

zîde kadruhu huzûruna bi’z-zât varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ 

Fîrûz nâm karye kethüdâsı Kalender bin Mehmed Beg meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda Karaman 

subaşısı tevâbi‘inden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin Beg ibn ‘Alî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem subaşı-i mezbûr merkûm Hüseyin Beg ile karye-i 

merkûmeye gelüp konak taleb itmekle ben karye-i merkûme kethüdâsı olmam ile ehl-i 

karyeden Pîr Ahmed nâm kimesnenin menziline merkûm Hüseyin Beg’i konak virdiğimde 

mezbûr Hüseyin Beg sen bana konağı uzak virdin deyu beni haşetle ve külenk ile darb eyledi 

lâkin a‘zâmda kara bere yokdur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûr 

kalenderden takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp 

ve yemîn dahî virmeyüp da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ olup mezbûr Hüseyin Beg’in zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(22 Receb 1083 / 13 Kasım 1672). 

Hasan Ağa bin ‘Alî, Ahmed Ağa bin ‘Alî, Mehmed Ağa bin Hasan, ‘Alî Ağa bin 

Mustafâ.  

 

82-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Mustafâ meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Güneş bint-i Ebûbekir Çavuş nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hatîb nâm karyede 

Yazıbağları’nda vâki‘ şarken Ahmed mülkü ve kıbleten Mustafâ mülkü ve garben Mehmed 

mülkü ve şimâlen ‘Alî mülkü ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil üç tahta bağımı 

merkûme Güneş Hatun’a râyic-i fî’l-vakt üçbinüçyüz akçaya 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 Güneş 

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 fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’l-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce 1083 / 10 Nisan 1673). 

Ahmed Çelebi bin Mahmûd, Hasan Çelebi bin Mehmed, Mahmûd bin Mehmed, Ahmed 

bin Pîrî, Mustafâ Halîfe bin ‘Ömer, İsma‘îl bin el-Hâc Nebî. 

 

82-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Receb bin Muslî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Arzmân veled-i Sergiz nâm zimmî muvâcehesinde 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Bâlî mülkü ve bir tarafı 

Kirkor zimmî mülkü ve bir tarafı el-Hâc Yûsuf mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd bir 

sofa ve bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezkûr Arzmân 

zimmîye râyic-i fî’l-vakt dörtbinsekizyüz akçaya 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 Arzmân 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 Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (22 Receb 1083 / 13 Kasım 1672). 
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Hasan Çelebi bin Hızır Beg, el-Hâc İsma‘îl bin Mustafâ, Hamza bin Mustafâ, Süleymân 

bin Hüseyin, el-Hâc Yûsuf bin Muslî.  

 

82-5 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Medrese Mahallesi sâkinlerinden Nasûh Beşe ve İbrahîm ibney 

Velî nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mevlûd bin Hâcı 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Hocacihân nâm 

mevzi‘de vâki‘ tarafeyni bizim mülkümüz ve bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta bağımızı mezbûr Mevlûd’e 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 guruşu mezkûr Mevlûd 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 fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Receb 

1083 / 16 Kasım 1672). 

İbrahîm Beşe bin Sinân Beşe, Receb bin Mustafâ, el-Hâc Mustafâ bin ‘Arefe, el-Hâc 

Şâhîn bin Şa‘bân, İbrahîm bin ‘Alî. 

 

83-1 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb Hâcı bin 

Mezîd nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkirde işbu Mahmûd ibn el-Hâc Mûsâ 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mütevelli olup vefât iden İmâm ‘Alî 

Halîfe Mihrâb Vakfı’ndan mezbûr Mahmûd Beşe’ye ellidört esedî guruş virüp teslîm idüp 

mezbûr Mahmûd Beşe alup kabz idüp mukâbelesinde bir ön ve üç yâftayı bir kuşak rehin vaz‘ 

eylemiş hâlâ tevliyetim hasebiyle zikr olunan ellidört guruşu taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mahmûd Beşe cevâbında mukaddemâ mütevelli-i sâbık ‘Alî 

Halîfe yedinden mihrâb vakfından kırk guruş aldım ziyâde almadım deyu inkâr itmeğin 

mütevelli-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Sefer 

bin Hüseyin ve Hasan bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mütevelli-i mezbûr ‘Alî Halîfe yedinden mukaddemâ 

bizim huzûrumuzda mezkûr Mahmûd Beşe mihrâb mâlından ellidört esedî guruş 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 ellidört guruşu mütevelli-i mezbûr 

Hâcı’ya teslîme mezbûr Mahmûd Beşe’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Receb 

1083 / 13 Kasım 1672).  

Mahmûd Beşe bin Sevindik, ‘Alî Beg bin Ahmed, Mahmûd bin Ahmed, Mevlûd bin 

‘Alî.  

 

83-2 Botsa Karyasi İle Evliyâlar Karyesi Arasında Yaylak Mülkiyeti Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den 

fahrü’l-kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî ta‘yîn olunup ol dahî Hatunsarây 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Botsa nâm karye sınırında vâki‘ münâzi‘ fîhi olan mahalle varup zeyl-i 

kitâbda muharreretü’l-esâmî olan müslimîn ile ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde karye-i 

merkûme ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Alî bin Velî ve ‘Abdullah bin Sun‘ullah ve Şeyh 

‘Abdulbâkî ve Oruç bin ‘Âbid ve Hüseyin bin Nasûh ve ‘Ömer Halîfe ibn Ramazân ve Hızır 

Halîfe ibn Ahmed ve ‘Abdulcelîl bin Mustafâ nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i ma‘kûd-ı 
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mezbûrda Evliyâlar nâm karye sükkânından ‘Osmân bin Mûsâ ve ‘Îsâ bin Gülâbî ve Mevlûd 

bin ‘Âdil ve Nûrullah bin Gülâbî ve Muslî bin Gülâbî ve ‘Abdurrahman bin Mûsâ nâm 

kimesneler ve sâ’irleri mahzarlarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mârü’z-zikr Botsa 

nâm karye sınırında vâki‘ garben Kuşcugedüğü’nden Şiblidede Sıvâdı’ndan Çamardı’na 

andan Mâlagedüğü’nden Gökçebınâr’dan Kayaboğazı’na ve andan İkizbınârı’na andan 

Kanlubınârı’ndan ‘Alîkayası’ndan tâbi‘ Keşlek dimekle ma‘rûf mevzi‘a andan Yavşanlu nâm 

mevzi‘a ve andan Büyükçayır’a ve kıbleten zikr olunan Büyükçayır’dan Sulukaya’ya andan 

Çatalağıl’a ve andan ‘Arabyeri’nden Sarıışık önünde olan Sivrikaya’dan Kuruçay’a andan 

Körkuyu’dan Gülnarkoyağı’ndan Kuzkıran’dan Girvad yoluna ve şarken mârü’z-zikr tarîkden 

Günübaşı nâm mevzi‘den Kahtalıyokuşu’ndan Kovanlıkkaya’ya andan Lahtere’den 

Ya‘kûbyeri’den çıkan enden Tavşandepesi’ne ve şimâlen Tavşandepesi’nden Dâvudini’nden 

Körkuyu’dan Kal‘aderesi Gedüğü’nden Bozarmud’dan Andakkayası’ndan 

Dumanlucakaya’dan Kuşcugedüğü’ne mühtehiye hudûd ile mahdûd ve hâlâ müşâhid fîhâ olan 

mevâzi‘ kadîmî yaylağımız olup ve içinde vâki‘ Kâfir Gölü dimekle ma‘rûf gölün suyundan 

‘an ebin ve ceddin bu âna gelince intifâ‘ ve zabt ve tasarruf idegelmişiken hâlâ sâlifü’z-zikr 

evliyâlar nâm karye ahâlisi mezbûrûn ‘Îsâ ve ‘Osmân ve Mevlûd ve Nûrullah ve Muslî ve 

‘Abdurrahman ve sâ’irleri mâni‘ olurlar su’âl olunup yedimizde olan hüccec-i şer‘iye 

mûcibince men‘ ve def‘ olunmaları ma‘lûmumuzdur deyu mazmûnları takrîr-i meşrûhlarına 

mutâbık iki kıt‘a hüccet-i şer‘iye ibrâz eylediklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Karye-i Detse’de sâkin İbrahîm Halîfe ibn Receb ve 

Mürvet bin ‘Alî ve Zortala’da sâkin Mûsâ Halîfe ibn Mustafâ ve Karye-i Gilisra’da sâkin 

Ahmed Dede ibn Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ hudûd-ı merkûme ile mahdûd olan mevâzi‘ Botsa ahâlisinin kadîmî 

yaylakları olup içinde olan Kâfir Gölü dimekle ma‘rûf gölün suyundan Botsa ahâlisi bu âna 

gelince intifâ‘ ve zabt ve tasarruf idegelmişlerdir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

oldukdan sonra mûcibiyle ba‘de’l-hükm zikr olunan Botsa ahâlisi mezbûrûn ‘Alî ve 

‘Abdullah ve Şeyh ‘Abdulbâkî ve Oruç ve Hüseyin ve ‘Ömer Halîfe ve Hızır Halîfe ve 

‘Abdulcelîl ve sâ’irleri meclis-i şer‘de Karye-i Evliyâlar ahâlisi mezkûrûn ‘Osmân ve ‘Îsâ ve 

Mevlûd ve Nûrullah ve Muslî ve ‘Abdurrahman ve sâ’irleri mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp ‘alâ tarîki’s-sulh bi-tavassuti’l-müslimîn zikr olunan Kâfir Gölü dimekle ma‘rûf 

gölün suyundan münâvebe üzere on gün biz intifâ‘ idüp ve iki gün Karye-i Evliyâlar ahâlisi 

intifâ‘ eyleyeler her bâri sakiy-i arâzi iktizâ eyledikde bu hesâb üzere her birimiz intifâ‘a râzı 

ve kâni‘ olduk didiklerinde mârü’z-zikr Evliyâlar nâm karye ahâlisi mezbûr kabûl ve tasdîk 

eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ba‘de’t-tahrîr meclis-i şer‘a gelüp ma‘â irsâl 

olunan (boş) ile ihbâr ve takrîr eylemeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu (boş) li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (1083 / 1672-1673). 

Fahrü’l-kuzât ‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, ‘Abdullah bin ‘Abdulganî ‘an Karye-i 

Gilisra, Sefer bin ‘Abdî ‘an Karye-i Detse, Nûrullah Beg bin el-Hâc Nûrî, Mehmed Ağa bin 

‘Alî Efendi, Mahmûd Beg bin ‘Alî, Ahmed Beg bin Hüseyin.  

 

84-1 Güherçile Kârhâneleri Kazganlarının Ta‘mîri 

Cerâ mâfihi lede’l-fakîr ileyhi sübhânehu el-Hâc ‘Abdurrahman el-mevlâ be-Kazâ-i Bor 

hilâfeti ‘afâ anhu. 

Bi’l-fi‘l Karaman cânibi defterdârı sa‘âdetlü ‘Abdulkerîm Efendi meclis-i şer‘a gelüp 

şöyle bast-ı merâm eyledi ki Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ güherçile kârhânelerinin köhne 

gazkanları be-her sene ta‘mîr ve tecdîd olunması mu‘tâd-ı kadîm olmağla Akşehr 

Kârhânesi’nde olan altı gazkan bi’l-külliye harâb olup ta‘mîri içün Kasaba-i Bor’a nakl 
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olundukda fermân olunan bakır mahallinde gelmemekle ta‘mîri mümkün olmayup güherçile 

tabhı olunması ta‘tîl olunmak lâzım oldukda Konya Kârhânesi’nde olan altı gazkan ve iki 

gazkan dahî kâl içün Akşehr Kârhânesi’ne nakl olunup ve Akşehr Kârhânesi’nin ta‘mîr 

olunan altı gazkanı mahalline nakl olunması emr-i ‘asîr olmağla gazkan-ı mezkûrun iki 

gazkanı Bor’da kâl içün konulup ve ikisi Kâyı Kârhânesi’ne ve ikisi dahî Kinisehisâr 

Kârhânesi’ne vaz‘ olunmağla Konya’da alınan odun ve sâ’ir mâlı mezkûr olan kârhânelere 

harc olunup güherçile tabh olunmak evlâ ve enfa‘ olduğun Kalcı ‘Alî Halîfe ve Ütâd Hasan ve 

Hanefî Beşe ve sâ’ir kârhâne üstâdları ihbâr eylediklerinde ol ki vâki‘-i hâldir vukû‘u üzere 

gıbbe’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Saferi’l-hayr li-sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 

Safer 1083 / 29 Mayıs- 7 Haziran 1672). 

Molla Yûsuf bin ‘Alâ’eddîn, el-Hâc Mustafâ ibn Mîrzâ, el-Hâc Hüseyin, ‘Abdurrahman 

kâtib, Mustafâ Ağa, Hüseyin Ağa, Ya‘kûb bin ‘Abdurrahman, Derviş Ağa, ‘Abdurrahman bin 

Ya‘kûb, ‘Abdulnebî el-muhzır.  

 

84-2 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Halîl bin Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Üveys mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört sene 

mukaddem mezbûr el-Hâc Üveys Karabınâr mütevellisi âdemi ‘Abdulmu‘în Çelebi’ye bargiri 

akçası içün babam müteveffâ Mustafâ’ya havâle eylediği yirmibeş guruşu babamın emriyle 

mezkûr ‘Abdulmu‘în Çelebi’ye teslîm eylemiş idim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Üveys cevâbında vech-i meşrûh üzere havâle eylediğim yirmibeş 

guruşu babası mezbûr Mustafâ’ya hâl-i sıhhatinde virüp teslîm eyledim deyu cevâb virmeğin 

gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbü’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hüdâlı bin Receb ve 

Hasan bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ bargir akçası içün ‘Abdulmu‘în Çelebi’ye havâle olup 

mezbûr Halîl’in babası Mustafâ virdiği yirmibeş guruşu mezkûr Mustafâ’ya hâl-i sıhhatinde 

bizim huzûrumuzda mezkûr el-Hâc Üveys Çelebi virüp teslîm idüp mezbûr Mustafâ 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 Halîl men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (25 Receb 1083 / 16 Kasım 1672). 

Mefharü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi ibn Receb Efendi, ‘Alî Çelebi bin Hızır, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 

 

84-3 Vasî-i Muhtâr Tay‘îni (Vasiyet) 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

kuzât Mevlânâ Ahmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Mesnevîhân Hanı’na varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ 

eylediklerinde Safla Sancağı’nda Bâkî Kazâsı’na tâbi‘ Mersene nâm karye sâkinlerinden olup 

hasta ve sâhib-i firâş olan İbrahîm bin Muharrem nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda 

râfi‘ü’l-kitâb Derviş Çelebi ibn Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hacc-ı şerîfe 

giderken hasta ve sâhib-i firâş olmam ile mezbûr Derviş Çelebi’yi vasî-i muhtâr eyledim eğer 

bana ecel târî olup vefât idersem cümle eşyâmı ve nükûdumu kabz idüp vârislerime îsâl ve 

teslîm eylesün didikde ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya 

müte‘ahhid olduğunu mevlânâ-yı mezbûr tahrîr idüp ba‘de ma‘â irsâl olunan Mahmûd ile 

meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-
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hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Receb 1083 / 16 

Kasım 1672). 

Mehmed Efendi Müftü-zâde, Mustafâ Efendi bin ‘Abdullah, el-Hâc Tûrân bin Nasûh, 

Mehmed bin Yûsuf. 

 

84-4 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahalesi sâkinlerinden iken mürd olan Karabit veled-i 

Tursun nâm zimmînin sulbî sagîr oğlu Panos ve sagîre kızları Ağsabit ve Kaynaratin’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 cedleri 

sâhibü’s-sifr Toros Keşîş mukaddem olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol 

dahî vesâyet-i merkûmeye kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya müte‘ahhid ve iltizâm itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Receb li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (25 Receb 1083 / 16 Kasım 1672). 

Hasan Efendi bin el-Hâc ‘Alî, el-Hâc Mehmed bin ‘Alî, Mehmed Çelebi bin el-Hâc 

‘Abdurrahman, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

85-1 Defterdâr Kâ’im-makâmının Aldığı Paralar Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l Karaman hazînesi defterdârı olan mekârim ‘âde sâhibü’l-‘izz ve’s-sa‘âde 

‘izzetlü sa‘âdetlü ‘Abdulkerîm Pâşâ Hazretlerinin taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl-i şer‘îleri olan ‘Abdurrahman ‘Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde defterdâr-ı 

mûmâ-ileyhin mahmiye-i Konya’da kâ’im-makâmı olan Mehmed Ağa mahzarında bi’l-vekâle 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed Ağa kâ’im-makâm olduğu günden bugüne 

gelince defterdârlığa müte‘allık zabt eylediği (eksiklik olmalı) su’âl olunup takrîri tahrîr 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezkûr Mehmed Ağa cevâbında Kureyş Kazâsı 

mahlûl olup nasb olan nâ’ib yedinden yirmisekiz esedî guruş alup kabz eyledim ve mahmiye-i 

merkûmede müsâfiren fevt olan Özbeg’in yüzonbeş esedî guruşluk eşyâsını zabt eyledim ve 

Belvîrân Kazâsı’nın ve Aladağ Kazâsı’nın ve İnsuyu Kazâsı’nın ve Bayburd Kazâsı’nın ve 

Kureyş Kazâsı’nın ve Turgud Kazâsı’nın ve Sa‘îd-ili Kazâsı’nın ve Sudirhemi Nâhiyesi’nin 

ve Hatunsarây Nâhiyesi’nin ve Sahrâ Nâhiyesi’nin mevkûfâtlarından 

dokuzyüzdoksanikibuçuk esedî guruşlarını zabt eyledim ve İnsuyu Kazâsı’nda el-Hâc Sefer 

yedinden beytü’l-mâl onbeş guruş ve bir kara kılıç ve bir sîm hançer ve bir merkeb alup kabz 

eyledim ve Kır-ili Kazâsı mahlûl olmağla mahsûl-i kazâ el-Hâc Mehmed Efendi yedinden 

yirmibeş guruş kabz eyledim ve Turgud Kazâsı mahlûl olmağla mahsûl-i kazâ Mahmûd 

Efendi yedinden oniki guruş ve bir köhne kilim alup kabz eyledim ve Rûm Mehmed’in sarâyı 

temeli taşlarını içün Ahmed Efendi yedinden yirmi guruş kabz eyledim ve mahmiye-i 

merkûmede sâkin Muslî Halîfe menzilinde Sultân ‘Alâ’eddîn akça bulmağla yedinden yirmi 

guruş alup kabz eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(24 Receb 1083 / 15 Kasım 1672). 

Fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa, Dilâver Beg kal‘a kethüdâsı, Fahrü’l-eşbâh Ahmed Ağa. 

 

85-2 Ehl-i Örfe Şikâyet Ederek Parasının Alınmasına Sebeb Olma Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin  

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu huzûruna bi’z-zât 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Eynegâzîler nâm karyeden Sallu 
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Cemâ‘ati’nden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Pîrî Ahmed Çelebi ibn Mevlûd meclis-i ma‘kûd-ı 

mezbûrda karye-i merkûmeden Acıkuyu Cemâ‘ati’nden Abdal Mehmed bin Sefer mahzarında 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Abdal Mehmed bana iftirâ idüp karındaşım 

İskender’i katl eyledin deyu sâbıkan mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerine 

beni gamz idüp Mustafâ Ağa’yı mübâşir alup evime basdırup beni ahz ve habs itdirüp pâşâ-yı 

müşârün-ileyhe ikiyüzelli guruşum aldırdı su’âl olunup yedimde olan fetvâ-yı şerîfe ve emr-i 

‘âlî mûcibince icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Abdal 

Mehmed cevâbında mukaddemâ karındaşım İskender zikr olunan Sallu Cemâ‘âti’nin 

aralarında maktûl bulunmağla eytâmını ben pâşâ-yı müşârün-ileyh huzûruna getürüp babaları 

maktûl-i mezbûr cemâ‘at-i merkûmenin mâ-beyninde bulunduğunu i‘lâm eyledim pâşâ-yı 

müşârün-ileyh dahî mezbûr Mustafâ Ağa’yı ta‘yîn idüp cemâ‘at-i merkûmenin cümlesini ahz 

ve teftîş idüp mezbûr Seyyid Pîr Ahmed Çelebi cemâ‘at-i merkûmeden olmağla ma‘â ahz 

olundu da‘vâ-yı merkûmeyi mezbûr Seyyid Pîr Ahmed Çelebi’ye hasr ve tahsîs eylemedim ve 

pâşâ-yı müşârün-ileyh ikiyüzelli guruşların aldığı ma‘lûmum değildir deyucek müdde‘î-i 

mezbûrdan da‘vâsını mübeyyine beyyine taleb olundukda İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Pîrfakîhli 

nâm karyede sâkin ‘udûl-i müslimînden Hâcı ‘Ömer ibn el-Hâc Mûsâ ve Bayburd Kazâsı’na 

tâbi‘ Yapalu nâm karyeden Selmân bin Süleymân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Abdal Mehmed pâşâ-yı mûmâ-ileyh 

huzûruna gelüp karındaşım İskender’i Seyyid Pîr Ahmed Çelebi katl eyledi deyu gamz idüp 

ikiyüzelli guruşunu bizim huzûrumuzda pâşâ-yı mûmâ-ileyhe aldırup sebeb 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 fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Receb 1083 / 16 Kasım 1672). 

Fahrü’s-sâdât es-Seyyid Süleymân Çelebi bin Üveys, es-Seyyid Hâcı Murâd bin es-

Seyyid Hâcı Güvendik, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hamza, Seyyid Erdoğan bin Seyyid 

Bayramlı, Cum‘a bin Mustafâ, Hasan bin Halîl.  

 

85-3 Küfür Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin  

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu huzûruna bi’z-zât 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda râfi‘ü’l-kitâb Seyyid Hâcı Murâd ibn es-Seyyid Hâcı 

Güvendik meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Eynegâzîler nâm karyeden 

Acıkuyu Cemâ‘ati’nden Abdal Mehmed bin Sefer mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem mezbûr Abdal Mehmed karındaşı İskender nâm maktûlün namâzını 

kılmak murâd eylediğinde gök başlı kâfir bu meyyitin namâzını kılma deyu bana 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 Kavaklı nâm karyeden Bâlî bin Ahmed ve Maydos nâm 

karyeden Mûsâ bin Haydar nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ mezbûr Seyyid Hâcı Murâd maktûl-i mezbûrun namâzını kılmak 

murâd eyledikde mezkûr Abdal Mehmed bizim huzûrumuzda gök başlı kâfir bu meyyitin 

namâzını kılma 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 fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 

Receb 1083 / 16 Kasım 1672). 

Fahrü’s-sâdât es-Seyyid Süleymân Efendi ibn Üveys, Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin 

Mahmûd Efendi, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hamza, Cum‘a bin Mustafâ, Hasan bin Halîl, 

es-Seyyid Erdoğan bin Seyyid Bayramlı. 
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86-1 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîri el-med‘uve Ümmü bint-i Himmet el-müteveffâ ebûhümâ el-mezbûr min 

kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Kemâlgarîb min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-

kisvetihimâ ve sâ’iri havâyicihimâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevm-i 

târîhihi bi-zeyl-i erba‘ate derâhime mine’l-mâli’l-müntakil ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min 

ebîhimâ el-müteveffâ el-mezbûr bi’t-talebi ümmühâ ve hâzinetihâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Nesli 

bint-i İbrahîm ve hiye fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-

mezbûr ilâ havâyicihimâ 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 ve’l-‘ışrîn 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Receb 1083 / 14 Kasım 1672). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Hüseyin, Mehmed bin Hasan. 

 

86-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Furkândede Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Sinân Beg’in 

sulbî sagîr oğulları İbrahîm ve Mehmed’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 ceddeleri râfi‘atü’l-kitâb Mü’mine 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‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Receb 1083 / 17 Kasım 1672). 

Ahmed Halîfe el-imâm, Hasan Çelebi bin Mehmed, İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm, 

‘Abdurrahman Ağa bin ‘Abdurrahman Efendi. 

 

86-3 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevllâhu li-

nafakati’s-sagîri el-med‘uveyn İbrahîm ve Mehmed ibney Sinân Beg el-müteveffâ ebûhümâ 

el-mezbûr min kıbel-i sâkinen be-Mahalleti Furkândede min mahallât-ı medîne-i Konya el-

mahmiye ve li-kisvetihimâ ve sâ’iri havâyicihimâ ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve 

yemzî min yevmi târîhihi bi-zeyl-i li-külli vâhidin minhümâ selâseti derâhime mine’l-mâli’l-

müntakil ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhimâ el-müteveffâ el-mezbûr bi’t-talebi ceddetihimâ 

ve vasîhimâ hâmilet-i hâze’l-kitâb Mü’mine bint-i (boş) ve hümâ fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve 

ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihimâ 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 ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Receb 1083 / 17 Kasım 1672). 

Ahmed Halîfe el-imâm, Hasan Çelebi bin Mehmed, İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm, 

‘Abdurrahîm Ağa bin ‘Abdurrahman Efendi.  

 

86-4 Bu Belge Darb Edilmişdir 

 

86-5 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Cüllâhistân Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Seyyid Hâcı 

Mustafâ’nın sulbî sagîr oğulları es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Mahmûd’a ve sagîre kızı 
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Şerîfe ve Fâtıma’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 ceddeleri râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Ramazân nâm kimesne mukaddem ve 

müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeye 

kabûl ve hidmet-i lâzımelerin edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî 

gurre-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Şa‘bân 1083 / 22 Kasım 

1672). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, Muharrem bin Mehmed, Seyyid Pîr 

Çelebi bin Seyyid Mustafâ. 

 

87-1 Tehdît ve Darb Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin  

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu huzûruna bi’z-zât 

varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Yağlıca nâm karye sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin (boş) nâm kimesne Aksarây Kazâsı’na tâbi‘ Eşekaya nâm 

karyeden Hatîb İshak Halîfe ibn ‘Abdulkâdir ve Kurd bin ‘Abdî nâm kimesneleri meclis-i 

ma‘kûd-ı mezbûra ihzâr ve mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûrân 

İshak Halîfe ve Kurd mahzarlarında karye-i merkûmenin sığır çobanları olup gâ’ib-i ‘ani’l-

meclis olan Ebûbekir nâm kimesneye benim değirmenim ırmağı üzerinden ra‘y eylediğin 

hayvânâtı geçürüp mâverâsında olan mer‘âda ra‘y idersen mâ-beynimizde münâza‘a ve cidâl 

olur didiğimde ol dahî mezbûrân İshak Halîfe ve Kurd ve sâ’ir ahâli-i karye ile müşâvere idüp 

her biri bizim hayvânâtımızı zikr olunan değirmen ırmağından geçür ve mâverâsında olan 

mer‘âda hayvânâtımızı ra‘y ile husûs-ı mezbûr içün münâza‘a ve cidâl olup her ne garâmet 

lâzım gelürse biz edâ idelim dimeleriyle mezbûr çoban Bekir zikr olunan ırmağı hayvânâta 

basdırmağla nizâ‘ eylediğimde ben anı darb idüp ol dahî beni darb eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân İshak Halîfe ve Kurd cevâblarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ 

husûs-ı mezbûr içün mezbûr çoban Bekir’e lâzım gelen gurâmâtı biz çekelim demişidik ol 

dahî mezkûr Mahmûd ile vech-i meşrûh üzere döğüşmüşler didikleri mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Receb 

1083 / 11 Kasım 1672). 

Fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa tâbi‘-i defterdâr-ı Karaman, Mehter el-Hâc Yûsuf bin İlyâs, 

Mehter Sefer bin Hızır, Mahmûd muhzır.  

 

87-2 Konya Köyleri Halkının Güherçile Kârhânesine Verdikleri Odun Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l hazîne-i Karaman defterdârı olan mekârim ‘âde sâhibü’l-‘izz ve’s-sa‘âde 

‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Abdulkerîm Pâşâ Hazretleri tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i 

şer‘îleri olan fahrü’l-akrân ‘Abdurrahman Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde pâşâ-yı 

müşârün-ileyh hazretlerinin mahmiye-i Konya’da kâ’im-makâmı olan Mehmed Ağa 

mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp işbu sene-i mübârekde güherçile 

kârhânesine Konya kurâsı ahâlisi viregeldikleri iki bin beş yüz kantar odunun be-her kantarına 

ne mikdâr odun ve ne mikdâr akça aldı mezbûr Mehmed Ağa’dan su’âl olunup takrîri tahrîr 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed Ağa cevâbında be-her kantarına birer buçuk 

semenden beşer semene varınca ba‘zı karyeden aldım ba‘zı karyeden almadım didikden sonra 

Konya Kazâsı muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kozağacı nâm karyeden Yûsuf bin 

Hızır nâm kimesne karyemizin on kantar odun ta‘yîni olup evvel devri içün mezkûr Mehmed 

Ağa’ya on kantar odun ve ikinci devrinde odun mukâbelesinde kırkdokuz semen virdim 
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deyüp ve Karye-i Kiçimuhsine’den Mîrzâ bin Mustafâ karyemizin on beş kantar odun ta‘yîni 

olup evvel devrinde on beş kantar odun ve ikinci devrinde yetmişbeş semen virdim deyüp ve 

Sarây nâm karyeden Hâcı Mehmed karyemizin ta‘yîni olan odun içün evvel ve ikinci devirleri 

içün otuzbeş semen ben virdim ve otuzbeş semen Öksüzoğlu Hâcı ‘Alî Beg yediyle virildi 

didikde mezbûr Mehmed Ağa dahî vech-i meşrûh üzere aldım deyu ikrâr idüp ve karye-i 

Salahaddîn’den Himmet bin ‘Abdulvahhâb karyemizin on beş kantar odun ta‘yîni olup evvel 

devrinde on beş kantar odun ben virdim ve ikinci devrinde Hâcı ‘Alî yediyle elli semen virildi 

deyüp mezbûr Mehmed Ağa zikr olunan elli semeni aldım ve odunu almadım deyüp ve 

Karye-i Başara’dan Bayram bin Mustafâ karyemizin on beş kantar odunu olup evvel devrinde 

sekiz kantar mukâbelesinde be-her kantarına altışar semenden kırksekiz semen virdim ve yedi 

kantar odun virdim ve ikinci devrinde ‘Abdî bin Ramazân yediyle on beş kantar odun 

mukâbelesinde doksan semen virdim didikde mezkûr Mehmed Ağa karye-i merkûme içün 

odun ve akça almadım deyu inkâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Receb 1083 / 15 Kasım 

1672). 

Fahrü’l-akrân Mustafâ Ağa, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Dilâver 

Beg kethüdâ-i kal‘a-i Konya, Ahmed Ağa.  

 

87-3 Defter Kethüdâlığı Hâssı Köylerinden Bayındır Köyü’nün Mahsûlâtı Da‘vâsı 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezîr-i nişâncı ‘izzetlü 

‘Abdurrahman Pâşâ Hazretleri havâssından defter kethüdâlığı hâssı voyvodası olan râfi‘ü’l-

kitâb Ahmed Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed Beg ibn ‘Alî 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâss-ı mezbûr tevâbi‘inden bin seksen senesine 

mahsûb olmak üzere Bayındır nâm karyenin ‘öşr-i mahsûlâtın ve keyl-i ma‘denini ve rüsûm-ı 

ra‘iyyetini ve bağât-ı mukâta‘asını ber-vech-i maktû‘ mezkûr Mehmed Beg ikiyüzkırk esedî 

guruşa virüp ol dahî der-‘uhde idüp yedinden yüzseksen guruşunu aldım bâkî altmış guruşum 

kaldı taleb iderin su’âl olunup takrîri tahrîr ve yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince icrâ-yı 

şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed Beg cevâbında târîh-i 

mezbûra mahsûb olmak üzere karye-i merkûme mahsûlâtını ve keyl-i ma‘denini ve rüsûm-ı 

ra‘iyyetini ve bağât-ı mukâta‘âtı ve rüsûm-ı ra‘iyyet henüz zimem-i nâsda olup makbûzum 

olmadın hâss-ı mezbûr taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden ‘Abdulkerîm Çelebi’ye ba‘de’l-hasâd 

tevcîh olunup tarafından ta‘yîn eylediği voyvodası gelüp der-anbâr eylediğim küllî 

mahsûlâtını zabtıma mâni‘ olup ve bağât-ı mukâta‘âtı ve rüsûm-ı ra‘iyyet makbûzum 

olmamağla meblağ-ı bâkî altmış guruşu virmekden imtinâ‘ iderin deyücek gıbbe’l-istintâk 

mezbûr Ahmed Ağa hâss-ı mezbûr mezkûr ‘Abdulkerîm Çelebi’ye keyl-i mahsûl der-anbâr ve 

bağ-ı mahsûlü hasâda yetişdikden sonra tevcîh olunup ‘azlde i‘tibâr berât-ı şerîf sicill-i 

mahfûza kayd olunduğu târîh olduğuna yedimde fetvâ-yı şerîfe vardır deyu ibrâz idüp kırâ’at 

olundukda bir tîmâr berât-ı pâdişâhî ile Zeyd’e tevcîh olundukda Zeyd mahsûl-i tîmârı tevcîh 

olunduğu târîhimizi zabt ider yoksa vilâyete varup sicile kayd itdirdiği günden mi zabt ider el-

cevâb ‘azlinde ise kayd târîhinde zabt ider deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe 

hâss-ı mezbûr mahsûlünde mezbûr ‘Abdulkerîm Çelebi tarafına bir habbe ve bir akça virilmek 

lâzım gelmemekle meblağ-ı bâkî altmış guruşu mezbûr Ahmed Ağa’ya teslîme mezbûr 

Mehmed Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn 

min Receb li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Receb 1083 / 19 Kasım 1672). 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi ibn Nasrullah Efendi, Derviş Mehmed sahâf, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 
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88-1 Kendisine Kötü Niyetle Helva Gönderildiği İddi‘âsı ve İyi Hâl Soruşturması 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde 

kadruhu tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan Ahmed Ağa müzâheretiyle 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Arpalar nâm karye sâkinelerinden Hadîce bint-i Mustafâ nâm hatun 

meclis-i şer‘-i şerîfe râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Sinân Çelebi ibn es-Seyyid Satılmış nâm 

kimesneyi ihzâr ve mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem 

karye-i merkûmede vâki‘ su almak içün kuyu başına varduğumda mezbûr Seyyid Sinân 

Çelebi bana bir kutu helva virdi ben senin didiğin değilim deyüp kutuyu almaduğumda 

mezbûr Seyyid Sinân Çelebi ba‘dehu hâzır-ı bi’l-meclis olan Zâhide Hatun’a kutuyu virmiş 

merkûme Zâhide Hatun kutuyu evime getürdü ben almadım su’âl olunup takrîrleri tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl evvelâ merkûme Zâhide Hatun cevâbında zikr 

olunan helva kutusunu mezbûr Seyyid Sinân Çelebi merkûme Hadîce Hatun’a vir deyu bana 

teslîm idüp ben dahî merkûme Hadîce’nin evine varup virdim deyu ikrâr idüp ba‘dehu 

mezbûr Seyyid Sinân Çelebi bi’l-külliye inkâr itmeğin merkûme Hadîce Hatun’dan 

müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf 

itmeğin zikr olunan kutusunu bir ay mukaddem su kuyusu başında merkûme Hadîce’ye 

virmediğine ve ba‘dehu evine mezbûre Zâhide Hatun ile irsâl eylemediğine mezkûr Seyyid 

Sinân Çelebi’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 

eyledikden sonra mezbûr Seyyid Sinân Çelebi ve Hadîce Hatun’un keyfiyet-i hâlleri karye-i 

merkûme ahâlisinden su’âl olunup es-Seyyid Hüseyin Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed ve es-

Seyyid Süleymân Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed ve Çavuş bin ‘İbâd ve ‘Alî bin Hüseyin ve 

Hüseyin bin ‘Alî ve Seyyid Ahmed Çelebi ibn Seyyid Hasan ve Seyyid ‘Alî Çelebi mezbûrân 

Seyyid Sinân Çelebi ve Hadîce Hatun kendi hâllerindedir bu âna gelince hilâf-ı şer‘ vaz‘ ve 

hareketlerini görmedik deyu hüsn-i hâllerin haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 

Receb 1083 / 19 Kasım 1672). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Halîl, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin 

Durmuş. 

 

88-2 Çeşitli Gayr-ı Menkûl Vakfı 

Mahmiye-i Konya sükkânından kıdvetü’l-meşâyihi’l-kirâm ‘izzetlü ve fazîletlü eş-Şeyh 

el-Hâc Ahmed Efendi ibn Receb meclis-i şer‘-i şerîf şâmihü’l-‘imâd râsihü’l-evtâdda bast-ı 

merâm ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mahmiye-i merkûmede Atbazarı Kapusu 

dâhilinde vâki‘ bir bâb bakkâl dükkânımı ve bir bâb etmekçi dükkânımı ve Postalcılar 

Sûku’nda vâki‘ bir bâb dükkânımı ve tahte’l-kal‘ada vâki‘ bir bâb etmekçi dükkânımı ve bir 

bâb mûtâf dükkânımı ve muttasıl mûtâf kârhânesini ve Atbazarı Kapusu hâricinde binâ 

eylediğim kârbânsarây hana muttasıl on beş bâb dükkânımı ve Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ 

Afşarvîrân nâm karyede vâki‘ iki kıt‘a bağımı mukaddemâ binâ eylediğim mezbûr 

kârbânsarây hanın ve kendi mâlımla müceddeden icrâ eylediğim on iki çeşmenin meremmât 

ve ta‘mîrine vakf ve ta‘yîn idüp merreten ba‘de uhrâ tebdîl ve tağyîri ben hayâtda oldukça 

yedimde olmak üzere şart itmişidim hâlâ şart-ı mezbûra binâ’en zikr olunan cem‘an yirmi bâb 

dükkân ve bir kârhâne ve iki kıt‘a bağın vech-i meşrûh üzere vakfiyetinden rücû‘ idüp 

mülküme idhâl eyledim didikde binâ’en ‘ale’ş-şarti’l-mezkûr rücû‘u tecvîz olunmağın mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (28 Receb 1083 / 19 Kasım 1672). 

‘Alî Çelebi bin Karaman, Receb Ağa, Zâkir Derviş Mevlûd derzi, Molla Ca‘fer bin 

Sâdık, Ahmed bin Mustafâ. 
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88-3 Ehl-i ‘Örfe Gamz Edip Parasını Aldırmağa Sebeb Olduğu İddi‘âsından 

Ferâgat 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Eynegâzîler nâm karyeden Sallu Cemâ‘ati’nden es-Seyyid Pîr 

Ahmed Çelebi ibn Mevlûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmeden Acılı 

Cemâ‘ati’nden Abdal Mehmed bin Sefer mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Abdal Mehmed sâbıkan mîr-mîrân-ı Karaman ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerine 

karındaşım İskender’i katl eyledin deyu isnâd idüp gamz itmekle benim ikiyüzelli guruşumu 

aldırmağa sebeb olmağla yedimde olan fevâ-yı şerîfe mûcibince meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Abdal Mehmed’den taleb idüp bana hükm ve hüccet olmağla araya muslihûn tavassut idüp 

yüzaltmış guruşa beni sulh eylediklerinde ben dahî sulh-i mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan 

yüzaltmış guruşu mezkûr Abdal Mehmed yedinden alup kabz idüp husûs-ı mezbûra 

müte‘allık min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmayup zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim mezkûr Abdal Mehmed’de ‘alâkam kalmadı didikden sonra mezkûr Abdal Mehmed 

dahî karındaşım müteveffâ-yı mezbûr İskender’in oğulları Mustafâ ve İbrahîm ve Ahmed’in 

kızları Meryem ve Hümâ nâm sıgârın vasîleri ve Cemîle ve ‘Âyşe’nin vekîlleri olup 

müteveffâ-yı mezbûr İskender’in dem ve diyetine müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı 

ba‘de’l-yevm bir tarîkle da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a olmaya didikden 

sonra ba‘de’l-yevm mezbûr Abdal Mehmed ve oğulları Receb ve Mehmed’den bir tarîkle 

husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâ idüp mezkûr es-Seyyid Pîr Ahmed Çelebi’ye zararları 

olmamağa Şa‘bân Çelebi ibn Ahmed ve İsma‘îl bin Şâhkulu ve Receb Halîfe ibn Sıddîk ve 

Yûsuf bin ‘Alî ve Dündâr bin Durmuş kefîl olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî 

evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Şa‘bân 1083 / 22 Kasım – 

1 Aralık 1672). 

Fahrü’s-sâdât zübdetü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, 

Fahrü’l-eşbâh Helvâcı ‘Alî Ağa. 

 

89-1 Vâsîden Mîrâs Mâlların Teslîm Alımını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm ibn el-Hâc Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde dayısı râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin Çelebi ibn Receb 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ ben sagîr iken dayım mezbûr Hüseyin 

Çelebi vasîm olup babamdan ve hemşîremden isâbet iden ‘akâr ve eşyâmı zabt eylemişidi 

hâlâ ben ‘âkıl ve bâliğ olup emvâl ve erzâkımı zabta kâdir olmam ile bana isâbet iden menzil 

ve bağ ve sâ’ir eşyâmı dayım mezbûr Hüseyin Çelebi yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir akça ve bir habbe eşyâm kalmadı didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Receb 1083 / 17 Kasım 1672). 

el-Hâc ‘Alî Ağa bin Ahmed, el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî, Ahmed Çelebi bin Emrullah, 

Hüseyin bin Handân, Ahmed bin Çırak, el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc ‘Alî. 

 

89-2 Satılan Atın Geri Alındığının Tescîli 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘İvaz bin ‘Abdullah nâm mu‘tak meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan Çelebi ibn Hüseyin Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp bundan akdem bir re’s kır aygır atımı onikibuçuk guruşa mezbûr Hüseyin 

Çelebi’ye bey‘-i bâtla bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen itmişidim hâlâ mezkûr Hasan Çelebi ile 

akâle idüp sâlifü’z-zikr atı merkûm Hasan Çelebi yedinden alup kabz eyledim didikde mukırr-
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ı merkûmun vech-i meşrûh üzere olan ikrârını el-mukır lehü’l-mezbûr Hasan Çelebi bi’t-

tav‘i’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Recebi’l-ferd li-

sene selâse ve semânîn ve elf (30 Receb 1083 / 21 Kasım 1672). 

‘Alî Halîfe ibn Ahmed Hoca, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Balta ‘Ömer bin ‘Osmân, 

Mahmûd Çelebi bin Kadrî Efendi. 

 

89-3 Katil Olayı İle İlgili Da‘vâ Açmayacağına Dâ’ir Üç Talâk Şart Ettiğini Tescîl 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Eynegâzîler nâm karyeden Sallu Cemâ‘ati’nden es-Seyyid Pîr 

Ahmed Çelebi ibn Mevlûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmede 

cemâ‘atinden Abdal Mehmed bin Sefer mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Abdal 

Mehmed karındaşı müteveffâ İskender’in ba‘de’l-yevm fevt ve katline müte‘allık bir tarîk ile 

benden da‘vâ itmeğe hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân mütesellim Mahmûd 

Ağa da‘vâ itmemeğe üç talâka şart virüp ol dahî şart eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Abdal Mehmed cevâbında fî’l-vâki‘ karındaşım İskender’in katline müte‘allık 

ba‘de’l-yevm bir tarîk ile mezbûr es-Seyyid Pîr Ahmed Çelebi’den da‘vâ itmemeğe üç talâka 

mütesellim-i mûmâ-ileyh hazretleri bana şart virdi ben dahî vech-i meşrûh üzere üç talâka şart 

eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzâm li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Şa‘bân 1083 / 22 Kasım 1672). 

Mefâhirü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Seyyid ‘Alî Çelebi Çavuş, Seyyid 

Mehmed Çelebi çavuş, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, Hâcı ibn Durmuş. 

 

89-4 Tedbîr Edilen Kölenin Müdebber Olduğunu İsbât Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Marziye bint-i Mehmed Ağa nâm bâkirenin 

mukaddemâ câriye-i memlûkesi olan râfi‘atü’l-kitâb Kâdire bint-i Kara ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Marziye’nin vekîl-i şer‘îsi olan es-Seyyid Süleymân Çelebi 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Marziye’den mukaddemâ mevlâm olan 

Kâsım Ağa hâl-i sıhhatinde beni ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan babam Kara ‘Alî’yi müdebber 

eylemişken hâlâ mezbûre Marziye beni mülkiyet üzere istihdâm ider su’âl olunup icrâ-yı şer‘ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi 

cevâbında Gilisra nâm karyeden Süleymân bin Mûsâ Hoca’dan müvekkilem merkûme 

Marziye merkûme Kâdire’yi iştirâ eyledi lâkin mukaddemâ mevlâsı olan mezkûr Kâsım Ağa 

merkûme Kâdire’yi müdebber eylediği ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin merkûme 

Kâdire’den da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda Ferhûniye Mahallesi’nden ‘Îsâ Beg 

ibn Hasan ve ‘Ömer Ağa ibn (boş) nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Kâdire’nin mukaddemâ mevlâsı olan mezbûr 

Kâsım Ağa mukaddemâ su geçidinde bizim huzûrumuzda ‘abd-ı memlûkum olan Kara ‘Alî’yi 

ve evlâdını müdebber eyledim deyu ikrâr eyledi ikrârına 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 fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Safer 1083 / 23 Haziran 1672). 

Süleymân Beşe er-râcil, ‘Abdulkâdir Beşe er-râcil, Mustafâ Beg ibn İlyâs, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 

 

89-5 Mülk Satışı (Va‘de İle Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Mü’min Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdulmü’min Çelebi ibn İshak 

Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin Beg ibn Eyûb 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme kazâsına tâbi‘ Kozağaç nâm 
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karye kurbunda Begbes nâm mevzi‘de vâki‘ havlu dâhilinde kıble cânibinde ma‘lûmü’l-

hudûd iki dönüm arz-ı hâliye ve iki kıt‘a harîm ve eşcârı ve bir örtmeyi müştemil bir tahta 

bağımı ve merkûm havlu hâricinde kaya dibinde vâki‘ bir dönüm bağımı mezbûr Hüseyin 

Beg’e târîh-i kitâb senesi mâh-ı Recebinin yirmi yedinci gününden yüz elli gün temâmına 

değin te’cîl ile bey‘-i bi’l-vefâ tarîk üzere otuzdört kıt‘a esedî guruşa bey‘ idüp teslîm-i mebî‘-

i mahdûd ve kabz-ı semen-i ma‘dûd eyledim müddet-i merkûme temâmında mezkûr Hüseyin 

Beg’e meblağ-ı merkûmun edâsı bana müyesser olmaz ise bey‘-i mezbûr bey‘-i bât-ı 

münkalib olup mülkiyet üzere mutasarrıf ve keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (30 Receb 1083 / 21 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, ‘Abdurrahman Beg ibn ‘Abdî, Mahmûd 

Halîfe ibn Süleymân, İbrahîm bin Nasrullah, Memiş bin Mustafâ, Mehmed Derzioğlu. 

 

90-1 Tekâlîf Talebi Da‘vâsı 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Dîvânlar nâm karyeden İbrahîm bin Receb ve Murâd bin 

Bayram ve Molla bin Eymîr ‘Alî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Süleymân bin Beytî 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Süleymân mukaddemâ karye-i merkûmeden 

olmağla hâlâ donanma sâlyânesi içün ben imdâd taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Süleymân cevâbında mukaddemâ babam karye-i merkûmeden olup lâkin 

mahalle-i merkûmeye gelüp sâkin olup ben mahalle-i merkûmede tevellüd idüp kırk seneden 

berü mahalle-i merkûmede sâkin oluruz karye-i merkûmede aslâ ‘alâkam olmamağla tekâlîf 

lâzım gelmediğine yedimde fetvâ-yı şerîfe ve emr-i şerîf vardır deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

kırâ’at olundukda Zeyd bir karyeden kat‘-ı ‘alâka idüp aslâ sâlyâne îcâb ider emlâk ve erzâkı 

olmayup bir beldede sâkin olup vâki‘ olan tekâlîfi ehl-i mahalle ile edâ iderken karye ahâlisi 

mukaddemâ bizim karyemizde iken vâki‘ olan tekâlîfi edâ iderdin şimdi yine bize tekâlîfi vir 

deyüp Zeyd’den sâlyâne almağa şer‘an kâdir olurlar mı el-cevâb olmazlar deyu buyurulmağın 

mezbûrûn İbrahîm ve Murâd ve Molla dahî merkûm Süleymân’ın karye-i merkûmede aslâ 

‘alâkası olmadığını ve ol mikdâr sene mahallede sâkin olduğunu ikrâr itmeğin ber-mûcib-i 

fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlî tekâlîf talebinden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Şa‘bân 1083 / 

23 Kasım 1672). 

Fahrü’l-a‘yân Süleymân Beşe, İbrahîm Çelebi Tekelî, Mehmed Halîfe bin Şeyh 

Mustafâ, Mehmed Çelebi bin Mahmûd. 

 

90-2 Mülk (Mîrâs Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinelerinden iken vefât iden Râbi‘a bint-i 

Mehmed nâm hatunun verâseti zevc-i metrûku Hızır bin Velî ve kız karındaşı oğulları Halîl 

ve ‘Alî bin Sungur ve Hızır bin ‘Îsâ ve kız karındaşı kızları Şemsî bint-i Nasûh ve Zemîne 

bint-i Sungur nâm kimesnelere münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra 

mezbûrûn Halîl ve Hızır ve ‘Alî ve diğer Hızır asâleten ve merkûme Şemsî tarafından bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Hanefî bin Mustafâ ve diğer (boş) bin 

İbrahîm şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Alî ve Zemîne tarafından kezâlik bey‘-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup Bekir ibn Mustafâ ve ‘Alî bin Mustafâ 

şehâdetleriyle vekâleti sâbite olan Himmet bin Sefer nâm kimesneler vekâleten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Receb mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Süleymân mülkü ve 
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bir tarafı Mevlûd mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olup mûrisimiz müteveffât-ı 

merkûmeden irs-i şer‘î ile bize isâbet idüp müşâ‘ ve müşterek bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

mülklerimiz olan bir bâb oda ve bir tabhâne ve bir fevkânî oda ve bir ahur ve bir yazlık ve iki 

örtme ve bir mikdâr bağçe ve havluyu müştemil menzilimizi mezbûr Ahmed’e elliyedi kıt‘a 

esedî guruşa her birimiz bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr elliyedi guruşu mezkûr Ahmed yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp mâ-beynimizde bi-kadari’l-hısas tevzî‘ ve hisselerimizi istîfâ 

eyledik ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezkûr Ahmed’in 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-sânî min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (2 Şa‘bân 1083 / 23 Kasım 1672). 

el-Hâc Mustafâ ibn ‘Alî, Ahmed bin Emrullah, Süleymân bin Mehmed, Ahmed bin 

Çırak, Mevlûd bin Yûsuf. 

 

90-3 Kiremidli Han’ın Ta‘mîr Keşfi 

Kiremidli Han’ın ba‘de’t-ta‘mîr keşf hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Kiremidli Han dimekle ma‘rûf hanın mütevellisi olan Satı 

Beşe ve ta‘mîr ve termîmine merhûm Mûsâ Efendi tarafından mu‘temed ta‘yîn olunan el-Hâc 

Nûrullah nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp bast-ı merâm ve takrîr-i kelâm idüp 

bundan esbak han-ı merkûm harâba müşrif olmağla sâbıkan Medîne-i Münevvere’de 

hâkimü’ş-şer‘i’ş-şerîf olan a‘lâmü’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm ‘izzetlü fazîletlü Tâli Mehmed Efendi 

Hazretleri kendi mâlıyla ta‘mîr ve termîmini murâd buyurup mahmiye-i Konya kâdısı olan 

Mûsâ Efendi’ye hayâtda iken sipâriş ve vekîl eylemeleriyle ol dahî bizi ta‘yîn eyleyüp hân-ı 

merkûmun ta‘mîr ve termîmine mübâşeret olunup eski ve ‘amel-mânde olan kerastesini kireç 

ve kiremid içün yakup ve kâbil-i isti‘mâl olanını isti‘mâl idüp müceddeden kiriş ve tahta ve 

mıh ve üstâdiye ve sâ’ir levâzım-ı mühimmesine ikibinaltıyüzotuzbirbuçuk guruş ve bir rub‘ 

ve beş semen harc ve sarf olunup hâlâ temâm olmağla cânib-i şer‘den üzerine varulup nazar 

ve mesârifinin tahammülü tahmîn olunması matlûbumuzdur didiklerinde bi’z-zât han-ı 

merkûma varulup Mi‘mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve binâlardan Allahverdi nâm kimesneler ve 

zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî olan müslimîn ile nazar olundukda han-ı merkûm ta‘mîr ve 

termîm içün mukaddemâ defa‘âtle nazar ve tahmîn olundukda sekiz kise ile ancak ta‘mîr 

olunmak üzere karârdâde olmuşidi fî’l-hakîka mezbûr hanın ta‘mîr ve termîminin sekiz kiseye 

tahammülü vardır lâkin mûmâ-ileyh Mûsâ Efendi hükûmet içinde bulunup ve ziyâde sa‘y ve 

ictihâd itmekle eski ve ‘amel-mânda olan kerastesinden mâ‘adâ ikibinaltıyüzotuzbirbuçuk 

guruş ve bir rub‘ ve beş semen ile itmâm olunmuş tahammülü vardır bundan noksânla 

mümkün değildir deyu tahmîn ve ihbâr eylemeleriyle mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Receb 

1083 / 16 Kasım 1672). 

Kıdvetü’s-sâdât ‘Umdetü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi, Zehrü’l-emâsil ve’l-a‘yân 

Mahmûd Ağa el-mütesellim, Zübdetü’l-emâcid ve’l-ekârim ‘Abdulbâkî Ağa, Mefharü’l-kuzât 

Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, İftihârü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr 

Efendi, Kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Mustafâ Ağa, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin Üveys, 

es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mehmed Çelebi bin ‘Alî Efendi, Seyyid 

‘Alî Çelebi bin Seyyid Hasan, Satılmış, Hâcı İsma‘îl bin Süleymân el-Hamamî, Hâcı Ahmed 

Beşe bin Budak menzilci, ‘Abdullah Çelebi bin Mehmed el-kâtib, Hâcı Ahmed bin Şa‘bân ibn 

el-habbâz. 
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91-1 Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Hâlâ mahmiye-i Konya’da subaşı olan ‘Abbâs Ağa mübâşeretiyle mahmiye-i 

merkûmede İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Zânibe veled-i Yorgi nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i şerîfe işbu Karagöz veled-i Nekor nâm zimmîyi ihzâr ve muvâcehesinde 

üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem karındaşım Murâd 

nâm zimmînin menzilinde şurb-ı hamr iderken sekrânen merkûm Karagöz zimmî bıçağla 

benim sol kolum bazusundan darb ve mecrûh eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûm Karagöz zimmî cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i 

kitâbdan iki gün mukaddem merkûm Murât zimmînin menzilinde şurb-ı hamr iderken 

sekrânen mezbûr Zânibe nâm zimmînin sol kolu bazusunu bıçağla darb ve mecrûh eyledim 

deyu bi’t-tav‘i’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Şa‘bân 1083 / 23 

Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Bahşî 

veled-i Aslan, Yorgi Keşîş veled-i Kurt. 

 

91-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Yûsuf nâm hatun 

tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Nasûh ibn el-Hâc ‘Osmân ve Ramazân bin Murâd şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan zevci es-Seyyid ‘Alî Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed nâm kimesne 

vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şahin bin ‘Abdullah tarafından 

tasdîk-i câ’iyyü’z-zikre vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Halîfe ibn eş-Şeyh Mustafâ Efendi 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mahalle-i Pürçüklü’de vâki‘ bir tarafı Nasûh mülkü 

ve bir tarafı Kadrî Beşe mülkü ve bir tarafı Parmak Kahvehâne ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilini müvekkilem 

merkûme ‘Âyşe nakd râyic-i fî’l-vakt ikibin akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezkûr 

Şahin’e bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Şahin 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’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Receb 1083 / 13 Kasım 1672). 

el-Hâc Ahmed bin Sübhânverdi, ‘Abdulkerîm bin Süleymân, Mustafâ bin Süleymân, 

Mustafâ bin Mahmûd. 

 

91-3 Darb ve Diş Çıkarma Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin  

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa huzûruna bi’z-zât varılup ‘akd-ı 

meclis-i şer‘ olundukda Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Dâvudlu nâm karyeden Bacı bint-i Pîrî nâm 

hatun meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda râfi‘atü’l-kitâb Emîne bint-i ‘Alî mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem mezbûre Emîne karye-i merkûmede 

işbu hâzır-ı bi’l-meclis oğlum ‘Abdulgaffâr’ı darb iderken ben dahî varup tefrîk murâd 

eylediğimde mezkûre Emîne benim ağzımı yumruk ile darb idüp ön dişlerimin birini ihrâc 

eyledi deyüp bir diş ibrâz idüp ba‘de’s-su’âl icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin karye-i 

merkûmede târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem mezbûre Bacı nâm hatunu darb itmeyüp ve 
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bir ön dişini ihrâc eylemediğine ve oğlu mezbûr ‘Abdulgaffâr’ı darb itmediğine mezkûre 

Emîne’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-sâlis min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (3 Şa‘bân 1083 / 24 Kasım 1672). 

es-Seyyid Hidâyetullah bin es-Seyyid Musaddık, Yûsuf bin ‘Abdullah, el-Hâc ‘İvâz bin 

Süleymân, es-Seyyid İdrîs bin es-Seyyid Velî, el-Hâc Himmet bin el-Hâc Mehmed. 

 

91-4 Mülk Satışı (Sel Suyu İle Harâb Olan Hanın Ta‘mîri İçin Dükkân Satışı) 

‘İbâdullah Efendi. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Şeyh Hüseyin Efendi 

mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazar Kapusu taşrasında vâki‘ binâ eylediği câmi‘-i 

şerîfinin ve hisâr önünde vâki‘ câmi‘-i şerîfin ve Şeyh‘âlimân Mahallesi’nde vâki‘ câmi‘-i 

şerîfin ve Şeyhahmed Mahallesi’nde vâki‘ câmi‘-i şerîfin ve dört mu‘allimhânelerin evkâfına 

meşrûtiyet üzere mütevelli olan el-Hâc Mustafâ bin Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde kıdvetü’l-müderrisîn râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdullah Efendi ibn ‘Abdulhalîm Efendi 

mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mütevellisi olduğum cevâmi‘ ve mu‘allim 

hânelere Türbe-i Celâliye kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olup 

merhûm-ı mezbûr Şeyh Hüseyin Efendi müceddeden binâ ve vakf eylediği hanın odalarını 

seyl suyu tuğyân idüp yukup harâb olup vakfının ta‘mîr ve termîmine müsâ‘adesi olmayup 

mahmiye-i merkûmede Çancılar Sûku’nda vâki‘ bir tarafı ‘Ömer dükkânı ve bir tarafı Kürkçü 

küllüğü ve bir tarafı sûk ve bir tarafı (boş) ile mahdûd zemîninin Hazret-i Mevlânâ Vakfı’na 

be-her sene otuz akça icâresi olup sakf ve cidârı zikr olunan cevâmi‘ ve mu‘allimhâneler vakfı 

olan bir bâb dükkânı bey‘ idüp semeni han-ı mezbûr ta‘mîr ve termîm olunmasına münhasıra 

olmağın vakfa her vecihle evlâ ve enfa‘ olmağla ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i 

vukû‘-ı bey‘de semeni misli olan yüz esedî guruşa tevliyetim hasebiyle dükkân-ı mezbûru 

mûmâ-ileyh ‘İbâdullah 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 mezbûr yüz guruşu mûmâ-ileyh ‘İbâdullah 

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‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (27 Receb 1083 / 18 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi ibn Receb Efendi, Fahrü’s-sulahâ Sâlih Çelebi bin 

Şeyh Hüseyin Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Kadrî Efendi bin Molla 

Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Kadrî Çelebi, Fethullah Halîfe bin el-Hâc Süleymân, Hâcı ‘Alî 

bin Hâcı Erteydi. 

 

92-1 Şeyh Ahmed Efendi’nin Hamam Vakfiye 

Şeyh Ahmed Efendi binâ eylediği hamamın vakfiyesidir. 

Mahmiye-i Konya sükkânından fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh Ahmed Efendi ibn 

Receb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘Alî Çelebi ibn Karaman mahzarında bast-ı 

merâm ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu 

taşrasında binâ eylediğim kârbânsarây kurbunda kendi mâlım ile binâ eylediğim bir çifte 

hamam ve debbâğlar hamamını nefs-i Konya’da icrâ eylediğim altı çeşme ve kurâda dahî icrâ 

eylediğim meşhûr ve ma‘rûf altı çeşmelerin ta‘mîr ve termîmine ve mârü’z-zikr olan 

kârbânsarâyın ta‘mîr ve termîmine vakf eyleyüp tevliyet ve nezâretini hayâtda oldukça 

kendime vefâtımdan sonra aslah ebnâma ve ebnâ-i ebnâma batnen ba‘de batn ve ba‘dehum 

aslah binât ve binât-ı binâta şart idüp hâsıldan mâ-fazlayı üç sene bir emînde emânet konulup 



237 

 

han ve çeşmelere hâcet olmayup mesârif olmaz ise evlâdım cemî‘an ‘alâ mâ-farazallahu te‘âlâ 

li’z-zikr-i misl hazzü’l-ünsiyyîn taksîm eyleyeler ve lâkin mâ-beyinlerinde tâlibü’l-‘ilm olan 

iki zeker hissesi alalar ve zevcâtım âhar zevce varmazlar ise anlar da hayâtda oldukça hisse-i 

şer‘iyelerini alalar deyu şart ve ta‘yîn eyleyüp ve usûl ve fürû‘unda ve ziyâde ve noksânında 

merreten ba‘de uhrâ tebdîl ve tağyîri elimde olmak üzere şart ve ta‘yîn eylemişidim ve lâkin 

bu minvâl-i meşrûh üzere olan vakfdan rücû‘ idüp yine ke’l-evvel mârü’z-zikr olan hamamı 

mülküme ilhâk ve idhâl murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûm ‘Alî Çelebi 

cevâbında zikr olunan hamamın vech-i meşrûh üzere olan vakfiyetini li-ecli’t-tescîl ben 

mütevellisi olduğum haseble ‘alâ kavli’l-imâmeyn el-hümâmeyn vakf-ı mezbûrun sıhhat ve 

lüzûmuna i‘timâden hamam-ı merkûmun mezkûr eş-Şeyh Ahmed Efendi’nin mülküne idhâl 

ve teslîmden imtinâ‘ iderin deyücek imâmeyn-i hümâmeyn el-imâm Muhammed ve Ebû 

Yûsuf radyallahu te‘âlâ ‘anhümâ kavl-i şerîfleri üzere hâkim-i mevki‘ü’l-kitâb ‘âmil olup 

vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzûmuna hükm ve şeyh-i mûmâ-ileyhi rücû‘dan men‘ itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 

Şa‘bân 1083 / 22 Kasım 1672). 

Molla Ca‘fer bin Sâdık Dede, Zâkir Derviş Mevlûd bin Mustafâ, Ahmed bin Mustafâ, 

Receb Ağa. 

 

92-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahalesi sâkinlerinden Halîl ibn el-Hâc Dur‘alî kendi 

tarafından asâleten ve hemşîresi ‘Âyşe tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Nûh bin Ca‘fer ve 

Mehmed bin Hüseyin şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Halîl vekâleten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Hüseyin mahzarında bi’l-

vekâle ve bi’l-asâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Altunpâ nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Mehmed Beşe mülkü ve bir tarafı Memi mülkü ve bir tarafı Derviş 

Süleymân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve arz-ı hâliye ve 

eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil zemîninin be-her sene Ferhûniye Vakfı’na 

oniki akça icâresi olan ikibuçuk tahta bağımızı mezbûr İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt 

üçbinaltıyüzelli akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun ikibinüçyüz akçasını ben alup ve binüçyüzelli 

akçasını hemşîrem merkûme ‘Âyşe merkûme İbrahîm yedinden alup kabz idüp 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’l-hâmis min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Şa‘bân 1083 / 26 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Molla ‘Abdî bin Mehmed, İsma‘îl bin Mehmed Beg, 

Mehmed bin el-Hâc İbrahîm, ‘Abdullah Çelebi bin İsma‘îl, İsma‘îl Çelebi bin Derviş Hoca, 

Süleymân Hoca el-imâm, Mustafâ Çelebi bin ‘Azîz. 

 

92-3 Tedbîren Azâd Edilen Köle 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ ibn el-Hâc ‘Alî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde orta boylu gök gözlü açık kaşlı Mâciriyyü’l-asl olup 

mezbûr Mustafâ’ya rıkk-ı mu‘terif olan râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin ‘Abdullah mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp ‘abd-ı memlûkum olan mezbûr Hasan târîh-i kitâbdan on beş sene 

temâmına değin bana hidmet itmek üzere mübeddel-i mukayyed ile mezbûr Hasan’ı 

müdebber eyledim on beş sene temâm oldukdan sonra mezbûr Hasan sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn 

gibi hür olup kendi nefsine mâlik ve mâlının tasarrufuna kâdir olsun didikde mâ-vaka‘a bi’t-
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taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(5 Şa‘bân 1083 / 26 Kasım 1672). 

Süleymân Hoca el-imâm, Velî bin Mehmed, Hâcı bin Mezîd, Hasan bin Mehmed, Sefer 

bin Hüseyin, Sefer bin İbrahîm. 

 

93-1 Vekîl Ta‘yîni (Zimemde Olan Hukûkunu Da‘vâ Etmek İçin Vekîl Ta‘yîni) 

Medîne-i Üsküdar sâkinlerinden Ramazân bin Murâd nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ramazân bin Muharrem mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp Begşehri Kazâsı’nda ve sâ’irde zimem-i nâsda olan hukûkumu da‘vâ ve taleb ve 

ahz ve kabza ve bana îsâle tarafımdan mezbûr el-Hâc Ramazân’ı 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 fî’l-yevmi’l-hâmis min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Şa‘bân 1083 / 26 Kasım 1672). 

Süleymân bin Murtazâ, Velî bin Pîrî, Mehmed bin Şa‘bân, Mehmed bin Hüseyin, 

Mehmed bin el-Hâc Mustafâ. 

 

93-2 Bulunan Bargire ‘Ulaf Bahâ Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da kâ’im-makâm-ı defterdâr olan fahrü’l-akrân Mehmed Ağa bir re’s 

kır çıplak bargiri meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr idüp mezbûr kır bargiri hâzır-ı bi’l-meclis olan el-

Hâc Ahmed Beşe ibn el-Hâc Mehmed nâm kimesne yava ahz idüp çıplak bana teslîm eyledi 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Ahmed 

Beşe cevâbında fî’l-vâki‘ kır bargiri yava ahz idüp çıplak mezbûr Mehmed Ağa’ya teslîm 

eyledim didikden sonra sâhibi zuhûr idüp ve yahud müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca zikr 

olunan kır bargire yevmî bir semen ‘ulaf ve arpa bahâ takdîr olunup ‘alâ tarîki’l-emâne 

mezbûr Mehmed Ağa’ya def‘ ve teslîm olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1083 / 5 Eylül 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin 

bin Durmuş. 

 

93-3 Mehir ve Hisse Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sakâhâne Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Zemîne bint-i 

Receb nâm hatunun vâlidesi Mehri bint-i Koca nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffât-ı merkûmenin zevc-i metrûku râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hüseyin bin Hasan 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kızım müteveffât-ı merkûmenin zevci mezbûr el-Hâc 

Hüseyin zimmetinde olan onaltıbin akça mehr-i mü’eccelinden ve bir sarı alaca sâdesinden ve 

bir köhne beyaz sâdesinden ve iki köhne hamam torundan ve bir köhne peştemâlinden ve bir 

köhne yektâsından ve bir köhne gömleğinden ve bir köhne dârâyî zıbunundan ve bir 

çentiyânından ve birkaç ma‘kas çenberinden bana isâbet iden sülüs hissem içün mukaddemâ 

ikibin akça almışidim hâlâ bâkîsini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-

Hâc Hüseyin cevâbında zevcem müteveffât-ı merkûme hâl-i sıhhatinde mehr-i mü’ecceli olan 

onaltıbin akçasının ondörtbin akçasını bana hibe idüp bâkî kalan ikibin akça mehrinden ve 

muhallefâtından südüs hissesi içün ikibinikiyüz akça virdim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk merkûme Mehri kızı müteveffât-ı merkûme mehr-i mü’eccelinin ondörtbin akçasını 

hibe eylediğini ve ikibin akçadan ziyâde almaduğunu inkâr itmeğin merkûm el-Hâc 

Hüseyin’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp 

istihlâf itmeğin merkûme Mehri Hatun’a kızı müteveffât-ı merkûme mehr-i mü’eccelinin 

ondörtbin akçasını hibe eylediğini bilmediğine ve ikibin akçadan ziyâde ikiyüz akça 
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almadığına yemîn teklîf olundukda merkûme Mehri Hatun yemînden nükûl itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (28 Receb 1083 / 19 Kasım 1672). 

Mehmed bin Receb, ‘Abdullah Çelebi bin ‘Alî, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin 

Durmuş. 

 

93-4 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinelerinden Cennet bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb bin Mehmed mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem nısfü’l-leylde mezbûr Receb 

sâkine olduğum menzilimin kapusuna depmesiyle vurup zinciri açulup ben âgâh olmam ile 

feryâd eylediğimde mezbûr Receb firâr 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 dört gün mukaddem 

nısfü’l-leylde merkûme Cennet Hatun’un kapusuna depmesiyle vurup hıyânet kasdıyla 

menziline dâhil olmadığına merkûm Receb’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eyledikden sonra mezbûr Receb’in keyfiyet-i hâli mahallesi 

ahâlisinden su’âl olundukda Mi‘mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve Hasan bin ‘Îsâ ve Mehmed bin 

‘Alî ve Mevlûd bin Mûsâ ve Mehmed Çelebi bin Halîl nâm kimesneler mezbûr Receb kendi 

hâlinde eyü âdemdir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir 

ta‘yîn olunan Seyyid Ahmed Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-

‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Receb 1083 / 20 Kasım 1672). 

es-Seyyid ‘İvaz Çelebi bin Seyyid Hüseyin, Ahmed bin Nasûh, Seyyid Himmet Çelebi 

bin Seyyid Velî. 

 

93-5 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid ‘Abdullah Çelebi ibn el-Hâc Ahmed meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Yazıcı 

Mehmed’in sagîr oğulları Hasan ve Hüseyin’in vasîleri vâlideleri Rahîme bint-i ‘Alî nâm 

hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’e 

hâl-i sıhhatinde yirmiiki vakıyye kahvemi yirmiüç guruşa bey‘ idüp dokuz guruşunu yedinden 

aldım bâkîsini muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i ricâlden ‘Alî bin el-Hâc İbrahîm ve Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn el-Hâc Ahmed nâm kimesneler mezbûr Seyyid ‘Abdullah Çelebi bizim huzûrumuzda 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’e yirmiiki vakıyye kahveyi yirmiüç guruşa bey‘ ve teslîm idüp 

dokuz guruşunu aldı bâkîsi üzerinde kaldı deyu şehâdet idüp lâkin mezbûr Seyyid ‘Abdullah 

Çelebi’ye bi-hasebi’ş-şer‘ bâkî kalan on guruşu almadığına yemîn lâzım gelmeğin yemîn 

teklîf olundukda mezbûr Seyyid ‘Abdullah Çelebi yemînden nükûl itmeğin da‘vâ-yı 

merkûmeden men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Receb 1083 / 20 Kasım 1672). 

el-Hâc İsma‘îl bazarbaşı, Mehmed bin Halîl, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

94-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan 

Mûsâ Beşe ibn Ahmed nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızı Emîne’ye 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 dayısı râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân Çelebi 

ibn Mehmed nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 
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ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i mezbûru kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya te‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Şa‘bân 1083 / 28 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Sâlih Çelebi bin Şeyh Hüseyin Efendi, 

Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

94-2 Tedbîren Köle Azâdı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinlerinden Hasan Beg ibn İshak meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde uzun boylu açık kaşlı ela gözlü Mâciriyyü’l-asl olup mezbûr 

Hasan Beg’e rıkkıyetini mu‘terif olan râfi‘ü’l-kitâb Şahin bin ‘Abdullah mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp ‘abd-ı memlûkum olan mezbûr Şahin târîh-i kitâbdan üç sene temâmına 

değin bana hidmet itmek üzere müdebber-i mukayyed ile mezkûr Şahin’i müdebber eyledim 

üç sene temâm oldukdan sonra mezbûr Şahin sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn gibi hür olup kendi nefsine 

mâlik ve mâlının tasarrufuna kâdir olsun didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Şa‘bân 1083 / 29 

Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Ahmed bin Bâlî, ‘İvaz bin Müstecâb, 

Hamza bin Mahmûd. 

 

94-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc İbrahîm bin Mustafâ 

Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Çelebi ibn el-Hâc 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı benim 

mülküm ve bir tarafı Budak Beg mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd fevkânî bir oda 

ve bir yazlık ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Osmân Çelebi’ye 

altmışikibuçuk 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 altmışikibuçuk esedî guruşu mezkûr ‘Osmân 

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 fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (9 Ramazân 1083 / 29 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, Zehrü’l-müderrisîn Yahyâ Efendi, Kıdvetü’l-müderrisîn 

‘Îsâ Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulkâdir Beşe 

ibn Mehmed Beşe, ‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed, Mustafâ Beşe bin Ahmed, ‘Osmân bin 

Haydar, Zülfikâr bin ‘Abdullah, Halîl bin Ahmed, Mehmed Halîfe bin Molla Mahmûd. 

 

94-4 Mehir ve Hisse Da‘vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden (iken) fevt olan ‘Âyşe bint-i 

Ahmed nâm hatunun verâseti zevc-i metrûku Hasan bin ‘Abdullah ve sadriye kızı Hadîce ve 

vâlidesi Fâtıma bint-i Mustafâ ve karındaşı İbrahîm bin Ahmed ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan 

karındaşı Mevlûd’e münhasıra olduğu ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrân İbrahîm ve Fâtıma 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisemiz müteveffât-ı merkûme ‘Âyşe’nin zevci mezbûr Hasan zimmetinde olan ikibin akça 

mehr-i mü’eccelinden ve muhallefâtından irs-i şer‘î ile bize intikâl iden hisse-i şâyi‘amız 

mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile mezbûr Hasan yedinden ikiyüz 

akça alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımızdan fâriğ olup mezbûr Hasan’ın zimmetini ibrâ 

ve iskât eyledik min ba‘d hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm bir tarîk ile da‘vâ idersek 
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lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinden sonra mezbûr Hasan dahî 

zevcem müteveffât-ı merkûmeye babasından intikâl iden hissesinden bana isâbet iden hisseme 

müte‘allık da‘vâm yokdur mezbûrân İbrahîm ve Fâtıma’nın zimmetlerini ibrâ ve iskât 

eyledim didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şa‘bân 1083 / 1 Aralık 1672). 

el-Hâc Hüseyin bin Mahmûd, Mehmed bin Mahmûd, Sinân bin İsma‘îl, Mehmed Dede 

bin Hamza. 

 

94-5 Zincirlikuyu Mescidi Yakınında Olan Çeşme Evkâfına Mütevelli Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde vâki‘ Zincirlikuyu Mescidi 

kurbunda olan çeşme evkâfının mütevellisi olmayup bir mütevelli lâbid olmağın işbu râfi‘ü’l-

kitâb el-Hâc Receb bin Mustafâ nâm kimesne mukaddem her vecihle mahal olduğunu zeyl-i 

kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ihbâr itmekle 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 bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (11 Şa‘bân 1083 / 2 Aralık 1672). 

Fahrü’l-meşâyih ‘Abdulhalîm Efendi ibn Muharrem Efendi, el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, 

el-Hâc İdrîs bin el-Hâc İsma‘îl, ‘Abdî Çelebi bin ‘Abdurrahman, Molla Kâbil bin Dâvud. 

 

95-1 Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘i Ta‘mîr Keşfi 

Tahammül-i mesârif-i ta‘mîr-i Câmi‘-i Sultân ‘Alâ’eddîn. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu 

câmi‘-i şerîfi evkâfı mütevellisi olan fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp 

takrîr-i kelâm idüp câmi‘-i şerîfin ba‘zı yerleri harâba müşrif olup ta‘mîr ve termîmi lâzım 

gelmekle mukaddemâ cânib-i şer‘den üzerine nâ’ib ve mi‘mârbaşı ve üstâd-ı binâlar ve sâ’ir 

müslimîn varup ta‘mîre muhtâc olan yerlerine nazar idüp keşf ve tahrîr ve ta‘mîr ve 

termîmine yedime hüccet-i şer‘iye virilmekle ikiyüzyirmi guruşa hâlâ ta‘mîr eylediğim 

yerlerin cânib-i şer‘den üzerine varılup ne mikdâr taş ve kireç ve balçık ve saman ve ferşler ve 

tahta ve kamış ve rençber ve üstâd bahâ gitmişdir nazar olunup tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde savb-ı şer‘den Mevlânâ ‘Ömer Efendi ta‘yîn olunup ol dahî hâlâ mi‘mârbaşı olan el-

Hâc ‘Osmân ve üstâd-ı binâ ve neccâr ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

câmi‘-i mezbûrun üzerine varılup ba‘de’l-keşf nazar eylediklerinde câmi‘-i mezbûrun kâşânı 

mihrâb-ı kebîrin divarlarına çelan ferşi ve kireç ve taş ve kebîr kubbeye balçık ve kireç sıvası 

ve çelan ferşleri ve mahfel divarının şark ve garb ve şimâl taraflarının yetmişaltı bennâ-i zirâ‘î 

yerlerine giden taş ve kireç ve üstâdiye ve ırgâd mesârifi içün doksanbir esedî guruş ve 

sahrınç kurbunda vâki‘ divar ve sakfı içün öz ağacı ve kamış ve tahta ve üstâd ve ırgâd ve 

sâ’ir mesârif-i mühimmesine otuz guruş ve on üç pencere parmaklarına ve ba‘zı cam 

meremmâtına otuz guruş ve sahrıncın zemîni ve divarı meremmâtı içün ondört guruş ve 

câmi‘-i mezbûrun şark cânibinden minâre dibine varınca bennâ zirâ‘ıyla yüz zirâ‘ divarın 

meremmâtı ve ferş ve kireç ile çelânı içün mesârif-i mühimmesine otuzbeş guruş ve 

mu‘temedlere ta‘âmiyeleriyle ma‘â yirmi guruş ki cem‘an ikiyüzyirmi guruş mesârife 

tahammülü vardır bundan noksânla mümkün değildir didiklerini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde vukû‘u üzere tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan Mahmûd ile meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Şa‘bân 1083 / 30 Kasım 1672). 



242 

 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi, Fahrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi el-hatîb, Mehmed 

Efendi el-imâm, el-Hâc Sefer el-mü’ezzin, Mehmed Çelebi en-nâzır, es-Seyyid İbrahîm 

Çelebi kâtib, Süleymân Çelebi el-kâtib, Neccâr Şa‘bân, Hamza Çelebi bin el-Hâc Ahmed. 

 

95-2 Nâmzedden Ayrılma 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Hadîce bint-i 

İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin Halîl mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem ben sagîre iken mezbûr Mustafâ sagîr 

oğlu Hasan’a beni nâmzed eylemiş lâkin hâlâ ben ‘âkıle ve bâliğe olup beynimizde ‘akd-ı 

nikâh olmamağla nefsimi âhara tezvîc murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki‘ merkûme Hadîce’yi sagîre iken ben sagîr oğlum Hasan’a 

nâmzed eyledim ‘akd-ı nikâh olmadı deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(10 Şa‘bân 1083 / 1 Aralık 1672). 

Süleymân bin ‘Alî, Habîb bin ‘İbâd, ‘Ömer bin Mehmed, Ahmed bin Mehmed. 

 

95-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Abdulcelîl ibn el-

Hâc Sefer nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sagîre kızı Kerîme’nin kıbel-i şer‘den 

mansûb vasîleri olan ‘ammileri ‘Abdurrahman meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Bağrı 

Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Alî Çelebi’nin sulbî sagîr oğlu Ahmed’in kıbel-i 

şer‘den mansûb vasîsi ve karındaşı olan Süleymân mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Çelebi 

zimmetinde olan kırksekiz esedî guruşu vesâyetim hasebiyle mezbûr ‘Alî Çelebi’nin oğlu 

sagîr-i mezbûr Ahmed’in vasîsi olan mezkûr Süleymân yedinden bi’t-temâm alup kabz 

eyledim bâkî bir akça kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘âşir min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şa‘bân 1083 

/ 1 Aralık 1672). 

Fahrü’l-müderrisîn Hasan Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Hüseyin Hoca bin Hamza, el-Hâc 

Receb bin Mustafâ, ‘Abdullah bin Mahmûd, Molla Hüseyin bin Mustafâ Beşe. 

 

95-4 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin İbrahîm meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Halîl nâm sagîrin vasîsi olan ‘ammisi 

İbrahîm ibn Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Sarâclar 

Sûku’nda vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve tarafeyni Sarâclar Mescidi ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd zemîninin be-her sene mescid-i mezbûra onbeş akça icâresi olan bir bâb 

dükkânımı sagîr-i mezbûr Hüseyin’e ondörtbuçuk esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 

bey‘ idüp vasî-i merkûm semen-i mezbûr ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr 

ondörtbuçuk guruşu 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 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şa‘bân li-

sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şa‘bân 1083 / 3 Aralık 1672). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Hâcı Beg bin Ahmed, Mehmed bin 

Mustafâ, Ebûbekir bin Mîrzâ, Ahmed bin ‘Alî. 
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96-1 Câ’iz Olmayan Deve Satışının Feshi Da‘vâsı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Tekir nâm karye sâkinlerinden es-Seyyid Ca‘fer Çelebi ibn 

Seyyid Hâcı ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Mîrzâ 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem bir erkek buğur 

devemin nefsini dişi deveye çekmek üzere kırk iki çebice mezbûr Mustafâ’ya bey‘ idüp yirmi 

altı çebicini aldım bâkî on altı çebicim kaldı hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

sû’âl mezbûr Mustafâ cevâbında mezkûr Seyyid Ca‘fer Çelebi bir sene mukaddem bir erkek 

buğur devesinin nefsini üç ay va‘de ile dişi develere çekmek üzere bana kırk iki çebice bey‘ 

eyledi yedimden otuz çebici aldı lâkin bey‘-i mezbûr câ’iz olmadığına fetvâ-yı şerîfe aldım 

deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında Zeyd 

‘Amr’a buğurunun nefsini kırk tokluya bir seneye bey‘ eylese bey‘-i mezbûr câ’iz olmamağla 

Zeyd ‘Amr’dan kırk tokluyu alması şer‘an câ’iz olur mu el-cevâb olmaz bey‘ fâsiddir deyu 

buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe vech-i meşrûh üzere mezkûr Mustafâ’dan ikrârı 

mûcibince aldığı yirmi altı çebici gerü red ve teslîme mezkûr Seyyid Ca‘fer Çelebi’ye tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (12 Şa‘bân 1083 / 3 Aralık 1672). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Abdurrahman Beg, Seyyid Mehmed Çelebi çavuş, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 

 

96-2 Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât ‘Abdurrahman Efendi ibn 

Emrullah Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin Ahmed mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bugün Mahmûd muhzıra mezkûr Mehmed’i mahkeme-i şerîfeye 

getür didiğimde mezbûr Mehmed bana sen ‘akıllı ‘avratını yef‘allediğimin sözüyle varmam 

deyu şetm eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden İshak bin Mûsâ ve Hasan bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Mehmed bizim 

huzûrumuzda mûmâ-ileyh ‘Abdurrahman Efendi’ye sen ‘akıllı ‘avratını yef‘allediğimin 

sözüyle varmam deyu şetm eyledi 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 fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (13 Şa‘bân 1083 / 4 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Arslan Beşe bin ‘Abdurrahman, 

Mehmed Beşe bin Sevindik, Mehmed bin İbrahîm. 

 

96-3 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı ve İyi Hâl Soruşturması 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Cennet bint-i 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Receb bin Mehmed 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem nısfü’l-leylde 

mezbûr Receb sâkine olduğum kapuma depmesiyle vurup zinciri açulup ben agâh olmam ile 

feryâd eylediğimde firâr eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin dört gün mukaddem nısfü’l-leylde merkûme 

Cennet Hatun’un kapusuna hıyânet kasdıyla depmesiyle vurmadığına mezkûr Receb’e yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eyledikden sonra merkûme 

Cennet Hatun’un keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden su’âl olundukda mahalle-i 

merkûmeden olup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn merkûme Cennet Hatun kendi 

hâlinde sâlihadır deyu hüsn-i hâlini ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn 
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olunan Seyyid Ahmed Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Receb 1083 / 20 Kasım 1672). 

el-Hâc ‘Osmân mi‘mârbaşı, Hasan bin ‘Îsâ, Mehmd, Mehmed bin Halîl, Ahmed bin 

Nasûh, es-Seyyid ‘İvaz Çelebi bin es-Seyyid Hüseyin.  

 

96-4 Mülk (Bağ) Satışı 

İsmihân / Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi sâkinelerinden İsmihân bint-i el-Hâc Bostân 

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 Çelebi ibn İsma‘îl ve Mahmûd bin ‘Alî 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Abdullah bin ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Çelebi ibn el-Hâc Receb mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme İsmihân Uluırmak Mahallesi’nde vâki‘ bir 

tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

‘Osmân mülkü ile mahdûd zemîninin be-her sene Fahrünnisâ Vakfı’na sekiz akça icâresi olan 

üç bâb harâbe oda ve eşcârı müştemil altı tahta bağını mezbûr Mahmûd Çelebi’ye 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 mezbûr altmış guruşu mezbûr Mahmûd 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 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 

Şa‘bân 1083 / 4 Aralık 1672). 

el-Hâc ‘Alî bin Hasan, Hasan bin el-Hâc Pîr Hasan, Ebûbekir bin Mustafâ, el-Hâc 

Mehmed bin İlyâs, es-Seyyid Hasan Çelebi bin Halîl, es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin el-Hâc 

Yûsuf. 

 

97-1 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden Ramazân bin Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp ‘ammetem müteveffât Cemîle Hatun Karaüyük’de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd bir kıt‘a tarlasını mezbûr el-Hâc Mehmed’e üçbin akçaya bey‘ ve 

teslîm idüp ikibinbeşyüz akçasını yedinden alup bâkî beşyüz akçasını almadın fevt olmağla 

bana isâbet eyledi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc 

Mehmed cevâbında fî’l-vâki‘ merkûme Cemîle hâl-i sıhhatinde zikr olunan bir kıt‘a tarlasını 

bana üçbin akçaya bey‘ ve teslîm idüp ikibin akçasını yedimden alup bâkî beşyüz akçasını 

Aksinle Mahallesi ‘avârızına vakf idüp teslîm-i mütevelli eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Ahmed Halîfe ibn el-Hâc 

‘Abdullah ve Ahmed bin İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ meblağ-ı mezbûr bâkî beşyüz akçayı merkûme Cemîle 

Hatun hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda Aksinle Mahallesi ‘avârızına vakf idüp teslîm-i 

mütevelli 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 

Ramazân men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Şa‘bân 1083 / 30 Kasım 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Mi‘mârbaşı el-Hâc ‘Osmân, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 
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97-2 Küfür ve Tehdît Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed 

bin Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hüseyin Beşe ibn Mehmed 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hüseyin Beşe bana senin ‘avratını çekerin ve 

evini ateşe yakarın ve bıçak ile seni darb iderin didi 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 

Mevlûd bin Mahmûd ve Halîl bin Ca‘fer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Hüseyin Beşe bizim huzûrumuzda 

mezkûr el-Hâc Mehmed’e senin ‘avratını çekerin ve evini ateşe yakarın ve bıçak ile seni darb 

iderin didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a husûs-ı mezbûra 

mübâşir ta‘yîn olunan Ahmed Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer 

min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Şa‘bân 1083 / 4 Aralık 

1672). 

‘Abdurrahman bin Murâd, Hasan Çelebi bin Mehmed, Sevindik bin Karakaş, Muharrem 

bin Şa‘bân, Bayram bin Ahmed, Mehmed bin el-Hâc Üveys. 

 

97-3 Hırsızlık Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerinin  

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa huzûruna bi’z-zât varup ‘akd-ı 

meclis-i şer‘ olundukda mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi mülhakâtından 

Zincirlikuyu Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Seyyid Hâcı Çelebi ibn es-Seyyid 

Ramazân meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Zengan nâm karye 

sâkinlerinden Mustafâ bin Murtazâ ve hâzır-ı bi’l-meclis ‘İvaz bin Mehmed’in ‘abd-ı 

memlûku Şahin bin ‘Abdullah mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on 

gün mukaddem Karye-i İsmîl kurbunda Kara Mehmed Damı dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ 

buğday nûdem nısfü’l-leylde açılup tahmînen on beş keyl buğdayımı almışlar mezbûrân 

Mustafâ ve Şahin’i mazınna ittihâz iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden zikr olunan Kara Mehmed Damı’nda sâkin es-

Seyyid Umûr Çelebi ibn es-Seyyid Nasûh ve es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn ‘Alî nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-

i kitâbdan on gün mukaddem mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ merkûm Seyyid Hâcı Çelebi’nin 

buğday nûdesini nısfü’l-leylde mezbûrân Mustafâ ve Şahin açup buğday alurken biz gördük 

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 mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Şa‘bân 1083 

/ 5 Aralık 1672). 

Fahrü’l-meşâyih es-Seyyid Mehmed Efendi bin es-Seyyid ‘Alî el-Endülüsî, es-Seyyid 

Süleymân Çelebi çiftçiler şeyhi, es-Seyyid Nasûh Çelebi bin es-Seyyid Ramazân, es-Seyyid 

Halîl Çelebi bin es-Seyyid Nasûh. 

 

97-4 Alacak Da‘vâsı ve Mülk Satışının Feshi 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed bin Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Mîrzâ bin Ahmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Karadiğîn nâm 

karyede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan bir evlek bağımı ve bir evlek 

arz-ı hâliyemi mezbûr Mîrzâ’ya üçbinsekizyüz akçaya bey‘ eyledim ikibin akçasını hâlâ virüp 
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bâkîsini koyun dölüne virecek olmuşidi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mîrzâ cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Ahmed zikr olunan bağı ve arz-ı hâliyede 

karındaşı gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Mehmed’in hissesi var imiş ve bağ zemîni ve arz-ı hâliye 

dârü’ş-şifâ vakfı olup arz-ı vakf mütevellisi ma‘rifeti ile bey‘ eylemedi almam deyücek 

gıbbe’l-istintâk mezkûr Ahmed cevâbında bey‘ eylemediği bağ ve arz-ı hâliyede karındaşı 

gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Mehmed’in hissesi olduğunu ve bağın zemîni ve arz-ı hâliye dârü’ş-

şifâ vakfı olup mütevelli ma‘rifetiyle bey‘ eylemediğini mukırr ve mu‘terif olmağın mâdâm ki 

karındaşının hissesi olup ve mütevelli ma‘rifeti olmamağla bey‘ câ’iz olmamağla da‘vâ-yı 

merkûmeden mezbûr Ahmed men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Şa‘bân 1083 / 4 Aralık 

1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin 

bin Durmuş. 

 

98-1 Suğla Hâsları Mahsûlünün Tefvîz Edilmesi 

Karaman aklâmına tâbi‘ havâss-ı hümâyûn hâslarından mahmiye-i Konya’da vâki‘ 

Suğla Hâssı voyvodası olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Bektaş Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan fahrü’s-sâdât 

zübdetü’l-kuzât râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Hüseyin Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp bin seksen iki senesine mahsûb olmak üzere voyvodası olup taht-ı iltizâmımda olan 

Suğla Mukâta‘ası tevâbi‘inden Seydîşehri ve Bozkır suğlalarını sülüsânı buğday ve sülüsü 

arpa olmak üzere beş bin keyl galleyle ber-vech-i maktû‘ mûmâ-ileyh es-Seyyid Hüseyin 

Efendi’ye der-‘uhde tefvîz idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere kabûl idüp zikr olunan 

Seydîşehri ve Bozkır suğlalarının mahsûlünü tahsîl ve der-anbar eyledikden sonra be-her 

keyli onbir semenden bin keyl buğdayı yediyüzseksenbeş esedî guruşa ve be-her keyli birer 

esedî guruşdan iki bin üç yüz otuz üç keyl buğdayı ikibinüçyüzotuzüç guruşa ve be-her 

keylini sekiz semenden bin altı yüz altmış yedi keyl arpayı dokuzyüzelliikibuçuk guruş ve bir 

semene bey‘ ve teslîm idüp cem‘an dörtbinyetmişbuçuk guruş ve bir semen olmağla meblağ-ı 

mezbûr dörtbinyetmişbuçuk guruş ve bir semeni mûmâ-ileyh es-Seyyid Hüseyin Efendi 

yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim bâkî bir akça ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Şa‘bân 1083 / 6 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, Fahrü’l-müderrisîn Sarâc-zâde 

‘Abdulkerîm Efendi, Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, Fahrü’l-müderrisîn es-

Seyyid Süleymân Efendi bin Üveys, Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi ibn Ezelî, es-Seyyid 

Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ Beg, Mustafâ Ağa ibn ‘Abdullatîf Beg, Mehmed Çelebi 

bin Ahmed Beg, Seyyid Süleymân Çelebi bin Seyyid Ahmed, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid 

Hasan, el-Hâc Mustafâ bin Mehmed Beg. 

 

98-2 Siyâdet (Seyyidlik) Hücceti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Şerbetçiler nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘iyyü’l-kitâb es-Seyyid Emrullah Çelebi ibn es-Seyyid Hamza ve Seyyid 

‘Osmân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden el-Hâc 

Şa‘bân bin Velî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki sen mukaddem 

‘ammi-zâdemiz müteveffâ Kalaycı Seyyid Mustafâ Çelebi yedinde mahfûz ve mazbût olan 

siyâdet hüccetimizi gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Hâcı bin Ramazân ve karındaşı Nasûh şirret idüp 

hüccet-i merkûmeyi bir tarîkle alup zabt itmekle biz taleb eylediğimizde elinden almak 
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mümkün olmamağla nakîbü’l-eşrâf hazretlerine teşekkî içün Âsitâne-i Sa‘âdet tarafına revâne 

olup Eskişehr nâm kasabaya vardığımızda mezbûrân Hâcı ve Nasûh gelüp bize mülâki olup 

hîle ile bizi döndürüp Konya’ya geldikde siyâdet hüccetimizi ma‘â mezbûr el-Hâc Şa‘bân’a 

emânet vaz‘ ve teslîm idüp ikimiz ma‘â gelmedikçe birimize virme deyu tenbîh eylemişidik 

hâlâ hüccet-i merkûmeyi mezbûr el-Hâc Şa‘bân’dan taleb ideriz su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Şa‘bân cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem 

mezbûrân es-Seyyid Emrullah Çelebi ve Hâcı ma‘â gelüp vech-i meşrûh üzere siyâdet 

hüccetini bana emânet vaz‘ ve teslîm idüp ba‘dehu mezbûr Hâcı yanında bir âdem ile gelüp 

mukaddemâ bu âdem ile ma‘â sana emânet virdiğimiz hüccetimi vir deyu beni iğfâl idüp ben 

dahî hüccet-i merkûmeyi mezbûr Hâcı’ya teslîm eyledim deyücek hüccet-i merkûmeyi 

mezkûr Hâcı’ya teslîm eyledikde mezbûr Seyyid Emrullah Çelebi hâzır ve mevcûd 

olmamağla hüccet-i merkûmeyi mezkûrân Seyyid Emrullah ile Hâcı’ya ma‘â teslîme mezbûr 

Hâcı Şa‘bân’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Şa‘bân 1083 / 6 Aralık 1672). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hamza, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin es-Seyyid 

Süleymân, Velî bin ‘Alî, Şa‘bân bin Receb. 

 

98-3 Vasîden Mîrâs Mâlların Teslîm Alımını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinelerinden Hadîce bint-i İbrahîm nâm bikr 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘iyyü’l-kitâb Süleymân ve Râzıye bint-i 

Ahmed mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ ben ‘âkıle ve bâliğa olup emvâl ve 

erzâkımı zabta kâdire olmam ile babam İbrahîm’den ve vâlidemden bana intikâl iden 

mâlımdan mâ‘adâ menkûlâtımı alup kabz idüp mezbûrân Süleymân ve Râzıye’nin 

zimmetlerini ibrâ ve kâti‘ü’n-nizâ‘ ile ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir habbe hakkım ve ‘alâkam 

kalmadı ancak bağ hissem kaldı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allıka 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’s-sâmin ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (18 Şa‘bân 1083 / 9 Aralık 1672). 

‘Alî Beşe bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Mehmed bin ‘Abdulbâkî, ‘Abdî bin Ahmed, Mûsâ 

Halîfe el-imâm. 

 

98-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ ibn el-Hâc ‘Osmân 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Nasûh mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede bir tarafı Emrullah mülkü ve bir tarafı ‘Ömer mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı benim mülküm ile mahdûd bir oda ve bir ahur ve bir 

mikdâr havluyu mezbûr Yûsuf’a oniki 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 oniki esedî guruşu 

mezkûr 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’t-tâsi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (19 Şa‘bân 1083 / 10 Aralık 1672). 

Ahmed Çelebi bin el-Hâc ‘Abdulkerîm, Pîr ‘Alî bin Mehmed, İbrahîm bin Bâlî, ‘Alî bin 

Hasan. 
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99-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Akbaş Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

‘Âyşe bint-i Velî nâm hatunun sadrî oğlu ‘Osmân bin ‘Ömer meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karındaşları ashâb-ı hâze’l-kitâb Receb ve Velî ve İsmihân ve üvey babası Nûrullah 

Beşe mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp vâlidem müteveffât-ı merkûme ‘Âyşe 

Hatun’un muhallefâtından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘am mukâbelesinde cemî‘ 

şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile muhallefât-ı merkûmeden bir kemer sîm kuşak ve beş 

esedî guruş ve binyüzyetmiş akça alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriğ olup 

zimmetlerini ibrâ ve kâti‘ü’n-nizâ‘la 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’t-tâsi‘ 

‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (19 Şa‘bân 1083 / 10 Aralık 

1672). 

‘Abdullah bin el-Hâc Mustafâ, el-Hâc ‘Osmân bin ‘Abdullah, el-Hâc ‘Osmân bin el-

Hâc Ebûbekir, Mehmed Çelebi bin Halîl Halîfe. 

 

99-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Gürelma nâm karye sâkinlerinden Ahmed bin Mûsâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Sunkur mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Hocahabîb Mahallesi’nde sâkine iken fevt olan Râbi‘a bint-i Mehmed nâm 

hatunun ben karındaşı Mûsâ’nın oğlu Ahmed’in sulbî oğlu olup muhallefâtından bana hisse 

isâbet itmekle hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî cevâbında 

mezkûr Ahmed müteveffât-ı merkûme Râbi‘a’nın vech-i meşrûh üzere vârisi olduğu 

ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezkûr Ahmed’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine 

taleb olundukda hâzırda beyyinesi olmamağla ityân-ı beyyine içün beş gün ihmâl olunup otuz 

dört gün mürûr idüp gelmekle hıfzen li’l-makâl mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-

tâsi‘ ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (19 Şa‘bân 1083 / 10 

Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Ebûbekir bin İbrahîm, Halîl Halîfe bin 

İbrahîm, Velî bin Mehmed, Mustafâ bin Ya‘kûb. 

 

99-3 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîri el-med‘uv Hasan bin Durmuş el-müteveffâ ebûhu el-mezbûr min kıbel-i 

sâkinen be-Mahalleti Hâcıcemâl min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihi ve 

sâ’ir havâyicihi ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeylihi 

erba‘ate derâhime mine’l-mâli’l-müntakil ileyhi bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhi’l-müteveffâ el-

mezbûr bi’t-talebi ceddeti hâmileti hâze’l-kitâb Müslime bint-i Mustafâ ve hüve fî hücrihâ ve 

terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyici ve bi’l-istidâneti 

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’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (21 Şa‘bân 1083 / 12 Aralık 1672). 

el-Hâc Ahmed Beşe bin el-Hâc Mehmed, Mehmed bin Hâcı Cemâl, ‘Ömer bin 

Süleymân, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 
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99-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Zincirlikuyu Mahallesi sâkinelerinden Safiye bint-i Seyyid Budak 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Yûsuf ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i 

mü’eccelim ve nafaka-i ‘iddetim ve me’ûnet-i süknâm mukâbelesinde mezbûr Yûsuf 

yedinden bir al atlas alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriğ olup zimmetini ibrâ ve 

iskât eylediğimde mezbûr Yûsuf benim ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile beni hul‘ idüp ol 

dahî hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Şa‘bân 

1083 / 11 Aralık 1672). 

el-Hâc ‘Îsâ el-imâm, Halîl bin İlyâs, Süleymân bin İbrahîm, ‘Osmân bin Receb. 

 

99-5 Muhâla‘a 

Sehvle mükerrer kayd olunmuşdur. 

Mahmiye-i Konya’da Zincirlikuyu Mahallesi sâkinelerinden Safiye bint-i Budak nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Yûsuf ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i 

me’eccelim ve nafaka-i ‘iddetim ve me’ûnet-i süknâm mukâbelesinde mezbûr Yûsuf 

yedinden bir al atlas alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriğ olup zimmetini ibrâ ve 

iskât eylediğimde mezbûr Yûsuf benim ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile beni hul‘ idüp ol 

dahî hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Şa‘bân 

1083 / 11 Aralık 1672). 

el-Hâc ‘Îsâ el-imâm. 

 

100-1 Ortaklık Anlaşmazlığı Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu nâm mahalle sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Pîr ‘Alî bin 

Allahverdi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı Pîr Ahmed mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi sene mukaddem müşterek olan mâlımızdan mahalle-

i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan iki bâb ev yerini Mehmed 

nâm kimesneden üçbin akçaya iştirâ idüp ba‘dehu ev binâ idüp karındaşım mezbûr Pîr Ahmed 

ile taksîm murâd olundukda mezbûr Pîr Ahmed zikr olunan ev hissesi mukâbelesinde müşâ‘ 

olan bir kısrak ve bir tay ve dört merkeb ve iki tosun ve bir döşek ve bir ineği alup kabûl ve 

zabt idüp ev hissesini bana virüp kat‘-ı ‘alâka eylemişidi hâlâ ev hissem vardır deyu müdâhale 

murâd ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Pîr Ahmed cevâbında fî’l-vâki‘ zikr 

olunan ev hissem mukâbelesinde mukaddemâ müşâ‘ olan bir kısrak ve bir tay ve dört merkeb 

ve iki tosun ve bir düğe ve bir ineği alup kabûl idüp ev hissemi karındaşım mezbûr ‘Alî’ye 

virdim deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Şa‘bân 1083 / 9 

Aralık 1672). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş, ‘Abdullah bin Mahmûd. 
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100-2 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden ‘İvaz bin İbrahîm nâm sagîrin 

kıbel-i şer‘den tesviye-i umûruna vasî nasb ve ta‘yîn olunan vâlidesi Hûrî bint-i Sefer nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Hürrem 

mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun Türbe-i Celâliye 

Mahallesi mülhakâtından Dolabucu nâm mahallede vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir 

tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı el-Hâc ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan arz-

ı hâliyesini sâhib-i arz ma‘rifetiyle zarûret-i nafakası içün ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-

rağbe yevm vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan râyic-i fî’l-vakt yedibin akça ile iki keyl 

buğdaya vesâyetim hasebiyle 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 ve iki keyl buğdayı 

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-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-

sene selâse ve semânîn ve elf (21 Şa‘bân 1083 / 12 Aralık 1672). 

Mehmed bin Mustafâ, el-Hâc Himmet bin Velî, ‘Alî bin ‘İvaz, İşrâk bin Mehmed, 

Mehmed bin Teberrük, ‘Abdulkerîm bin el-Hâc Mehmed. 

 

100-3 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden İsmihân bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Mehmed mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Hüseyin’e bi-tarîki’l-karz üçbinyüz akça ve 

bir çift altun küpe virüp ve zimmetinde ikibin akça mehr-i mü’eccelim dahî vardır hâlâ taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin cevâbında bir çift küpesin ve bin 

akça mehr-i mü’ecceli vardır lâkin üçbinyüz akça karz almadım ve bin akça mehr-i 

mü’eccelinden ziyâde yokdur deyu inkâr itmeğin merkûme İsmihân Hatun’dan mehr-i 

mü’ecceli bin akçadan ziyâde olduğuna ve bi-tarîki’l-karz üçbinyüz akça virdiğine beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin zikr olunan üçbinyüz 

akça karz almadığına ve mehr-i mü’ecceli bin akçadan ziyâde olmadığına mezbûr Hüseyin’e 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan 

bin akça mehrini ve bir çift küpeyi teslîme mezbûr Hüseyin’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şa‘bân li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 

Şa‘bân 1083 / 4 Aralık 1672). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, Hâcı bin Durmuş. 

 

100-4 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Şeyh ‘Ömer Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Nişântaş Mahallesi’nde fevt olan Mehmed bin Velî nâm kimesnenin sulbî 

oğlu Velî ve zevce-i metrûkesi Hüsnâ bint-i İsma‘îl mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem mezbûr Mehmed’e hâl-i sıhhatinde bi-tarîki’s-selem yüz esedî guruş 

virüp teslîm idüp ol dahî alup yüz guruşa dört kantar kızıl boya alup içine vaz‘ eylemek içün 

mâlım ile sekiz garar alup mezbûr Mehmed’e teslîm idüp fevt olmağla meblağ-ı mezbûr yüz 

guruş ve sekiz gararımı muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrân Velî ve Hüsnâ cevâblarında fî’l-vâki‘ mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Mehmed 

hâl-i sıhhatinde mezbûr Şeyh ‘Ömer yedinden yüz esedî guruş aldı kable’l-edâ fevt olmağla 

zimmetinde kaldı vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynidir deyu bi-tav‘ihimâ ikrâr idüp sekiz 

gararları inkâr itmeleriyle ikrârları mûcibince zikr olunan yüz guruşu muhallefât-ı 
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merkûmeden mezkûr Şeyh ‘Ömer Efendi’ye teslîme mezbûrân Velî ve Hüsnâ’ya tenbîh 

olunup ve sekiz gararı isbât içün mezkûr Şeyh ‘Ömer Efendi’ye ihmâl bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şa‘bân li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Şa‘bân 

1083 / 11 Aralık 1672). 

el-Hâc Şa‘bân bin Velî, Ahmed bin Mustafâ, Halîl Beşe Çavuş. 

 

101-1 Kocasından Boşanan Kadının Yeniden Evlenme İsteği 

Mahmiye-i Konya’da Muhtâr Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Küşâde bint-i 

‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp zevcim gâ’ib-i ‘ani’l-

meclis olan Ahmed nâm kimesne beni tatlîk ideli yetmiş gün mürûr eyledi yetmiş günde üç 

def‘a hâyize olup yine tâhire olmam ile nefsimi zevc-i âhara tezvîc murâd iderin didikde 

yetmiş gün mürûr idüp üç def‘a hâyize olup yine tâhire olduğuna mezkûre Küşâde’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’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (21 Şa‘bân 1083 / 12 Aralık 1672). 

Mehmed bin Nasûh, İbrahîm Çelebi bin Mahmûd Efendi, Seyyid Durmuş Çelebi bin 

Seyyid Derviş. 

 

101-2 Ev Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîn Tebrîzi Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Halîl 

nâm hatun tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan İbrahîm Çelebi ibn ‘Abdulhalîm ve Mahmûd Çelebi ibn İsma‘îl şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn ‘Alî Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb zevci Bayram bin Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Râzıye mahalle-i merkûmede vâki‘ şimâlen 

‘Osmân mülkü ve kıbleten merkûme Râzıye mülkü ve garben tarîk-i hâs ve şarken Hazret-i 

Şems havlusu ile mahdûd bir harâbe tabhâne ve bir harâbe sofa yeri ve kuyu ve bir mikdâr 

havluyu müştemil menzilini mülkünden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye zevci mezbûr 

Bayram’a hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-i hibede 

ithâb kabûl ve kabz eyledi ba‘de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tsarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Şa‘bân 1083 / 14 

Aralık 1672). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid ‘Abdî, Mîrzâ bin ‘Abbâs, Hüseyin bin ‘Osmân, 

Mehmed Çelebi bin Mehmed, el-Hâc ‘İvaz bin el-Hâc Mehmed. 

 

101-3 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinelerinden Havvâ bint-i el-Hâc Mehmed 

nâm hatun tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile 

‘ârifân olan Seyyid Mustafâ Çelebi ibn Hasan ve Sefer bin ‘Abdullah şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan vâlidesi Nisâ bint-i Bâlî nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

zevci râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin Hüsâm mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kızım 

merkûme Havvâ zevci mezbûr ‘Alî ile beynlerinde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akça mehr-i mü’eccelinden ve 

nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden fâriğ olup ve me’ûnet-i süknâsı dahî kendi üzerine olmak 

üzere zevci mezbûr ‘Alî ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye hul‘ idüp ol dahî hul‘u ba‘de’l-kabûl 

zevciyete müte‘allık cemî‘ de‘âvîden fâriğ olup her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât itmeğin 
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gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Şa‘bân 1083 / 14 Aralık 1672). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, Bektaş bin ‘Alî, Hüseyin bin Hasan. 

 

101-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden Zeyneb bint-i Mehmed nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin Seydî mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Şa‘bân ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve 

musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onikibin akça mehr-i 

mü’eccelden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden fâriga olup me’ûnet-i süknâm kendi üzerime 

olmak üzere mezbûr Şa‘bân ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî hul‘u ba‘de’l-

kabûl zevciyete ve gayra müte‘allık cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve 

iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Şa‘bân 1083 / 15 Aralık 

1672). 

Mehmed Beşe bin Mevlûd, ‘Osmân bin Ahmed, Ahmed bin Hızır, Hüseyin Dede bin 

Kademeri.  

 

101-5 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Murât veled-i Yovan nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Çandır Değirmeni kurbunda vâki‘bir 

tarafı Bâlî zimmî mülkü ve tarafeyni mezbûr Murât zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir bâb evi ve havlu ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil altı puşta bağımı mezbûr 

Murât zimmîye onbir esedî guruş ile bir keyl buğdaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr onbir esedî guruşu ve bir 

keyl buğdayı 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-

i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Şa‘bân 1083 / 15 Aralık 1672). 

Latîf bin Mustafâ, ‘Osmân bin el-Hâc Bâyezîd, ‘Abdî bin Sâlih, Mehmed bin Ebûbekir, 

İbrahîm bin ‘Abdullah. 

 

102-1 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Murtazâ nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Hasan ibn el-Hâc Yûsuf 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Hasan ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan yirmialtıbin 

akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden ve bir kemer sîm kuşağımdan 

ve bir alaca sâde ve bir beledî yorgan ve bir beledî döşek ve bir çift beledî yasdık ve bir sagîr 

kaliçemden fâriğ olup mezbûr Hasan’a teslîm idüp ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime 

olmak üzere mezbûr Hasan ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iye ile hul‘ idüp ol dahî vech-i 

mübeyyen üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete ve gayra müte‘allık cemî‘ de‘âvîden her 

birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(25 Şa‘bân 1083 / 16 Aralık 1672). 
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es-Seyyid Mustafâ Çelebi el-imâm, Mehmed bin Halîl, Derviş Receb bin Mehmed, 

Hüseyin bin İbrahîm. 

 

102-2 Alacağını Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin ‘Abbâs meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Süleymân bin Hamza mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr el-Hâc Süleymân zimmetinde karz-ı şer‘îden kırkdokuz esedî 

guruş ve çuka bahâsından onbeşbuçuk esedî guruş ki cem‘an altmışdörtbuçuk guruşum olup 

meblağ-ı mezbûr altmışdörtbuçuk guruşumu mezkûr el-Hâc Süleymân yedinden bi’t-temâm 

alup kabz eyledim bâkî bir akça ve bir habbem kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Şa‘bân 1083 / 17 Aralık 1672). 

Receb bin Süleymân, ‘Ömer Çelebi bin Mûsâ, Mûsâ bin Sevindik, Mahmûd bin 

‘Osmân, Sefer bin Bâlî, Şa‘bân bin Süleymân. 

 

102-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi sâkinelerinden Zemîne bint-i ‘Abdussamed 

nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mûsâ ve Ahmed Halîfe ibn Muslî 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Sefer bin Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde sâhibete’s-sifr Arzu bint-i Îsâ nâm nasrâniye tarafından tasdîka vekîli olan zevci 

Kurd veled-i İllez nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Kilisa Köprüsü kurbunda vâki‘ bir tarafı Halîl Çelebi mülkü ve bir tarafı 

el-Hâc ‘Abdî mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve bir oda 

ve havlu ve bir dönüm tarla ve eşcârı müştemil bir tahta bağı mezbûre Arzu Hatun’a râyic-i 

fî’l-vakt onikibin akçaya 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 Arzu 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 Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Şa‘bân 1083 / 

17 Aralık 1672). 

İbrahîm bin el-Hâc Mustafâ, Yûsuf bin Hüseyin, el-Hâc Mehmed el-imâm, Hasan bin 

Bahşâyiş, İbrahîm bin İshak.  

 

102-4 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîri el-med‘uv ‘Ömer bin Mehmed el-müteveffâ ebûhü el-mezbûr min kıbel-i 

sâkinen be-Mahalleti Kemâlgarîb min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihi 

ve li-sâ’iri havâyicihi ez-zarûreti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevm-i târîhihi bi-zeyl-i 

erba‘ate derâhim mine’l-mâli’l-müntakil ileyhi bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhi’l-müteveffâ el-

mezbûr bi’t-talebi ceddihi hâmil-i hâze’l-kitâb Mehmed bin Mahmûd ve hüve fî hicrihi ve 

terbiyetihi ve ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicini ve’l-istidâneti 

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’s-sâdîs ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (26 Şa‘bân 1083 / 17 Aralık 1672). 

es-Seyyid İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Pîrlî, Seyyid Mehmed Halîfe el-imâm, Mustafâ 

bin Süleymân, Receb bin Kemâl, Ahmed bin Hasan Baba. 
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102-5 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Hasan meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî nâm kimesne mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Satı 

mülkü ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı ‘Abdulbâkî Ağa mülkü ve bir tarafı Velî 

mülkü ile mahdûd bir örtme ve çarâşhâne ve buçuk evlek arz-ı hâliye ve eşcâr bağcesini 

müştemil dört tahta bağımı mezbûr ‘Alî’ye yirmiüçbuçuk 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 

yirmiüçbuçuk guruşu mezbûr ‘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 fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şa‘bân 1083 / 20 Aralık 1672). 

İsma‘îl Beg bin Mehmed Beg, Mustafâ bin Hüseyin, el-Hâc Mehmed bin Hasan, 

Ahmed bin Hüseyin. 

 

103-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinelerinden ‘Âtıfe bint-i ‘Abdulhay 

Efendi 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 ibn el-Hâc Mehmed ve Hasan bin Ca‘fer 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Murâd Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp müvekkilem merkûme ‘Âtıfe mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed Beg mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı yine kendi mülkü ve bir tarafı Çiftçi Mehmed mülkü ile 

mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilini mezbûr Mustafâ’ya 

râyic-i fî’l-vakt ikibindokuzyüz akçaya 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‘ 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’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (28 Şa‘bân 1083 / 19 Aralık 1672). 

İsma‘îl ibn el-Hâc Mehmed, Mustafâ bin Ahmed, Mehmed bin el-Hâc ‘Osmân, İsma‘îl 

Beşe bin Yeten, es-Seyyid ‘Alî Çelebi çavuş. 

 

103-2 Cizye Da‘vâsı 

Medîne-i Münevvere ‘alâ sâkinihâ efdalu’s-salât ve’s-selâmek evkâfı mütevellisi 

fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Ağa’nın vekîl-i şer‘îsi olan İbrahîm Beg meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde evkâf-ı merkûmeye tâbi‘ Gülkiras ve Gürgen ahâlisinden ashâbü’s-

sifr Bâlî veled-i Şâtı ve Merdun veled-i Bâlî ve Serhoş veled-i Derdiyâr ve Merdiyâr veled-i 

Serhoş ve Bükzâd veled-i Şâtı ve Artin veled-i Şirin ve Tâvid veled-i Derdiyâr ve Hindi nâm 

zimmîler ve sâ’iri muvâcehelerinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn zimmîler evkâfı 

merkûme re‘âyâsından be-her sene üzerlerine edâsı lâzım gelen cizyeleri içün beşer guruş vire 

gelmişler iken hâlâ muhâlefet iderler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn zimmîler 

cevâblarında biz evkâf-ı merkûme re‘âyâsı üzerlerimize edâsı lâzım gelen cizye içün yetmişer 

cedîd akça vire geldik ve yedimizde emr-i şerîf-i ‘âlîşân vardır deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında buyurdum ki hükm-i şerîfim vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp göresiz bunlar bedel-i hamr ve ziyâde-i 
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cizye ve cülûs ve ziyâde-i akça-i cedîdi cânib-i mîrîye teslîm eylemek üzere mütevellilerine 

edâ eyleyüp memhûr temessük almışlar iken cem‘ine me’mûr olanlar bunlardan hilâf-ı şer‘ ve 

kânûn tekrâr taleb eyleyüp rencîde ve remîde itdirmeyesiz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i 

emr-i şerîf mezbûrûn zimmîlerden üzerlerine edâsı lâzım gelen cizye içün yetmiş cedîd 

akçaların alup ziyâde talebinden mezbûr İbrahîm Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(29 Şa‘bân 1083 / 20 Aralık 1672). 

İbrahîm Çelebi Tekeli, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

103-3 Gammazlık İddi‘âsını İsbâtlayamama 

Bozkır Kazâsı’na tâbi‘ Akkilisa nâm karye sipâhisi fahrü’l-akrân ‘Abdullah Ağa’nın 

subaşısı ve vekîli olan Receb Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Enbiyâ bin Satı mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Enbiyâ 

karye-i merkûmede sâkin Süleymân nâm kimesnenin ‘avratı Hadîce’nin evine hıyânet 

kasdıyla gâyib-i ‘ani’l-meclis olan ‘Osmân nâm kimesne dâhil olmuş deyu bana gamz eyledi 

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 mezbûr Süleymân’ın ‘avratı Hadîce’nin evine 

hıyânet kasdıyla mezkûr ‘Osmân dâhil olmuş deyu mezbûr Receb Beg’e gamz eylemediğine 

merkûm Enbiyâ’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 fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene selâse ve semânîn ve elf (3 Ramazân 1083 / 23 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

103-4 Bulunan Deveye ‘Ulaf Bahâ Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf Ağa meclis-i şer‘-i 

şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp bir re’s ervâne deveyi Resûl nâm karyeden (boş) nâm kimesne 

yava ahz idüp bana teslîm itmekle cânib-i şer‘den zikr olunan deveye ‘ulaf bahâ takdîr 

olunması matlûbumdur didikde zikr olunan ervâne bir re’s deveye sâhibi zuhûr idüp ve yahud 

müddet-i ‘örfiyesi temâm olunca târîh-i kitâb gününden yevmî onaltışar akça ‘ulaf bahâ takdîr 

olunup ‘alâ tarîki’l-emâne mezbûr Yûsuf Ağa’ya vaz‘ olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1083 / 9 Ekim 1672). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, Hâcı bin Durmuş. 

 

104-1 Talâk İddi‘âsı ve Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Fâtî bint-i Hasan nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin ‘Abdî mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem zevcim mezbûr Hüseyin beni tatlîk 

itmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akça mehr-i mü’eccelimi taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin cevâbında târîh-i mezbûrda 

merkûme Fâtî Hatun onaltıbin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden 

ve me’ûnet-i süknâsından fâriga olup zimmetimi ibrâ itmeğin ben dahî merkûmeyi muhâla‘a 

eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc İbrahîm bin Mehmed ve Ahmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan dört sene 

mukaddem merkûme Fâtî Hatun onaltıbin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından bizim huzûrumuzda fâriga olup zevci mezbûr 
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Hüseyin’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledi ol dahî merkûmeyi muhâla‘a eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın ber-vech-i mu‘ârazadan merkûme Fâtî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (3 Ramazân 1083 / 23 Aralık 1672). 

es-Seyyid Ahmed bin es-Seyyid Süleymân, Mehmed bin ‘Abdulkerîm, Hamza Çelebi 

bin Mahmûd.  

 

104-2 Rüsûm-ı Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan Yûsuf Ağa meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede vâki‘ Yenice Mahallesi sâkinlerinden ashâb-ı 

hâze’l-kitâb Mehmed ve Mustafâ ibney Hâcı ve Muslî ve oğlu Bâlî ve Çıralumescid 

Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Mehmed ve ‘Alî bin Koca nâm kimesneler ve sâ’iri 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn kimesnelerin ceddeleri Mîrâbiye 

Mukâta‘ası’na tâbi‘ Gödene nâm karye sâkinlerinden olmağla üzerlerine edâsı lâzım gelen 

cebe ve bennâk ve çiftbozân ve bâd-ı hevâ resmlerini taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn kimesneler cevâblarında biz ve ceddimiz karye-i merkûmeden otuzüç 

sene mukaddem kat‘-ı ‘alâka idüp gelüp zikr olunan mahallelerde hâneye kayd olup vâki‘ 

olan tekâlîf-i ‘örfiye ve şâkkayı edâ ve teslîm ideriz karye-i merkûmede kat‘â çiftbozan ve 

bâd-ı hevâ resmi îcâb ider arâzimiz yokdur be-her sene üzerlerimize lâzım gelen cebe ve 

bennâk resmini virdikden sonra çiftbozan ve bâd-ı hevâ resmi talebine kâdir olmaduğuna 

yedimizde fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlî olmağla bin seksen senesinde mîr-i âb emîni olan 

‘Osmân Ağa ile mürâfa‘a-i şer‘ olduğumuzda ol sene nâ’ibü’ş-şer‘ olan fazîletli Mehmed 

Efendi ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe ve emr-i ‘âlî mîr-i âb emîni olan ‘Osmân Ağa’yı men‘ ve 

def‘ idüp yedimize hüccet-i şer‘iye virmişdir deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhlarına mutâbık 

hüccet-i şer‘iye ve fetvâ-yı münîfe ve emr-i ‘âlî ibrâz itmeğin ber-mûcib-i hüccet-i şer‘iye ve 

fetvâ-yı münîfe ve emr-i ‘âlî da‘vâ-yı merkûmeden mezkûr Yûsuf Ağa men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (2 Ramazân 1083 / 22 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Hâcı Beg bin Ahmed, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

104-3 Ölüm Keşfi (Üzerlerine Ev Yıkılıp Ölen Karı-Kocanın Keşfi) 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acik Mahallesi sâkinlerinden Süleymân Halîfe ve Mehmed 

bin Mûsâ ve Molla ‘Abdulkerîm bin Velî nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i 

kelâm idüp mahalle-i merkûmede sâkin Mehmed bin İbrahîm ve Neslihân bint-i ‘Abdullah 

nâm kimesne mülk menzillerinde yaturken nısfü’l-leylde sâkin oldukları menzilin damı 

üzerlerine yıkılup altında kalup vefât eylemişler cânib-i şer‘den üzerlerine varup keşf ve tahrîr 

olunması matlûbumuzdur didiklerinde savb-ı şer‘den Mevlânâ Mahmûd Çelebi ta‘yîn olunup 

ol dahî hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan Mustafâ Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn 

ile mahalle-i merkûmede mezbûrân Mehmed ve Neslihân’ın menziline varup nazar olundukda 

fî’l-vâki‘ sâkin oldukları evin damı mezbûrân Mehmed ve Neslihân’ın üzerlerine yıkılup 

altında kalup vefât eylediği mu‘âyene ve müşâhede olundukdan sonra mezbûr Mehmed’in 

vâlidesi Kerîme bint-i İbrahîm ve merkûme Neslihân’ın zevc-i metrûku Mûsâ bin İbrahîm 

meclis-i mezbûrda mûrisimiz mezbûrân Mehmed ve Neslihân’ın vefâtlarına müte‘allık 

mahalle-i merkûme ahâlisinden bir ferdin sun‘ ve te‘addîleri olmayup dam üzerlerine yıkılup 

altında kalup vefât eylediler min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur didiklerin mevlânâ-yı 
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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’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şa‘bâni’l-

mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Şa‘bân 1083 / 16 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât ‘Abdurrahman Efendi, Mustafâ Çelebi bin Mehmed, Receb bin Mevlûd, 

Seyyid İsma‘îl Çelebi bin Süleymân, Velî bin ‘Alî, Ramazân bin Mahmûd. 

 

105-1 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden ‘Alî Halîfe’nin 

sulbî sagîr oğlu Hasan’ın vasîsi ‘ammisi Sefer mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe hâl-i sıhhatinde yetmiş esedî guruş virüp 

ba‘dehu ellisekizbuçuk guruşunu aldım bâkî ondokuzbuçuk guruşum 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 Süleymân bin Mehmed ve ‘Osmân ibn el-Hâc Mehmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

mezbûr Hasan müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî Halîfe’ye bizim huzûrumuzda yetmiş esedî guruş 

virüp teslîm idüp ol dahî kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 

oldukdan sonra meblağ-ı bâkî ondokuzbuçuk guruşu almadığına ve âhara havâle 

eylemediğine ve turuk-ı şer‘iyeden bir tarîkle müteveffâ-yı mezbûrun zimmetini (ibrâ) 

eylemediğine mezbûr Hasan’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan ondokuzbuçuk guruşu müteveffâ-yı mezbûrun 

muhallefâtından mezbûr Hasan’a teslîme vasî-i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(3 Ramazân 1083 / 23 Aralık 1672). 

el-Hâc Hasan bin Kulu, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, Şa‘bân Beşe 

bin Mahmûd, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

105-2 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Galebe Mahallesi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûmede sâkin iken fevt olan el-Hâc Mehmed’in oğlu Ahmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr el-Hâc Mehmed zimmetinde mihrâb mâlından sekiz esedî guruş alup 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 Mehmed bin Memi ve Hasan 

bin Sefer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ mahalle-i merkûme mescidi mihrâbı mâlından müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed 

zimmetinde sekiz esedî guruş vardır kable’l-edâ fevt olmağla zimmetinde kaldı vâcibü’l-edâ 

deynidir 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 sekiz guruşdan cüz’en ve 

küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve turuk-ı şer‘iyeden bir tarîkle müteveffâ-yı 

mezbûrun zimmetini ibrâ eylemediğine mütevelli-i mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi’ye yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan sekiz 

guruş ve yedi aylık mürâbahasını müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından mütevelli-i 

merkûma teslîme mezbûr Ahmed’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Ramazân 

1083 / 25 Aralık 1672). 
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es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Hüseyin bin Hızır, ‘Abdulkâdir bin el-Hâc 

Mehmed. 

 

105-3 Muhâla‘a Sonrası Kadının Başkasıyla Evlenme İsteği 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Zeyneb bint-i 

Mehmed nâm bikr-i bâliğa meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Şa‘bân 

bin Mahmûd mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Şa‘bân beni muhâla‘a eyledi lâkin taht-ı 

nikâhında iken mezbûr Şa‘bân ile bir odada oturmadık ve mükâleme eylemedik ve cem‘ olup 

halvet-i sahîha olmadın hul‘ itmekle kable’l-‘idde nefsimi zevc-i âhara tezvîc murâd iderin 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şa‘bân 

cevâbında fî’l-hakîka merkûme Zeyneb mukaddemâ menkûha olup lâkin bir odada oturmadık 

ve cem‘ ve mükâleme eylemedik ve halvet-i sahîha olmadın muhâla‘a eyledim deyu bi-

tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Ramazân 1083 / 25 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 

 

105-4 Vasîden Mîrâs Mâlların Talebi Da‘vâsında Sulh 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden Şa‘bân bin ‘Alî nâm şâb meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Ahmed ve Receb ibney Mahmûd ve 

Mahmûd bin Muslî ve Ümmühânî bint-i Süleymân nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ ben sagîr iken babam ‘Alî’den ve vâlidem ‘Âyşe’den ve 

ceddem Fâtî Hatun’dan irs-i şer‘î ile bana intikâl iden eşyâmı mezbûrûn Ahmed ve Receb ve 

Mahmûd ve Ümmühânî zabt idüp hâlâ ben ‘âkıl ve bâliğ olup emvâl ve erzâkımı zabta kâdir 

olmam ile da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûrûn 

yedlerinden altı keyl buğday ve bir kuzulu koyun alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan 

fâriğ olup mezbûrûnun zimmetlerini ibrâ-i kâti‘ü’n-nizâ‘ ile 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’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (7 Ramazân 1083 / 27 Aralık 1672). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, İbrahîm bin Süleymân, Muslî Beşe bin Mahmûd, Halîl 

bin Nasûh, es-Seyyid ‘Abdurrahman Çelebi, Bostân bin Mehmed. 

 

106-1 Darb ve Küfür Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîr-i içün gıbbe’l-iltimâs bi’l-fi‘l mîr-

mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ 

Hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu 

huzûruna bi’z-zât varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ olundukda mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ 

Çumra nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât Hasan Efendi ibn Mevlûd Halîfe 

meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda Turgud Kazâsı’na tâbi‘ Kuzvîrân nâm karye sâkinlerinden 

‘Abdurrahman Efendi ibn Mûsâ mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört 

ay mukaddem Turgud kâdısı vefât idüp kazâ-i mezbûr mahlûl olmağla mezkûr ‘Abdurrahîm 

Efendi Karaman defterdârı kâ’im-makâmı tarafından temessük alup kazâ-i mezbûru zabt 

iderken taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden kazâ-i mezbûrda icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye içün bana hitâben 

emr-i ‘âlî olmağla ben dahî varup Uzuncakuyu nâm karyede ‘Abdulbasîr Halîfe’nin 

menzilinde merkûm ‘Abdurrahman Efendi’ye emr-i şerîfi ve mûcibince mahmiye-i merkûme 
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kâdısı a‘lemü’l-‘ulemâ Mûsâ Efendi’nin mektûbunu ibrâz eylediğimde mezbûr ‘Abdurrahman 

Efendi sill-i seyf üzerime gelüp sakalıma yapuşup başımı yurmuk ile darb idüp sakalıma ve 

‘avratıma zinâ lafzıyla şetm idüp ve sen de ve Mûsâ Efendi de bok yemişsiz didi su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mu‘în 

Mahallesi’nden Ahmed bin ‘Abdî ve Dehüdâ Mahallesi’nden Mustafâ bin Velî nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-

i mezbûrda mezkûr Hasan Efendi zikr olunan Uzuncakuyu’da ‘Abdulbasîr Halîfe menzilinde 

emr-i şerîfle mektûbu ibrâz eyledikde mezkûr ‘Abdurrahîm Efendi bizim huzûrumuzda ben 

bu emre ve mektûba ‘amel itmem deyüp sill-i seyf üzerine hücûm idüp sakalına yapışup 

mezkûr Hasan Efendi’nin sakalına ve ‘avretine zina lafzıyla şetm idüp ve başına yumruk ile 

darb eyledi 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 mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (6 Ramazân 1083 / 26 Aralık 1672). 

Yûsuf Beg mîr-i âb, İbrahîm bin Hâcı, ‘Abdullah bin ‘Alî Dede, Fahrü’l-akrân Mehmed 

Ağa, Receb bin Süleymân, İbrahîm bin ‘Abdullah. 

 

106-2 Vasiyet İsbâtı Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Galebe Mahallesi Mescidi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb es-

Seyyid Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Mahmûd meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden iken vefât iden el-Hâc Mehmed’in oğlu Ahmed mahzarında bi’t-

tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed hâl-i sıhhatinde bir 

sene mukaddem üçbin akça mescid-i mezbûr mihrâbına ve beşyüz akça çerâğına vakf ve 

vasiyet eyledi 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 Mehmed bin Memi ve Hasan bin 

Sefer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki‘ mezbûr el-Hâc Mehmed târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem hâl-i sıhhatinde üçbin akça 

mescid-i mezbûr mihrâbına ve beşyüz akça çerâğa vakf ve vasiyet eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a olmağın müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından meblağ-ı mezbûr üçbinbeşyüz akçayı 

mütevelli-i merkûm es-Seyyid Mehmed Çelebi’ye teslîme mezkûr Ahmed’e tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (5 Ramazân 1083 / 25 Aralık 1672). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Hüseyin bin Hızır, ‘Abdulkâdir bin el-

Hâc Mehmed. 

 

106-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Fâtıma bint-i 

‘Ömer nâm hatunun karındaşı ‘İvaz meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb kız 

karındaşı oğlu Mehmed bin Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisem merkûme 

Fâtıma’nın muhallefâtından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘am mukâbelesinde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mehmed yedinden ikibuçuk guruş alup kabûl 

ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ-i kâti‘ü’n-

nizâ‘ ile ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir akça ve bir habbem 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’s-sâbi‘ 
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min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Ramazân 1083 / 27 Aralık 

1672). 

Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, ‘Abdullah bin ‘Alî. 

 

106-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abîd Mahallesi sâkinelerinden Rahîme bint-i el-Hâc Hasan 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ ben sagîre iken dayım müteveffâ Şahbâz Beg beni mezbûr 

Mehmed’e yirmibin akça mehr-i mü’eccel üzerine ‘akd-ı nikâh eylemiş hâlâ ben ‘âkıle ve 

bâliğa olmam ile yirmibin akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden 

fâriga olup ve me’ûnet-i süknâm dahî kendi üzerime olmak üzere mezbûr Mehmed ile 

muhâla‘a-i sahîha-i ile hul‘ idüp ol dahî vech-i mübeyyen üzere hul‘u ba‘de’l-kabûl zevciyete 

ve gayra müte‘allıka cemî‘ de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik 

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 selâse ve semânîn ve elf (7 Ramazân 1083 / 27 Aralık 1672). 

‘Alî Halîfe el-imâm, el-Hâc Ahmed bin Himmet, el-Hâc Mustafâ bin Mehmed, 

Süleymân bin Selman, Ramazân bin Receb, Mustafâ bin İdrîs. 

 

107-1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Hasan Çelebi ibn el-Hâc 

Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Pâşâ Çeşmesi kurbunda 

Beşkavak dimekle ma‘rûf mevzi‘de vâki‘ bir tarafı es-Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ve 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı mezbûr el-Hâc ‘Alî mülkü ile mahdûd zemîninin be-her 

sene Türbe-i Celâliye’ye elli akça icâresi olan iki vîrâne evi ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil 

sekiz tahta bağımı mezbûr el-Hâc ‘Alî’ye kırk 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 kırk guruşu 

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 didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Ramazân 1083 / 31 Aralık 1672). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid ‘Abdî, ‘Îsâ Halîfe bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc 

İbrahîm bin Süleymân, Mevlûd bin el-Hâc Artin, el-Hâc ‘İvaz bin İlyâs. 

 

107-2 Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Velî bin Hüseyin 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Süleymân bin Receb mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem Pîrlevganda Kazâsı’na tâbi‘ Sahrınç nâm 

karyede sâkin iken mezbûr Süleymân elinde kılıç ve topuz ile sâkin olduğum evim üzerine 

gelüp zevceme kahbe çıkar erini paralayım didi su’âl olunup takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mevlûd Çelebi ibn es-Seyyid Hasan ve İmâm 

Yûsuf Halîfe ibn Velî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr Süleymân elinde kılıç 

ve topuz ile mezbûr Velî’nin evi üzerine gelüp zevcesine kahbe deyüp çıkar erini paralayım 

didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 
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fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 

Ramazân 1083 / 31 Aralık 1672). 

es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin es-Seyyid Hasan, Halîl bin Pîrli, Mehmed bin Mehmed. 

 

107-3 Darb ve Küfür Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi’nden Hüdâverdi ibn Pîrî meclis-i şer‘-i şerîfe 

gelüp takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mahmûd bin Mürsel nâm kimesne kable’l-

gurûb evime gelüp güvercinlerimi senin kedin tutup mecrûh eylemiş deyu kedimi darb 

itmekle niçün darb idersin didiğimde ağzıma ve ‘avratıma şetm ve kürek ile sol kulağımı darb 

ve kara ve bere eyledi didikde beresi ba‘de’l-keşf müşâhede olunup mâ-vaka‘a hıfzen li’l-

makâl bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (9 Ramazân 1083 / 29 Aralık 1672). 

‘Abdî bin el-Hâc Ramazân, Receb bin Halîl, Mehmed bin Hüseyin, İbrahîm bin 

Şükrullah, Nebî bin Mûsâ, Seyyid İlyâs bin Seyyid ‘Ömer, ‘Îsâ bin Eymîr. 

 

107-4 Çoban Tarafından Kaybedilen Hayvanların Tazmîni Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘iyyü’l-kitâb ‘Ömer bin Süleymân ve el-Hâc Satı 

nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde el-Hâc Hasan nâm çoban mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Ömer benim iki re’s kısrağımı ve mezbûr el-Hâc 

Satı’nın bir re’s kısrağını ra‘y içün merkûm el-Hâc Hasan’a teslîm eylemişidik hâlâ taleb 

ideriz su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Hasan cevâbında mezbûrân ‘Ömer 

ve el-Hâc Satı’nın üç re’s kısraklarını ra‘y içün almışidim mer‘âda ben gice ile yalnız kalup 

kurtlar yemiş deyu cevâb virmeğin bu takdîrce şer‘an tazmîn lâzım geldiğine fetvâ-yı şerîfe 

ibrâz itmeğin mazmûnunda Zeyd ücretle bir karyenin kısraklarını dâ’im yanında olup gice ve 

gündüz beklemek üzere kavl idüp kısraklarının birkaç gün yanında bekleyüp sonra hâlî yerde 

koyup Bekir’in bir kısrağını kurt helâk eylese Bekir Zeyd’e ol kısrağın kıymetini tazmîne 

şer‘an kâdir olur mu el-cevâb olur deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe zikr olunan 

kısrakların bahâlarını ba‘de’s-sübût tazmîne mezbûr çobana tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(10 Ramazân 1083 / 30 Aralık 1672). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, Hamza Çelebi bin el-Hâc Mahmûd, ‘Abdullah bin ‘Alî. 

 

107-5 Eski Konya Kâdısının Hâtime ve Yenisinin Başlama Kaydı 

Temmü’l-kelâm ve hakkü’l-ilm bi-‘avni’llahi’l-kerîm nemekahü’l-fakîr ‘Îsâ Efendi el-

mevlâ hilâfeti be-medîne-i Konya el-mahmiye ‘afâ ‘anhümâ. 

 

Bâbü’l-kazâyâ ve’l-ahkâm fî zimeni a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm fazîletlü Mahmûd 

Efendi. (mühür). 

 

107-6 Alacak Da‘vâsı 

Ilgun Kazâsı’na tâbi‘ Döğer nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Dediği ibn el-

Hâc Cemâl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Bâlî ibn el-Hâc ‘Alî mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Bâlî’nin kız karındaşı Safiye’yi oğlum oğluna 

‘akd-ı nikâh murâd eylediğimde mezbûr Bâlî mâni‘ olup yirmibeş esedî guruşumu alup 

ba‘dehu nikâha izn virüp ‘akd olunmağla virdiğim yirmibeş guruşun onbeşbuçuk guruşunu 
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yedinden aldım bâkîsini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

mezbûr el-Hâc Dediği’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda zâhirde beyyinesi 

olmamağla ityân-ı beyyine içün beş güne ihmâl olup yedi gün temâmında mezbûr el-Hâc 

Dediği meclis-i şer‘a beyyinesini ihzâr idüp lâkin merkûm Bâlî firâr itmekle hıfzen li’l-makâl 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazân li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (14 Ramazân 1083 / 3 Ocak 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, ‘Abdullah bin ‘Alî Dede, Hüseyin bin Durmuş. 

 

108-1 Muhâla‘a 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ mahrûse-i 

İstanbul’da sâkin Yûsuf Beşe bin ‘Abdullah tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

Kal‘acik Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî Beşe ve Ahmed Beşe ibney Mustafâ nâm kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Yûsuf Beşe ibn İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Sefer nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âyşe zevci mezkûr Yûsuf Beşe zimmetinde mütekarrer 

ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve 

me’ûnet-i süknâsından zevciyete müte‘allıka cemî‘ da‘vâsından fâriga olup zevci mezbûr 

Yûsuf Beşe’nin zimmetini ibrâ ve iskât itmeğin ben dahî vekâletim hasebiyle merkûme 

‘Âyşe’yi 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 fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 

Ramazân 1083 / 3 Ocak 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, Sâ‘atci Mehmed Çelebi bin ‘Alî, el-Hâc 

Ahmed Beşe menzilci, Mahmûd Çelebi muhzırbaşı. 

 

108-2 Muhâla‘a Sonrası Başkasıyla Evlenmek İsteyen Kadına Kocasının Mâni‘ 

Olduğu İddi‘âsı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe 

bint-i Habîb nâm hatun tarafından vekîl-i şer‘îsi dayısı Derviş Kâbil bin Hızır meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan Derviş Mustafâ ibn el-Hâc Mehmed mahzarında 

bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Derviş Mustafâ ile 

müvekkilem merkûme ‘Âyşe’nin beynlerinde hüsn-i zindegânî olmamağla merkûme 

‘Âyşe’nin dörtbin akça mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘iddeti ve me’ûnet-i süknâsı ve sagîr 

oğulları Süleymân ve Mehmed ve İbrahîm’i bilâ nafaka ve kisve beslemek üzere mezkûr 

Derviş Mustafâ mahalle-i merkûmede vâki‘ bir ahur ve bir tabhâne ve bir örtme ve bir mikdâr 

havlusunu virüp teslîm idüp merkûme ‘Âyşe muhâla‘a idüp yedine hüccet-i şer‘iye virmişidi 

hâlâ merkûme ‘Âyşe’nin ‘iddeti münkazıyye olup nefsini zevc-i âhara tezvîc murâd eyledikde 

mezkûr Derviş Mustafâ mâni‘ olmak murâd eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Derviş Mustafâ cevâbında mukaddemâ merkûme ‘Âyşe’yi ‘aklım başımda iken vech-

i meşrûh üzere hul‘ eyledim min ba‘d ‘alâkam kalmadı nefsini dilediği kimesneye tezvîc 

eylesün didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Ramazân 1083 / 3 Ocak 1673). 

Fahrü’l-meşâyih es-Seyyid Mehmed Efendi el-Endülüsî, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi 

bin Durmuş Beşe, İmâm Mehmed Çelebi bin İsma‘îl, Hasan bin Halîl, Mevlûd bin Rıdvân, 

Hüseyin Beg bin Hâcı. 
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108-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ nefs-i Hatunsarây nâm karye sâkinlerinden Gâzî bin 

Şa‘bân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin ‘Osmân mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Halîl’in bundan akdem fevt olan kız karındaşı Fâtıma 

mukaddemâ benim zevcem olup tatlîk eylediğimden sonra fevt olmağla firâşından hâsıl olan 

sulbî oğlum ‘Ömer’e muhallefâtından intikâl iden hissesini velâyetim hasebiyle taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Halîl cevâbında hemşîrem müteveffiye-i 

merkûmenin ism-i mâl ıtlâk olunur bir nesnesi yokdur ve bir şey’ini kabz eylemedim deyu 

inkâr itmeğin mezbûr Gâzî’den merkûm Halîl müteveffiye-i merkûmenin bir şey’ini zabt 

eylediğini mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf 

itmeğin mukaddemâ müteveffiye-i merkûmenin muhallefâtından ism-i mâl ıtlâk olunur bir 

şey’ini zabt eylemediğine mezbûr Halîl’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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Ramazân 1083 / 3 Ocak 

1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş, ‘Abdullah bin ‘Alî. 

 

108-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin Kurd ve vâlidesi 

Ümmühânî bint-i Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Emrullah Ağa 

ibn Nûrullah mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

Uluırmak kurbunda vâki‘ bir tarafı ‘Abdulcelîl mülkü ve bir tarafı Kara İmâm mülkü ve bir 

tarafı ‘Osmân Ağa mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi ve eşcârı müştemil 

zemîninin be-her sene Fahrünnisâ Vakfı’na altı akça icâresi olan altı puşta ve iki erkek 

bağımızı mezbûr Emrûllah Ağa’ya râyic-i fî’l-vakt onbirbin akçaya 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 

Emrullah 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 didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Ramazân 1083 / 7 Ocak 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Sefer bin Mûsâ, Hasan bin İsma‘îl, 

‘İvaz bin Mehmed. 

 

109-1 Küfür ve Darb Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden Mûsâ bin Receb Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden Mâvrî oğlu Bostân 

nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Bostân zimmî bana hilâf-ı 

şer‘ şetm eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Bostân zimmî cevâbında mezbûr 

Mûsâ’ya hilâf-ı şer‘ şetm eyledi lâkin mezbûr Mûsâ benim yüzüme yumruk ile darb eyledi 

deyucek gıbbe’l-istintâk mezbûr Mûsâ darb eylemedim deyu inkâr itmeğin tarafeynin 

talebleriyle mezbûr Mûsâ’ya merkûm Bostân’ı darb eylemediğine ve merkûm Bostân’a 

mezbûr Mûsâ’ya şetm eylemediğine yemîn teklîf olundukda anlar 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 ‘aşer min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Ramazân 1083 / 5 Ocak 

1673). 

Budak Beg ibn ‘Abdullah, ‘Osmân bin Hasan, Ahmed bin ‘Alî, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 
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109-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Mehmed bin 

Hasan nâm sagîrin verâsetini vâlidesi Marzıye ve li-ümm karındaşı cenîn ile ‘ammisi oğulları 

‘Alî ve ‘Abdî ibney Bâlî ve sagîr Halîl ve Mûsâ ibney Hüseyin nâm kimesnelere münhasıra 

olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme Marzıye meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sagîrân-ı mezbûrânın vasîleri olup kendi tarafından asîl olan mezbûr ‘Alî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’e babası müteveffâ 

Hasan’dan ber-mûcib-i defter-i kassâm kendüye intikâl iden eşyâ bahâsından ba‘de’l-masraf 

cem‘an yüzaltı esedî guruşundan benim hisseme otuzbeş guruş ve bir sülüs isâbet itmekle 

mezbûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim ve batnımda olan cenîn hissesine isâbet 

iden onyedibuçuk guruş ve otuzsekiz akçasını tevellüd idince ma‘rifet-i şer‘le hâzır-ı bi’l-

meclis olan Kocadede’ye emânet vaz‘ olundu bâkî bir akçam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-

sene selâse ve semânîn ve elf (18 Ramazân 1083 / 7 Ocak 1673). 

Süleymân Halîfe bin Ebûbekir, Halîl bin Hasan, Mehmed bin el-Hâc Üveys, Sâlih bin 

Hüsâm, Ahmed bin Hüdâverdi, Ahmed Dede bin ‘Alî, Müher bin Tanrıvermiş. 

 

109-3 Livâta Da‘vası ve Fâ‘illerin Kürek Cezâsına Çarptırılması 

Hüccet-i şer‘iye ve fetvâ-yı münîfe mûcibince mezbûrlar mütehhim olmağın üç sene 

kürek çekilmek üzere göndermişdir Haleb Beglerbegisi Kablan Pâşâ Hazretlerinin  

buyuruldusudur. 

Mahmiye-i Konya’da Dolabucu dimekle ma‘rûf mahalle sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

‘Alî ibn el-Hâc Ahmed nâm şâb meclis-i şer‘-i şerîfe işbu ‘İvaz Beşe ibn Hüseyin ve Mehmed 

Beşe ibn ‘Alî Beşe ve Durak bin Mevlûd nâm kimseneleri serdârları olan fahrü’l-a‘yân ‘Ömer 

Beşe ihzâr ve mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem 

gice ile Türbe-i Celâliye Câmi‘i’nde terâvîh namâzını kılup menzilime giderken Yûsufbeg 

Zokağı başında mezbûrûn ‘İvaz Beşe ve Mehmed Beşe ve Durak ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis 

Perdahtçı Nasûh Beşe ve Çancı Mehmed âlet-i harble yoluma gelüp câmi‘-i mezbûr kurbunda 

vâki‘ mezâristân içine cebren beni götürüp mezbûr Durak imdâdıma gelen kimesneleri sill-i 

seyf def‘ idüp mezbûrûn ‘İvaz Beşe ve Mehmed Beşe ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Nasûh Beşe ve 

Çancı Mehmed livâta eylediler su’âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd mahalle-i merkûmede sâkin ‘udûl-i 

müslimînden es-Seyyid ‘Abdullatîf Çelebi ibn es-Seyyid Mevlûd ve Mehmed bin Mustafâ ve 

Mûsâ bin Sâdık nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup esrü’l-istişhâd 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan iki gice mukaddem terâvîh namâzından sonra Türbe-i Celâliye 

kurbunda vâki‘ mezâristân içinden feryâd olmağla biz varup mezbûrûn ‘İvaz Beşe ve 

Mehmed Beşe ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Nasûh Beşe ve Çancı Mehmed fi‘l-i şenî‘ 

mübâşeretiyle mezkûr ‘Alî’nin üzerinde iken gördük ve mezbûr Durak sill-i seyf ve balta ile 

yanlarında durur mu‘âyene eyledik biz bu husûsa 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 mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Ramazân 1083 / 4 Ocak 1673). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm ‘Abdulhalîm Efendi ibn Mevlânâ, Kıdvetü’l-müdakkıkîn 

Mustafâ Efendi el-müftü, Mefharü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-

makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, Zübdetü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, ‘Umdetü’l-müderrisîn ‘İbâdullah 

Efendi, Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi, Fahrü’s-sulahâ Sâlih Çelebi, Fahrü’l-a‘yân 
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Mahmûd Ağa, Fahrü’l-eşbâh ‘Ömer Beşe serdâr, es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd 

Efendi, ‘Abdulkerîm Halîfe bin el-Hâc Mehmed, es-Seyyid Pîrlî Çelebi bin es-Seyyid 

Mustafâ, Hâcı Beg bin Ahmed, el-Hâc İshak keçeci, Hüseyin bin Satılmış, Mehmed bin 

Satılmış, es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, el-Hâc ‘Osmân bin Battâl, Bedel bin 

Himmet.  

 

110-1 Nâ’ib Değişikliği Kaydı 

Bu safhadan ‘izzetlü Şükrullah Efendi niyâbetiyle olan kazâyâdır. 

 

110-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid ‘Abdurrahîm Çelebi ibn el-Hâc Hüseyin 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Çandır Değirmeni 

kurbunda vâki‘ bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafı Tûrân Hatun mülkü ve bir tarafı 

‘Îsâ mülkü ve bir tarafı Bâlî mülkü ile mahdûd bir evlek arz-ı hâliye ve eşcârı müşemîl dört 

tahta bağımı mezbûr Seyyid ‘Abdurrahîm Çelebi’ye 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 Seyyid ‘Abdurrahîm 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 fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Ramazân 1083 / 11 Ocak 1673). 

Lutfullah Çelebi bin Mustafâ, ‘Alî Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, Sâlih Çelebi bin Mustafâ, 

‘Abdurrahîm Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, Halîl Çelebi bin Mehmed Hoca. 

 

110-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan 

Hasan bin ‘Alî nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları Mustafâ ve ‘Alî’nin kıbel-i şer‘den 

mensûb vasîleri ve vâlideleri İsmihân bint-i Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Kadrî Beg ibn Eyûb mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp sagîrân-ı mezbûrânın mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Seyyid Mustafâ Çelebi 

mülkü ve tarafeyni ‘Abdî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki ahur ve bir sofa ve 

bir tabhâne ve bir kilar ve havluyu müştemil menzillerini zarûret-i nafakaları içün mezbûr 

Kadrî Beg’e vesâyetim hasebiyle üçbin akçaya 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 Kadrî 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 fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (22 Ramazân 1083 / 11 Ocak 1673). 

‘Alî Çelebi bin İsma‘îl, Yûsuf bin ‘Abdullah, ‘Abdulkerîm bin Yûsuf, Halîl bin Arslan, 

Mehmed bin Hüseyin, İbrahîm bin Arslan, Şa‘bân bin ‘Îsâ, Receb bin Halîl.  

 

110-4 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Kasabsinân Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Ümmü bint-i 

Hâcı Halîfe nâm hatunun verâseti sadriye kızı Safiye ile oğlu kızı Eşmâ nâm hatuna 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme Eşmâ Hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûre Safiye tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan zevci Ahmed 
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bin Hızır mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mevrûsem merkûme Ümmü Hatun’un 

muhallefâtından irs-i şer‘î ile bana intikâl iden hisse-i şâyi‘a-i şer‘iyem mukâbelesinde 

muhallefât-ı merkûmeden cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ tehârüc-i şer‘î ile bir kazgan ve bir 

boğası kaftan ve bir boğası zıbun ve bir esedî guruş ve bir köhne babuç ve bir köhne iç evin 

alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup merkûme Safiye’nin 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 fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Ramazân 1083 / 12 Ocak 1673). 

Molla Mustafâ bin Hüseyin, ‘Osmân bin Emrullah, Ramazân bin ‘Osmân, Mehmed bin 

Ahmed, Molla Ahmed bin Nebî.  

 

110-5 Emânet Verilen Paranın Geri Alındığının Tescîli 

Gidirli Yûsuf Beg ibn ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

‘İvaz bin Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dokuz sene 

mukaddem mezbûr ‘İvaz’a otuz ‘aded esedî guruş emânet vaz‘ ve teslîm eylemişidim hâlâ 

zikr olunan otuz ‘aded esedî guruşumu mezbûr ‘İvaz yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir akça ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Ramazân 1083 / 13 Ocak 1673). 

es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Dilâver Beg bin Ca‘fer, el-Hâc 

Şa‘bân bin Velî, el-Hâc Ahmed bin Mahmûd, ‘Abdulganî bin Hasan Efendi, el-Hâc Ahmed 

bin el-Hâc Hüseyin. 

 

111-1 Muhâla‘a 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Yenice Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ medîne-i 

Ma‘nisa’da sâkin ‘Abdulmü’min bin Mustafâ tarafından hul‘a vekîl olup Bağrı Mahallesi 

sâkinlerinden Ahmed Beşe ibn el-Hâc Mehmed ve Akbaş Mahallesi sâkinlerinden Mehmed 

bin Ramazân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Nişantaş Mahallesi sâkinlerinden 

Habîb bin Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i 

Mehmed nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Rabi‘a 

Hatun zevci mezbûr ‘Abdulmü’min zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onaltıbin 

akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından ve 

zevciyete müte‘allıka cemî‘ da‘vâsından fâriga olup mezbûr ‘Abdulmü’min’in zimmetini ibrâ 

ve iskât itmekle ben dahî vekâletim hasebiyle merkûme Rabi‘a Hatun’u muhâla‘a eyledim 

ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l ‘ışrîn 

min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Ramazân 1083 / 13 Ocak 

1673). 

Mahmûd Çelebi muhzırbaşı, Usta Ebûbekir bin Himmet ‘an Mahalle-i ‘Alîşerbetî, ‘Alî 

bin Receb ‘an Mahalle-i Bağ-ı Evliyâ, Mustafâ bin ‘Ömer ‘an Mahalle-i Hâcıeymîr. 

 

111-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin Beg ibn 

Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan ‘abd-ı memlûku olan Hasan bin 

‘Abdullah mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Hasan’ı gâ’ib-i ‘ani’l-

meclis ‘Abdusselâm Beg’e bey‘ ve teslîm eylemişidim sen beni bey‘ eyledin deyu ben sefer-i 
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hümâyûnda iken târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezbûr Hasan mahalle-i merkûmede 

vâki‘ menzilimi gice ile açup içinden münevveş çukaya kaplu bir dilki kürkümü ve bir sîm 

hançer ve bir sîm bıçak ve bir Şâm demürü kara kılıç ve bir çift altun küpe ve bir cüzdân ve 

bir sakal tarağı ve altı sarık ve altı boğası ve dört makreme ve iki dârâyî kaftan ve otuz esedî 

guruşumu almış hâlâ bıçak ve hançeri emânet vaz‘ eylediği kimesneden kendi ile ma‘â aldım 

bâkîsini taleb iderin su’âl olunup takrîri tahrîr olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan 

cevâbında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan sekiz ay mukaddem mezkûr Hüseyin Beg’in mahalle-i 

merkûmede vâki‘ menzilini gice ile açup içinden zikr olunan otuz esedî guruşdan mâ‘adâ 

kürklü münevveş çukasını ve bir sîm hançer ve bir sîm bıçak ve bir kara kılıç ve bir çift altun 

küpe ve bir cüzdân ve bir tarak ve altı sarık ve altı boğası ve dört makreme ve iki dârâyî 

kaftanını aldım deyu bi-tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mûcibiyle mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (25 Ramazân 1083 / 14 Ocak 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Mefâhirü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Bektaş, es-Seyyid 

İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrlî, Hüseyin bin Mustafâ, ‘Abdurrahman bin el-Hâc Mehmed, 

Süleymân bin el-Hâc Mûsâ. 

 

111-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Yağlıca nâm karye sâkinlerinden Mevlûd ve Bağdâd nâm 

sagîrânın vasîleri olan karındaşı Ahmed vesâyeten ve kendi tarafından asâleten ve hemşîresi 

Havvâ ve vâlidesi Gülşâh bint-i Nasûh taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Bâyezîd bin Eşref ve Halîl bin 

Eryeten şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Ahmed vekâleten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘iyyü’l-kitâb Himmet bin Mehmed ve Muharrem bin Hızır nâm 

kimesneler mahzarlarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı ‘Ömer mülkü ve bir tarafı 

Mehmed ve Nasûh mülkleri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve 

bir kilar ve bir oda ve havlu ve on üç puşta bağımızı merkûmân Himmet ve Muharrem nâm 

kimesnelere otuz 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 otuz esedî guruşu mezbûrân Himmet ve 

Muharrem 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 eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Ramazân 1083 / 13 Ocak 1673). 

Sefer Halîfe el-imâm, Budak bin İsma‘îl, Mehmed bin ‘Abdulvahhâb, Hüseyin bin el-

Hâc Şa‘bân, Bektaş bin Hasan, Molla bin Mustafâ, Kutluhân bin Molla, Ebûbekir bin Bostân, 

‘Abdurrahman bin el-Hâc Bilâl.  

 

111-4 İyi Hâl Soruşturması 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Nûrullah bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Şükrân Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Molla ‘Alî nâm hatun 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtıma Hatun’un kızı Emîne benim 

zevcem olup benim izn ve icâzetim yoğiken merkûme Fâtıma evine alup gider su’âl olunup 

icâzetim olmadıkça evine alup gitmemeğe tenbîh olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su’âl merkûm Fâtıma Hatun cevâbında mübârek Ramazân- şerîf olmağla izni ile kızımı evime 

getirdim benim ve kızım merkûmenin keyfiyet-i hâlimiz mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl 

olunsun didikde İmâm Mehmed Efendi ve ‘İvaz bin Nûrullah ve Seyyid Mustafâ Çelebi ibn 
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Mehmed ve Velî Halîfe ve Mehmed Halîfe nâm kimesneler merkûme Fâtıma’nın ve kızı 

mezbûre Emîne’nin hüsn-i hâllerin haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 

Ramazân 1083 / 11 Ocak 1673). 

Mehmed bin Şa‘bân, İsma‘îl bin Mahmûd, Seyyid Hüseyin Çelebi bin Mahmûd, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd.  

 

112-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i Piyâle 

nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ Halîfe ibn Hüseyin ve el-Hâc ‘Abdurrahman bin 

Mahmûd şehâdetleriyle şer‘ân vekâleti sâbite olan ‘Abdul‘azîz Çelebi ibn Emrullah meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Dilâver mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Emîne mahalle-i merkûmede vâki‘ 

tarafeyni mezbûr el-Hâc Mehmed mülkü ve bir tarafı Cum‘a mülkü ve bir tarafı Berber 

Mustafâ mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir örtme ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilini 

mezkûr el-Hâc Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt üçbinikiyüz akçaya 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‘ 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’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-

mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Ramazân 1083 / 16 Ocak 1673). 

el-Hâc Süleymân bin ‘Abdî Beşe, el-Hâc Mûsâ bin Himmet, Mustafâ bin el-Hâc 

‘Osmân, Molla ‘İvaz bin Hasan, Mûsâ bin İsma‘îl, ‘Osmân bin Ahmed. 

 

112-2 Talâk İçin Şart Etme Da‘vâsı 

Bu hüccet sehvle yazılmağla tashîh olunup sekizinci kâğıdın safha-i ûlâsında tekrâr 

kayd olunmuşdur (mühür). 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çeltik nâm karye 

sâkinlerinden râf‘iül’l-kitâb ‘Abdulkerîm Halîfe ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde zevceleri Seli bint-i Mehmed ve Tûtî bint-i Pîr Ahmed nâm hatun mahzarlarında 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dokuz ay mukaddem karye-i merkûmede sâkin iken 

konşularıma incinüp karye-i merkûmeden kalkup konşu olmamağa üçer talâk zevcelerim 

merkûmetânı tatlîk eyleyüp karye-i merkûmeden kalkup mahmiye-i merkûmeye gelüp sâkin 

oldukdan sonra zevcelerim merkûmetân Seli ve Tûtî’yi birer talâk ile müncizen tatlîk eyleyüp 

‘iddetleri münkazıyye oldukdan sonra yine karye-i merkûmeye varup ahâli-i karye ile kunşu 

oldum hâlâ yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince zevcelerim merkûmetân Seli ve Tûtî 

Hatunları tecdîd-i nikâh ile tezvîc murâd iderin su’âl olunup takrîrleri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûmetân Seli ve Tûtî Hatunlar cevâblarında fî’l-vâki‘ 

zevcimiz mezkûr ‘Abdulkerîm Halîfe karye-i merkûmeden kalkup konşu olmamağa talâk-ı 

selâse ile bizi tatlîk idüp ba‘de karye-i merkûmeden kalkup mahmiye-i merkûmeye gelüp 

sâkin iken yedinde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince bizi birer talâk ile müncizen tatlîk eyleyüp 

‘iddetlerimiz münkazıyye oldukdan sanra mezbûr ‘Abdulkerîm Halîfe karye-i merkûmeden 

kalkup varup kunşu olmağla ‘akd-ı cedîde izn virdik deyu mukırre ve mu‘terife olup ibrâz 

olan fetvâ-yı şerîfenin mazmûn-ı dürer bârında iki zevceleri olan Zeyd bir karyeye gelmeyüp 

konşu olmamağa talakât-ı selâse ile tatlîk eyledikden sonra birer talâk ile müncizen tatlîk 

eyleyüp ba‘de inkazâ-i ‘iddetihümâ ol karyede gelüp konşu oldukdan sonra zevceleri yine 
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tezvîc eylese ba‘dehu ol karyede sâkin olup konşu olmağla zevceleri mutallaka olur mu el-

cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî selh-i şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene selâse ve semânîn ve elf (30 Ramazân 1083 / 19 

Ocak 1673). 

‘Alî bin Murâd, Hasan bin Sâlih, Hâcı bin Durmuş. 

 

112-3 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Hatır nâm 

zimmînin sulbî sagîr oğlu Dönek’e 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 vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Maryem bint-i Mikâyil nâm zimmiye mahal olmağla 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesin edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Şevvâl 1083 / 23 Ocak 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn Hasan Efendi, Sefer bin Mehmed, Mahmûd bin ‘İbâdullah, ‘Îsâ bin 

Mehmed. 

 

112-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Kazgan Mahallesi sükkânından Hadîce ve Marzıye ve Eşe 

nâm hatunlar taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmâtı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İbrahîm bin Receb ve Ahmed Çelebi ibn el-Hâc 

Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Sefer Çelebi ibn Süleymân meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Arzı bint-i Îsâ nâm nasrâniye tarafından tasdîka vekîl-

i şer‘îsi olan zevci Kurd veled-i İllez nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müvekkilelerim merkûmât Hadîce ve Marzıye ve Eşe mahmiye-i merkûme 

zeylinde Selîfâr nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Halîl Çelebi mülkü ve bir tarafı el-Hâc ‘Abdî 

mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve havlu ve 

bir dönüm tarla ve eşcârı müştemil bir tahta bağlarını mezkûre Arzı Hatun’a râyic-i fî’l-vakt 

onikibin akçaya 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 Arzı 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 fî’l-yevmi’l-

hâmis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Şevvâl 1083 / 24 Ocak 

1673). 

es-Seyyid Ahmed Çelebi bin Mustafâ, Mustafâ Çelebi bin Mehmed Beg, Mustafâ 

Çelebi bin el-Hâc Mûsâ, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid ‘Abdî. 

 

113-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden fahrü’s-sulahâ Sâlih 

Çelebi ve Tâhir Çelebi ve Hidâyetullah Çelebi ve ‘Abdurrahman Çelebi asâleten ve Kerîme 

bint-i Derviş Çelebi ve Belkıs bint-i ‘Abdullah taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hüseyin Dede ibn 

Kademeri ve Mehmed bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâletleri sâbite olan Mustafâ Beg 

ibn Hasan vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Derviş Mehmed 

ibn Ahmed mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı çirkâb ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir 

tarafı Gazanfer mülkü ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve bir ahur ve bir mikdâr havluyu 



270 

 

müştemil menzilimizi mezkûr Derviş Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt altıbin akçaya 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 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 bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (7 Şevvâl 1083 / 26 Ocak 1673). 

‘Abdulkâdir Çelebi bin Celâl Çelebi, Mehmed Efendi bin Ezelî, Derviş Hasan bin 

Hamza, Mazlûm Dede ‘Abdullah. 

 

113-2 Darb, Küfür ve Yaralama Da‘vâsı 

Habbâz Hasan. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hasan bin ‘Alî meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden ‘Abdulfettâh Beşe ibn el-Hâc 

Mustafâ ve Mustafâ Beşe ibn ‘Alî mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün vakt-

i zuhrda mezbûrân ‘Abdulfettâh Beşe ve Mustafâ Beşe benim etmek dükkânımda börek 

bişirdüp ücretim taleb eylediğimde mezbûr ‘Abdulfettâh Beşe tehevvür idüp tuz çanağını 

alnıma darb idüp mecrûh eyledi ve mezbûr Mustafâ Beşe akça tahtasıyla sağ kolumu darb ve 

kara bere idüp dîn ve îmân ve ‘avratıma zinâ lafzıyla şetm 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 el-Hâc Mehmed bin Hasan ve Seyyid ‘Osmân Çelebi ibn Seyyid Hasan ve 

Receb bin ‘İvaz ve Halîl Halîfe ibn Emrullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ dünkü gün vakt-ı zuhrda mezkûr ‘Abdulfettâh 

Beşe mezkûr el-Hâc Hasan’ın başına dükkânı önünde tuz çanağı ile darb ve mecrûh eyledi ve 

mezbûr Mustafâ Beşe dahî mezkûr el-Hâc Hasan’ın sağ kolunu akça tahtasıyla darb idüp 

‘avratına ve ağzına şetm eylediler 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 fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (6 Şevvâl 1083 / 25 Ocak 1673). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Abdulbâkî Ağa, Fahrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa mîralay, Kıdvetü’l-eşbâh 

‘Abdullah Ağa, ‘Abdullah Ağa bin Mustafâ, Hasan Ağa bin Ayâs Beg-zâde, Fahrü’l-eşbâh 

Seyyid Mehmed Efendi el-Endülüsî, Fahrü’l-eşbâh Rıdvân Ağa. 

 

113-3 Câriye Azâdı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Tâhir Çelebi ve 

Hidâyetullah Çelebi ve ‘Abdurrahman Çelebi evlâd-ı Derviş Efendi nâm karındaşlar asâleten 

ve hemşîreleri Kerîme nâm hatun tarafından i‘tâk-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ bin Hasan ve Kara Mehmed bin Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Abdulehad Çelebi ibn Bayram Efendi meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu orta boylu Fâtıma nâm ‘Arab câriye mahzarında ikrâr idüp 

babamızdan intikâl idüp ber-vech-i iştirâk câriye-i memlûkemiz olan merkûme Fâtıma’yı 

hasbeten lillahi’l-‘azîm ve taleben li-merzaten 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 

ereben minhâ erbâ’en minnehu mine’n-nâr hâlis mâlımızdan i‘tâk ve mülkümüzden ihrâc 

eyledik min ba‘d sâ’ir ahrâr-ı asliyyât gibi hürre olup kendi nefsine mâlike ve mâlının 

tasarrufuna kâdire olsun mevâli üzerine sâbit olan hakk-ı velâdan gayrı üzerinde hak kalmadı 

didiklerinde mâ-vaka‘a merkûme ‘Arab Fâtıma’nın ‘ıtkına hükm bir le bi’t-taleb ketb olundu 
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fî’l-yevmi’s-sâmin min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Şevvâl 1083 / 

27 Ocak 1673). 

Zübdetü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Fahrü’s-sulahâ Sâlih Çelebi, es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Fahrü’l-

meşâyih Mehmed Efendi ibn Ezelî, Mahmûd Beşe bin Sinân, Derviş Hüseyin bin Kademeri, 

Derviş Mehmed bin Ahmed.  

 

113-4 Babasından İntikâl Eden Vakıf Tarlanın Tasarruf Hakkını Alma ve Parasını 

Ödediğini Tescîl 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Emîne bint-i Yûsuf nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Mehmed bin Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûme zeylinde Hasanköy’ünde vâki‘ Hazret-i Şeyh Sadreddîn vakfı olan bir 

kıt‘a tarla babamın tasarrufunda iken fevt olup mahlûlünden mütevelli-i vakfa mezbûr 

Mehmed’e bin akça virüp tezkere alup tezkere içinde benim içün bâliğa oldukda vakfa virdiği 

akçayı virüp tarlaya mutasarrıfa olsun dimekle hâlâ bin akçayı mezbûr Mehmed’e virüp 

teslîm eyledim mütevelli-i vakfın virdiği tezkereyi mezbûr Mehmed bana teslîm eyledi tarlayı 

ben zabt eyledim virdiğim akçaya müte‘allık da‘vâm yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (5 Şevvâl 1083 / 24 Ocak 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi, Hâcı bin Durmuş. 

 

114-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed 

Bölükbaşı’nın sulbiye sagîre kızı Fâtıma’ya 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 râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-a‘yân Hasan Beşe ibn 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 lâzımesin edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (6 Şevvâl 1083 / 25 Ocak 1673). 

Fahrü’l-a‘yân Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‘bân. 

 

114-2 Talâk İddi‘âsı ve Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede Mahallesi sâkinelerinden Döndü bint-i Velî nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi‘ü’l-kitâb Sefer bin Mahmûd 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı ay mukaddem mezbûr Sefer beni 

tatlîk itmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan ikibin akça mehr-i mü’eccelimi 

ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûme ve me’ûnet-i süknâmı taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Sefer cevâbında merkûme Döndü hüsn-i rızâsıyla ikibin akça mehr-i 

mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet ve me’ûnet-i süknâsından fâriga olup zimmetimi ibrâ ve 

iskât itmekle ben dahî merkûmeyi muhâla‘a eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed Çelebi ibn Mûsâ ve Hüdâlı 

bin Receb nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan altı ay mukaddem merkûme Döndü Hatun hüsn-i rızâsıyla zevci 

mezbûr Sefer zimmetinde olan ikibin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet ve 

me’ûnet-i süknâsından fâriga olup mezbûr Sefer’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledi bu husûsa 
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şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı merkûmeden merkûme Döndü Hatun men‘ bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Şevvâl li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 

Şevvâl 1083 / 27 Ocak 1673). 

Mahmûd bin Hüseyin, Velî bin ‘Alî, ‘Abdurrahman bin Ahmed. 

 

114-3 Vakıf Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Muslî ve Velî ibney Receb nâm karındaşlar meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân bin Mehmed tarafından vekîl-i şer‘îsi olan 

el-Hâc Velî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Karaarslan nâm karye kurbunda 

İlbizüyüğü’nde vâki‘ Hazret-i Mevlânâ vakfı olan on sekiz dönüm tarla mukaddemâ 

babamızın taht-ı tasarrufunda iken fevt olup biz sagîr olmamız ile karındaşımız hâzır-ı bi’l-

meclis Mustafâ nâm kimesne sâlifü’z-zikr tarlanın hakk-ı tasarrufunu mezbûr Şa‘bân’a 

binsekizyüzelli akçaya bey‘ ve teslîm eylemiş hâlâ zikr olunan tarlayı taleb ideriz su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr el-Hâc Velî cevâbında zikr olunan on sekiz 

dönüm tarlanın hakk-ı tasarufunu sâhib-i arz ma‘rifetiyle on bir sene mukaddem karındaşları 

mezkûr Mustafâ müvekkilim mezbûr Şa‘bân’a binsekizyüzelli akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-

ı semen idüp on bir senedir muvâcehelerinde zirâ‘at ve hırâset idüp sâhib-i vakfa ‘öşrün virüp 

mezbûrân Muslî ve Velî bâliğ olup on senedir da‘vâ itmeyüp sükût eylediler bu takdîrce 

da‘vâya kâdir olmadıklarına fetvâ-yı şerîfe aldım deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve 

kırâ’at oldukda mezbûrân Muslî ve Velî zikr olunan tarlayı bâliğ olduklarından sonra on sene 

mezbûr Şa‘bân zirâ’at ve hırâset idüp ‘öşrün sâhib-i vakfa vir didiği mukarrer ve mu‘terif 

olmağın ibrâz olunan fetvâ-yı şerîfede sagîrin yeri âhara tapu ile virilse sagîr bâliğ oldukdan 

sonra on sene sükût eylese ba‘dehu ol yeri talebe kâdir olur mu el-cevâb olmaz ve bir fetvâ-yı 

şerîfede dahî Zeyd’in tasarrufunda olan arz-ı vakf üç sen boz ve hâlî kalsa mütevelli âhara 

tapuya virmeğe şer‘an kâdir olur mu el-cevâb olur deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı 

şerîfe da‘vâ-yı merkûmeden mezbûrân Muslî ve Velî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Şevvâl 

1083 / 24 Ocak 1673). 

‘Abdî Halîfe el-imâm, İbrahîm bin Mehmed, el-Hâc Ramazân bin Mehmed. 

 

114-4 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Vîrâncık nâm karye sâkinlerinden iken fevt olan 

‘Abdussamed Çelebi’nin 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 Rukiye bint-i Hızır 

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 müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (8 Şevvâl 1083 / 27 Ocak 1673). 

İbrahîm bin Hamza, Nasrullah bin Mansûr Beşe, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

115-1 Mîrâs ve Alacak Da‘vâsında Sulh 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

vefât iden Derviş Efendi’nin zevce-i metrûkesi Râbi‘a bint-i Muslî Çelebi nâm hatun 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan Mahmûd Çelebi ibn el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğulları Tâhir Çelebi ve ‘Abdurrahman Çelebi 
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ve Hidâyetullah Çelebi ve sulbiye kebîre kızı Kerîme Hatun tarafından Mustafâ Beg ibn 

Hasan ve Kara Mehmed bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

‘Abdulehad Çelebi mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı 

mezbûr Derviş Efendi hâl-i sıhhatinde zevcesi merkûme Râbi‘a’ya Gülgün nâm câriyeyi ve üç 

altun küpe ve bir cevherî taşlı altun kuşak ve bir taşlı altun bıçak ve bir samûr kafası kürk 

virüp teslîm idüp ol dahî kabz idüp merkûme Râbi‘a dahî zevci mezbûr Derviş Efendi’ye 

mukaddemâ hâl-i sıhhatinde bi-tarîki’l-karz yüzelli guruş bir def‘a ve elli guruş bir def‘a 

virüp teslîm idüp kable’l-edâ fevt olmağla meblağ-ı mezbûr ikiyüz esedî guruş ve zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelinden bâkî kalan ondörtbin akçası 

mukâbelesinde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd bir oda cümle döşemesiyle ve bir tabhâne ve havlu zokak 

kapusu ve yanında bir mikdâr havlu virüp kabûl ve kabz idüp ve menkûlâtını müslümânlar 

huzûrunda taksîm idüp hissesine isâbet iden yirmi guruşluk eşyâ ve bakır evânîyi alup kabz 

eyledi bâkî kalan menzil ve bağlar ve kısrak ve koyunlarını mezbûrûn Tâhir Çelebi ve 

Hidâyetullah Çelebi ve ‘Abdurrahman Çelebi ve Kerîme Hatun bey‘ idüp semenlerini 

müteveffâ-yı mezbûrun dâyinlerine teslîm idecek oldular husûs-ı mezbûra müte‘allık da‘vâ ve 

nizâ‘ı ve hak ve ‘alâkası kalmadı didikde mezbûrûn Tâhir Çelebi ve Hidâyetullah Çelebi ve 

‘Abdurrahman Çelebi ve Kerîme Hatun’un vekîli ‘Abdulehad Çelebi bizim dahî merkûme 

Râbi‘a Hatun’un zabtında olan Gülgün nâm câriyede ve üç altun küpe ve bir taşlı altun kuşak 

ve taşlı bir altun bıçak ve kürk ve oda ve bir tabhâne ve oda döşemesi ve havlu ve zokak 

kapusu ve yanında olan bir mikdâr havluda ‘alâkamız yokdur merkûme Râbi‘a Hatun’un 

mülküdür zabt eylesün didiklerinde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Şevvâl 1083 / 27 Ocak 1673). 

Zübdetü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Fahrü’s-sulahâ Sâlih Çelebi, es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Fahrü’l-

meşâyih Mehmed Efendi bin Ezelî, Mahmûd Beşe bin Sinân, Derviş Hüseyin bin Kademeri, 

Derviş Mehmed bin Ahmed.  

 

115-2 Vesâyetden Ferâgat ve Yeni Vasî ve Nâzır Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ vefât iden 

‘Abdulcelîl ibn el-Hâc Sefer’in sagîr oğlu Mehmed ve sagîre kızı Kerîme’nin vasîleri olan 

‘Abdurrahman nâm kimesne vesâyet-i merkûmeden fâriğ olup yerine sagîrân-ı mezbûrânın 

zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâllerine karındaşları râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi (bin) el-Hâc 

Receb nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî ve mezbûr 

‘Abdurrahman nâzır nasb ve ta‘yîn olundukda anlar dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımelerin edâya te‘ahhüd ve iltizâm (itmeğin) mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Şevvâl 

1083 / 28 Ocak 1673). 

Hasan bin Muslî, ‘Alî bin Mustafâ, ‘Abdul‘azîz bin Emrullah, Mehmed bin Şa‘bân, 

Halîl Halîfe bin Emrullah. 

 

115-3 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Mahmiye-i Konya’da Muhtâr Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Receb nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci olup vefât iden Mehmed’in babası râfi‘ü’l-kitâb 

Molla Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Molla Ahmed’de kassâm 

defteri mûcibince mukaddemâ vaz‘ ve teslîm olunan eşyâmı hâlâ yedinden alup kabz eyledim 

ve zevcim müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onikibin 
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akça mehr-i mü’eccelimi ve döşek yorganımı da‘vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Molla Ahmed yedinden sekiz esedî guruş alup kabûl ve 

kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûr Molla Ahmed’in zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim bâkî hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allıka 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’s-sâdis min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (6 Şevvâl 1083 / 25 Ocak 1673). 

İbrahîm Efendi el-imâm, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrlî, Ahmed Beg bin Pîrlî 

Beg, ‘İvaz bin Halîl, Mehmed bin ‘Ömer, Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid İbrahîm, Hâcı 

bin Mehmed, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nasrullah. 

 

115-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden Mehmed ve İsma‘îl ibney Velî 

nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Memi bin Yûsuf 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı el-Hâc 

Mustafâ mülkü ve tarafeyni mezbûr Memi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki 

tabhâne ve fevkânî bir oda ve havluyu müştemil menzilimizi mezkûr Memi’ye yirmibeş esedî 

guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağı-ı mezbûr yirmibeş guruşu mezkûr Memi 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 fî’l-

yevmi’s-sâmin min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Şevvâl 1083 / 27 

Ocak 1673). 

‘Îsâ Halîfe bin el-Hâc Ahmed, Mahmûd bin Handân, Nasûh bin ‘Abdulganî, Ahmed 

Beşe bin Molla ‘Alî, ‘Alî bin Mehmed, ‘Ömer bin Mehmed, Mehmed bin İbrahîm. 

 

116-1 Hırsızlık Da‘vâsı ve İyihal Soruşturması 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan 

refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ lehu mâ-yürîd ve 

mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde 

kadruhu huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Üçemler 

nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin bin Velî meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda işbu Pîr 

‘Alî ve Hüseyin ibney Yûsuf nâm karındaşlar mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem karye-i merkûmede vâki‘ buğday kuyum açılup içinden beş 

keyl mikdârı buğdayım almışlar mezbûrân Pîr ‘Alî ve Hüseyin’i mazınna ittihâz iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimînden mezbûrân Pîr ‘Alî ve Hüseyin’in keyfiyet-i hâlleri su’âl 

olundukda mezbûrân Pîr ‘Alî ve Hüseyin’de işkilimiz vardır eyü âdemler diyemeziz 

didiklerin mevlânâ-yı mezbûr mahallinde vukû‘u üzere tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan 

Çukadâr ‘Abdulbâkî Beşe ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

Ahmed bin Zeynel‘âbidîn, el-Hâc Sefer bin Budak, ‘Îsâ bin Sevindik, Mehmed bin 

Himmet, ‘Alî bin Mehmed, Mevlûd bin Budak, Hasan bin Enbiyâ, Mehmed bin Halîl, 

Hüseyin bin (boş). 
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116-2 Hâneye Hıyânet Kasdıyla Girme İddi‘âsı Ve Sû-i Hâli Olan Kadının Tesbîti 

Bu hüccet sehvle tahrîr olunup ba‘de tashîh olunmağla altıncı kâğıdın safha-i 

sâniyesinde tekrâr kayd olunmuşdur. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan 

refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ lehu mâ-yürîd ve 

mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde 

kadruhu huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde mahmiye-i Konya’da Ferhûniye 

Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî meclis-i ma‘kûd-ı mezbûra işbu 

Mezîd bin ‘Abdulcelîl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün 

mukaddem mezbûr el-Hâc Mezîd mahalle-i merkûmede sâkine İsmihân nâm hatunun yevm-i 

nehârda vakt-ı duhâda menziline hıyânet kasdıyla dâhil olup mahalle-i merkûme ahâlisi âgâh 

olmağla ahza vardıklarında merkûme İsmihân Hatun’un menzili divarı benim menzilime 

muttasıl olmağın mezbûr el-Hâc Mezîd divarım üzerine çıkup ehl ve ‘ıyâlime nazar eylemiş 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akıbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘İvaz Çelebi ibn Müstecâb ve ‘Abdunnebî bin Velî Beg 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vaki‘ 

mezbûr el-Hâc Mezîd merkûme İsmihân Hatun’un menziline târîh-i mezbûrda vakt-ı duhâda 

dâhil olup mezkûr el-Hâc Nûrullah’ın menzili divarına çıkup nazar iderken gördük bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra zeyl-i kitâbda mestûr olan müslimîn mezbûr el-Hâc Mezîd 

dâ’imâ mahalle-i merkûmede mezbûre İsmehân’ın menziline gelür ve merkûme İsmihân 

kendi hâlinde değildir deyu sû-i hâlini haber virdiklerini mevlânâ-yı mezbûr Mehmed Efendi 

mahallinde tahrîr idüp ba‘de ma‘â irsâl olunan Çukadâr ‘Abdulbâkî Beşe ile meclis-i şer‘a 

gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’-‘âşir min 

Şevvâl li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

el-Hâc Mehmed Halîfe bin Sinân, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mustafâ, İbrahîm bin 

Derviş, ‘Alî Dede bin Ahmed, Hüseyin bin Mehmed, Derviş bin el-Hâc İshak, Mehmed Dede, 

el-Hâc ‘Ömer bin Ahmed. 

 

116-3 Ölüm Keşfi (Boğazı Kesilerek Öldürülen Kimsenin Keşfi) 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden İmâm Sefer Halîfe ibn 

Mehmed ve ‘Abdurrahman bin ‘Abdulehad nâm kimesneler meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-

i kelâm idüp bu gice mahalle-i merkûmede sâkin olan ‘Îsâ bin ‘İvaz nâm kimesnenin 

menzilinde vâki‘ odası içinde Yûsuf bin Nasûh nâm kimesne bıçağla zebh olunup mezbûhen 

fevt olmuş cânib-i şer‘den üzerine varulup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur 

didiklerinde savb-ı şer‘den mefâhirü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ta‘yîn olunup hâlâ mîr-

mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ 

yesserallahü te‘âlâ lehu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu tarafından husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan ‘Alî 

Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mahalle-i merkûmede mezkûr ‘Îsâ’nın 

menzilinde vâki‘ odasına varup maktûl-ı mezbûr Yûsuf’un a‘zâsına nazar olundukda fî’l-

hakîka boğazından bıçağla zebh olunup mezbûhen maktûl olduğunu mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan ‘Alî Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ 

vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Şevvâl 1083 / 28 Ocak 1673). 



276 

 

Süleymân bin ‘İvaz, Muslî bin Ahmed, Bekâr Hasan, İbrahîm bin el-Hâc Süleymân, 

Molla Mustafâ bin Emrullah, ‘Abdî bin Yûsuf, Mehmed Beg bin Ebûbekir, Mevlûd bin 

Ahmed, Mahmûd bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc ‘Abdî bin Derviş. 

 

117-1 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Sâhib‘atâ Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i Sâdık nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

el-Hâc Hasan bin Mehmed ve Mehmed Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman nâm kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd Ağa ibn İbrahîm mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Emîne Hatun ile zevci mezkûr 

Mahmûd Ağa’nın beynlerinde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan yirmibin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafak-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte‘allıka cemî‘ da‘vâsından fâriga 

olup mezkûr Mahmûd Ağa’nın zimmetini ibrâ ve iskât eylemekle ol dahî merkûme Emîne’yi 

muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledi min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ı ve hak ve ‘alâkası kalmadı didikde 

mezkûr Mahmûd Ağa dahî vech-i meşrûh üzere merkûme Emîne Hatun’u muhâla‘a eyledim 

‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

es-Seyyid İsma‘îl Çelebi el-imâm, Mahmûd Beg bin Sinân, ‘Osmân bin Mehmed, 

Yûsuf Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, el-Hâc Mehmed bin Mahmûd. 

 

117-2 Katil Olayında Zanlıların İsimlerinin Tesbîti ve Mahalle Ahâlisinin Dahli 

Olmadığının Tescîli 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden iken mezbûhen maktûl olan 

Yûsuf nâm kimesnenin babası Nasûh ve vâlidesi ‘Âyşe bint-i Nasûh meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme ahâlisi ashâb-ı hâze’l-kitâb Sefer Halîfe el-imâm ve 

‘Abdurrahman bin ‘Abdulehad ve Bektaş bin Hasan ve Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed ve 

Muslî bin Ahmed ve ‘Abdî bin Yûsuf ve Mahmûd bin Handân ve Molla bin Mustafâ ve 

Nûrullah bin Pîrî ve Şa‘bân bin ‘Alî nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem oğlumuz mezbûr Yûsuf mahalle-i 

merkûmede sâkin ‘Îsâ bin ‘İvaz nâm kimesnenin menzilinde vâki‘ odasında gice ile üvey 

oğulları Mûsâ ve Mustafâ ibney Resûl nâm karındaşlar ile ma‘â yaturken oğlumuz mezbûr 

Yûsuf boğazından bıçağla zebh olunup mezbûhen maktûl olmuş dem ve diyetine müte‘allık 

da‘vâmız mezbûrûn ‘Îsâ ve Mûsâ ve Mustafâ’ya münhasıradır mahalle-i merkûme ahâlisinde 

da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve 

makbûle olmaya didikleri mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Şevvâl 1083 / 30 Ocak 1673). 

Mefharü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, Dilâver Beg ibn Ca‘fer, 

Budak bin Ahmed, Mehmed Çelebi bin el-Hâc Receb, Bayram Beşe bin Mustafâ, Ahmed Beg 

bin Oruç, Kadrî bin Şa‘bân, Mehmed bin Hüseyin, Yûsuf Beşe bin İbrahîm. 

 

117-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Çelebi ibn Receb 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Çelebi ibn 

İsma‘îl mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Cerîdiçi nâm 
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mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Ahmed ve Şa‘bân mülkleri ve bir tarafı Mahmûd ve ‘Abdurrahman 

mülkleri ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve havluyu ve arz-ı hâliye 

ve eşcârı müştemil zimmetinin be-her sene Hazret-i Mevlânâ Vakfı’na dokuz akça icâresi 

olan üç tahta bağımı mezbûr Süleymân Çelebi’ye yüzonbeş 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 Süleymân 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 fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

Ahmed bin Emrullah, Hüseyin bin Handân, Mehmed bin Emrullah, el-Hâc Mustafâ bin 

‘Arefe, Hüseyin bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Dâvud bin Emrullah. 

 

117-4 Mülk Satış Anlaşmazlığı ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da sâkin râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdul‘azîz Çelebi ibn Emrullah meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ fevt olan Nesli Hatun’un vârisesi Ümmü bint-i 

Mehmed nâm hatunun vekîl-i şer‘îsi olan Halîl Halîfe ibn Emrullah mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı merkûme Nesli Hatun hâl-i sıhhatinde (boş) nâm mahallede 

vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan bir izbe ve bir mikdâr havlusunu bana 

elliyedi semene bey‘-i bât-ı sahîh ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp mülk-i müşterâm 

olmuşiken merkûme Ümmü Hatun zabtıma mâni‘ olur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Alî bin ‘Alî ve Süleymân bin Mehmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

müteveffât-ı merkûme Nesli Hatun hâl-i sıhhatinde zikr olunan bir izbesini bir mikdâr havlu 

ile bizim huzûrumuzda mezkûr ‘Abdul‘azîz Çelebi’ye elliyedi semene bey‘ ve teslîm ve kabz-

ı semen eyledi mülküdür bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra vekîl-i mezbûr Halîl Halîfe takrîr-i kelâm 

idüp müteveffât-ı merkûme Nesli Hatun’un techîz ve tekfîni içün bir leğenini mezbûr 

‘Abdul‘azîz Çelebi’ye virüp bâkî iki top bezi ve iki tor ve iki boğça ve bir boğası sâde ve bir 

tafta boğası ve bir yektâ ve bir kırmızı boğası zıbun ve bir köhne sâde ve bir yorgan ve bir 

sahan alup kabz eyledim didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş.  

 

118-1 Ağarlık Olarak Verilen Para Da‘vâsında Sulh 

Habîb / Mehmed Halîfe. 

Konya muzâfâtından Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kadınhanı nâm karye sâkinlerinden 

Habîb bin Süleymân nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

Mehmed Halîfe ibn el-Hâc Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

hemşîrem Kezbân nâm bikri mezbûr Mehmed karındaşı Himmet’e alıvirdiği mahalde 

yirmidokuz esedî guruş ağırlık nâmıyla virdim deyu da‘vâ eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn 

ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mehmed Halîfe’ye on esedî guruş virüp teslîm eylemişidim zikr 

olunan on guruşa müte‘allık 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-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (11 Şevvâl 1083 / 30 Ocak 1673). 

Kadrî Efendi bin Mollâ Mahmûd, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Hamza Çelebi 

bin Mahmûd. 
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118-2 Muhâla‘a 

‘Ârefe / Sinân. 

Mahmiye-i Konya’da Kuzgunkavak Mahallesi sâkinelerinden ‘Ârife bint-i el-Hâc 

‘Abdulkerîm nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan fahrü’l-kuzât el-Hâc İbrahîm Efendi ibn Mehmed ve Sefer 

Beg ibn ‘Abdî nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Ahmed Beşe ibn 

İskender meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Sinân bin Bostân nâm 

kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme ‘Ârife 

Hatun zevci mezbûr Sinân ile beynlerinde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan yirmibin akça mehr-i mü’eccelinden ve 

nafak-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından fâriga olup mükaddemâ zevci 

mezbûr Sinân bey‘ eylediği saç bağı ve bir kumaş kaftan ve bir re’s inek ve bir döşek ve bir 

yasdık mukâbelesinde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Sinân yedinden bin 

akça alup kabûl ve kabz idüp ve oğlu Ahmed’i babası mezbûr Sinân be-her sene nafaka iki 

keyl buğday virmek üzere beslemesini kabûl idüp mâ‘adâ hakkından fâriga olup mezbûr 

Sinân’ın zimmetini ibrâ ve iskât eylemeğin ol dahî merkûme ‘Ârife’yi muhâla‘a idüp kat‘-ı 

‘alâka eyledi ba‘de’l-yevm husûs-ı mezbûra müte‘allıka da‘vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-

kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didi didikde mezbûr Sinân dahî vech-i meşrûh üzere 

merkûme ‘Ârife’yi muhâla‘a eyledim didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 

1673). 

‘Abdurrahîm Ağa bin ‘Abdurrahman Efendi, Mustafâ Beg bin el-Hâc Ahmed, Murâd 

Beg bin Arslan Beg, el-Hâc ‘Abdulkerîm bin el-Hâc Lutfullah. 

 

118-3 Küfür ve Darb Da‘vâsı 

Bu hüccet-i mukaddem vâki‘ olup lâkin nisyânla mahalline kayd olunmamağla bu 

mahalle kayd olunmuşdur (mühür). 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Eynegâzîler nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Himmet ibn 

Derviş ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmeden Ramazân bin 

Şenkledi mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm târîh-i kitâbdan yirmi gün mukaddem mezbûr 

Ramazân mukaddemâ bana virdiği bir keyl-i İstanbulî arpasını taleb eyledikde ben dahî şimdi 

yokdur didiğimde mezbûr Ramazân bıçak çıkarup hâzır-ı bi’l-meclis olan Minnet nâm 

kimesne niçün böyle idersin didiğinde mezbûr Ramazân yumruk ile bana darb idüp 

‘avratlarımıza şetm eyledi su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Ramazân vech-i meşrûh üzere bıçak çıkarup yumruk ile darb ve şetm eylediğini 

ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî evâsıt-ı şehr-i Ramazâni’l-mübârek 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (11-20 Ramazân 1083 / 31 Aralık 1672- 9 Ocak 1673). 

es-Seyyid Pîrlî Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Mehmed Ağa bin Ramazân, Mahmûd bin 

Arzmân. 

 

118-4 Muhâla‘a 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi sâkinlerinden olup Kamanitçe Kal‘ası 

içün sefer-i hümâyûna giden Ahmed bin ‘Abdullah nâm kimesne tarafından husûs-ı âtiyyü’z-

zikre vekîl olup Çirkâb Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn ‘Alî ve Hocacihân 

Mahallesi’nden Muslî Beşe ibn Mahmûd nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan Şahin Ağa ibn ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Ahmed’in 
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zevcesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âlime bint-i ‘Abdurrahman nâm hatun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âlime Hatun müvekkilim zevci mezbûr Ahmed zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onikibin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından fâriga olup mezbûr Ahmed zimmetini ibrâ ve iskât 

eylemekle ben dahî vekâletim hasebiyle merkûme ‘Âlime 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 fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (11 Şevvâl 1083 / 30 Ocak 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, ‘Ömer Ağa bin ‘Osmân Ağa, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi muhzırbaşı. 

 

119-1 Yer Takâsı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i ‘Îsâ nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

el-Hâc Ahmed bin Hamza ve Sâlih Çelebi ibn Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan zevci ‘Alî bin Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid 

‘Abdurrahman Çelebi ibn Hüseyin mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem 

merkûme ‘Âyşe mahmiye-i merkûme zeylinde Çandır Değirmeni kurbunda vâki‘ mülk 

bağının garb tarafından mezbûr Seyyid ‘Abdurrahîm Çelebi bağına mürûr ve ‘ubûr içün zokak 

kapusundan bağına varınca ‘arzen beş ayak yerini mezbûr Seyyid ‘Abdurrahîm Çelebi’nin 

bağından ‘arzen beş çift adım ve tûlen dokuz adım yeri ve üç kayısı ağacı ve bir amrud ağacı 

ile mübâdele eyledi ba‘de’l-yevm mülküdür mürûr ve ‘ubûr ve zabt eylesün didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene selâse ve semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

‘Alî Çelebi bin Hüseyin, es-Seyyid ‘Abdurrahîm Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, Ahmed bin 

‘Alî, Zülfikâr bin ‘Abdullah, ‘Alî Çelebi bin el-Hâc İbrahîm. 

 

119-2 Mülkiyet Da‘vâsı ve Hibe İsbâtı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden el-Hâc Şa‘bân bin Velî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Nişantaş Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm Beşe ibn Mehmed 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr İbrahîm Beşe’nin babası Mehmed târîh-i 

kitâbdan dokuz sene mukaddem hâl-i sıhhatinde Şerefeddîn Câmi‘i vakfı olan akçadan benim 

yedimden mürâbaha ile ikiyüz esedî guruş alup mukâbelesinde mahalle-i merkûmede vâki‘ 

bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı Ya‘kûb Beşe mülkü ve bir tarafı mescid-i şerîf vakfı ve 

bir tarafı kendi evi ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil üç tahta bağını bana bi-tarîki’l-

istiğlâl bey‘ idüp ba‘dehu zikr olunan bağı be-her sene otuzar guruşa icâre ile kabûl 

eylemişidi hâlâ oğlu mezbûr İbrahîm Beşe mâlikâne zabt ider su’âl olunup takrîri tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İbrahîm Beşe cevâbında târîh-i kitâbdan 

on sekiz sene mukaddem ben sagîr iken babam mezbûr Mehmed beni sünnet eylediği 

mahalde müslümânlar huzûrunda hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil üç tahta bağını mülkünden ifrâz idüp sünnetlik bana hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe 

ve temlîk idüp yine velâyeten benim içün meclis-i hibede bağ-ı mezbûru ithâb ve kabz 

eyleyüp mülk-i mevhûbumdur deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr el-Hâc Şa‘bân 

sâlifü’z-zikr bağı sünnetlik mülk-i mevhûbu olduğunu inkâr itmeğin mezkûr İbrahîm 

Beşe’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İlyâs bin Mûsâ ve 

İsma‘îl ibn el-Hâc ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan on sekiz sene mukaddem mezbûr İbrahîm Beşe sagîr 
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iken babası merkûm Mehmed sünnet eylediği mahalde hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil üç tahta bağını sünnetlik bizim huzûrumuzda oğlu mezbûr İbrahîm 

Beşe’ye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe idüp yine velâyeti hasebiyle oğlu mezbûr İbrahîm Beşe 

içün meclis-i hibede ithâb ve kabz eyledi mülk-i mevhûbedir 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 el-Hâc Şa‘bân men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 

Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

Halîl Beşe bin Mehmed, Mehmed bin Mustafâ, ‘Alî bin İsma‘îl, Mehmed bin İbrahîm, 

Budak Çelebi bin Mustafâ, Hamza bin Mahmûd, el-Hâc Ahmed.  

 

119-3 Mülk Satış Anlaşmazlığı ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Bordabaşı Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

Nasrullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Kerîme bint-i ‘Alî nâm 

hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on beş sene mukaddem 

merkûme Kerîme Hatun mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mahmûd Beşe mülkü ve bir 

tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı mescid-i şerîf ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd harâba 

müşrif bir samanlık ve bir tabhâne ve bir oda ve havluyu müştemil menzilini onbeş guruşa 

bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp on beş senedir mâlikâne mutasarrıf iken hâlâ 

merkûme Kerîme Hatun müdâhale murâd ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûre 

Kerîme Hatun cevâbında mezbûr İbrahîm’den menzil-i mezbûr içün sekizyüz akça aldım 

lâkin bey‘ eylemedim deyu inkâr itmeğin mezbûr İbrahîm’den takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mevlûd Halîfe ibn Mustafâ ve Hüseyin Beg ibn Eyûb 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

târîh-i kitâbdan on beş sene mukaddem menzil-i mezbûru merkûme Kerîme Hatun mezbûr 

İbrahîm’e onbeş guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim deyu bizim huzûrumuzda 

ikrâr eyledi ikrârına 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 Hatun men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

Mahmûd Halîfe bin Süleymân, Mehmed bin Mûsâ, ‘Alî bin Ramazân, Sinân bin Bostân, 

Velî bin Mehmed, Mehmed bin Hüseyin.  

 

120-1 Ölüm Keşfi (Kendini Asarak İntihâr Eden Kadının Keşfi) 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân Çelebi ibn el-Hâc 

Nûrullah ve ‘Alî Dede ibn ‘Ömer ve Seyyid ‘Alî Çelebi ibn es-Seyyid İmâm Çelebi nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede sâkin ‘Alî bin 

Hasan nâm kimesnenin zevcesi Sâ’ime bint-i İbrahîm nâm hatun kendi mülk menzilinde 

maslûben fevt olmuş cânib-i şer‘den üzerine varulup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur 

didiklerinde savb-ı şer‘den fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî 

bi’l-fi‘îl mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü ‘Alî 

Pâşâ yesserallahu te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu tarafından mübâşir İbrahîm Ağa ve zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn ile mahalle-i merkûmede mezbûr ‘Alî’nin menziline varup 

zevcesi merkûme Sâ’ime Hatun’un firâş üzerinde a‘zâsına nazar olundukda boğazı altında ip 

beresi ve sol küreği altında eser-i beresi olduğunu mu‘âyene ve müşâhede ve keşf ve tahrîr 

eyledikden sonra merkûme Sâ’ime Hatun’un zevci Hasan nâm kimesneden su’âl olundukda 
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dünkü gün ben dükkânımda olup âhar zevcem Fâtıma Hatun Dehüdâ Mahallesi’nde karındaşı 

es-Seyyid Hüseyin Çelebi’nin evine gidüp merkûme Sâ’ime evimde tenhâ kalmağla kendüyü 

havlum içinde vâki‘ direğe salb idüp fevt olmağla indürüp firâşına vaz‘ eyledim didiğini 

mevlânâ-yı mezbûr mahallinde vukû‘u üzere tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan Çukadâr 

‘Abdulbâkî Beşe ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 

Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

Velî Halîfe el-imâm, el-Hâc Mustafâ bin Yûsuf, Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid 

Şeyhî Çelebi, Mehmed bin Nasûh, Mehmed bin el-Hâc Muslî, el-Hâc Hüseyin bin Derviş, 

Mustafâ bin Derviş, Mehmed bin Süleymân, Mehmed bin Hasan, Ramazân bin ‘Osmân. 

 

120-2 Evinde Şarâb Üretip Satan Kimsinin Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ şehr subaşısı olan (boş) Beg meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Dolabucu Mahallede sâkin Şa‘bân bin Bahşî nâm 

kimesne menzilinde şarâb kurup bey‘ ider imiş hâlâ mezbûhen maktûl olan Yûsuf ile şurb-ı 

hamr iderler şarâbı mezbûr Şa‘bân’dan iştirâ eyledik dimeleriyle cânib-i şer‘den mezbûr 

Şa‘bân’ın menziline varulup nazar olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mezbûr Şa‘bân’ın menziline varup nazar eylediklerinde bir küp şarâb 

bulunduğunu mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan İbrahîm 

Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 Şevvâl 1083 / 28 

Ocak 1673). 

İmâm ‘Abdulkerîm Halîfe bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Ahmed bin Battâl, İsma‘îl bin 

Karakaş, Halîl bin Ahmed Dede, Receb bin Mustafâ, ‘Abdullatîf bin Mevlûd, el-Hâc 

Mahmûd, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Bâlî. 

 

120-3 Kölenin Yaptığı Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Beg ibn Velî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdusselâm Beg ibn Muslî mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr ‘Abdusselâm Beg’e bey‘ ve teslîm eylediğim 

Hasan nâm kulu ben sefer-i hümâyûnda iken mahalle-i merkûmede vâki‘ menzilimi açup 

içinden çukaya kaplu bir dilki kürkümü ve bir sîm hançer ve bir sîm bıçak ve bir kara kılıç ve 

bir çift altun küpe ve bir cüzdân ve bir tarak ve altı sarık ve altı boğası ve dört makreme ve iki 

dârâyî kaftanı aldığı ikrâr idüp hüccet olmağla hâlâ taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn 

ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr ‘Abdusselâm Beg yedinden onüç vakıyye kahve alup kabûl ve kabz 

idüp mâ‘adâdan fâriğ olup mezbûrân ‘Abdusselâm Beg ve Hasan’ın zimmetlerini ibrâ ve iskât 

eyledim min ba‘d hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm 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’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli ‘l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(13 Şevvâl 1083 / 1 Şubat 1673). 

Hüsâm Beg bin Hasan, Ahmed Beg bin Pîrlî Beg, Sefer Beg bin Celâl Beg, Mehmed 

Beg bin el-Hâc Mahmûd, Velî Beg bin Süleymân. 

 

120-4 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn 

es-Seyyid ‘Ömer meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin İbrahîm 
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mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Aymanos nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ve bir tarafı Dellâl Ahmed mülkü ve bir tarafı 

Yahyâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve havlu ve eşcârı müştemil bir 

kıt‘a bağımı mezbûr Ahmed’e yirmi 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 yirmi guruşu 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’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (13 Şevvâl 1083 / 1 Şubat 1673). 

el-Hâc Mehmed Kâsım Beg, el-Hâc Çırak bin Budak, ‘Abdî Beşe bin Üveys, ‘Abdî bin 

el-Hâc Süleymân. 

 

121-1 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Sadaka-zâde Süleymân Beg / nizâ‘-i tarla / ‘Ömer Dede. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Süleymân Beg ibn ‘İnâyetullah Ağa nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Rûmdiğîn nâm karye sâkinlerinden ‘Ömer Dede ibn 

‘Abdî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olup karındaşım müteveffâ Mustafâ Çelebi ile müşâ‘ olan tarlamı 

mezbûr ‘Ömer Dede zabt ve tasarruf ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Ömer 

Dede cevâbında zikr olunan altı dönüm tarla mukaddemâ Hüseyin taksîmde karındaşı mezbûr 

Mustafâ Çelebi hissesine isâbet itmekle târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem mezbûr Mustafâ 

Çelebi hâl-i sıhhatinde sâlifü’z-zikr altı dönüm tarlanın hakk-ı tasarrufunu sâhib-i arz 

ma‘rifetiyle bana tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde yedimden üç guruş alup zabt ve tasarrufu 

içün mezbûr Mustafâ Çelebi ve Suğla voyvodası yedime tezkere virmişlerdir deyu iki kıt‘a 

tezkere ile fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at mazmûnu takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık geldiğinden mâ‘adâ fetvâ-yı şerîfde Zeyd karındaşı ‘Amr ile müşterek 

arz-ı emîriyeden hissesini sâhib-i arz ma‘rifetiyle Bekir’e tefvîz eylese mu‘teber olur mu el-

cevâb olur deyu buyurulmağın ba‘dehu mezbûr Süleymân Beg da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ 

oldum min ba‘d da‘vâm yokdur didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 

1673). 

Fahrü’l-kuzât İbrahîm Efendi, el-Hâc Şa‘bân bin Ramazân, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

121-2 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Süleymân Beg / Hâcı Şa‘bân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Süleymân Beg bin ‘İnâyetullah Ağa meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Rûmdiğîn nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Şa‘bân bin 

Ramazân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede vâki‘ Kara ‘Alî oğlu 

sınurunda lede’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan on altı dönüm tarlamı karındaşım müteveffâ 

Mustafâ Çelebi ile müşâ‘ olmağla vefâtından sonra mezbûr el-Hâc Şa‘bân zabt ider su’âl 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Şa‘bân cevâbında târîh-i kitâbdan 

iki sene mukaddem karındaşı müteveffâ Mustafâ Çelebi sıhhatinde iken ma‘â mezbûr 

Süleymân Beg zikr olunan on altı dönüm tarlanın hakk-ı tasarrufunu sâhib-i arz ma‘rifetiyle 

bana tefvîz idüp zabtı içün yedime sâhib-i arz dahî tezkere virüp mukâbele-i tefvîzde 

mezbûrân Süleymân Beg ve Mustafâ Çelebi yedinden sekiz guruş alup kabz eylediler deyu 

cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr mezkûr el-Hâc Şa‘bân’dan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Mehmed ve Hasan bin Hüseyin ve 
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İbrahîm bin Mahmûd ve Süleymân bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i mezbûrda mezbûrân Süleymân 

Çelebi ve Mustafâ Çelebi zikr olunan on altı dönüm tarlanın hakk-ı tasarrufunu sâhib-i arz 

ma‘rifetiyle mezbûr el-Hâc Şa‘bân’a tefvîz idüp mukâbele-i tefvîzde yedinden dörder guruş 

alup kabz eylediler 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 

Süleymân Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

‘Abdulkâdir bin Mehmed, ‘Ömer Dede bin ‘Abdî, İbrahîm bin Pîrî. 

 

121-3 İzinsiz Satılan Ev Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘İvaz bin Sevindik nâm şâb meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Muslî bin Eryeten nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem ben sagîr iken Nehr-i Kâfir Mahallesi’nde vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmetü’l-hudûd olup büyût-ı müte‘addideyi müştemil mülk menzilimi üvey babam 

fuzûlen mezbûr Muslî’ye bey‘ eylemiş hâlâ üç senedir ben ‘âkıl ve bâliğ olmam ile menzil-i 

mezbûru taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Muslî cevâbında mezkûr 

‘İvaz’ın menzilini sagîr iken hâzıra-i bi’l-meclis olan vâlidesi Râzıye Hatun yedibinyediyüz 

akçaya bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi deyu cevâb virmeğin merkûme Râzıye 

Hatun’dan su’âl olundukda ben bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemedim deyu inkâr itmekle 

mezbûr ‘İvaz fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer 

bârında Zeyd-i sagîrin üvey babası fuzûlî Zeyd’in bir evini Hâlid’e bey‘ eylese Zeyd bâliğ 

oldukda müceyyiz olmayup ol evi Hâlid’in yedinden almağa şer‘an kâdir olur mu el-cevâb 

olur deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ ve menzil-i mezbûr mezkûr ‘İvaz’ın mülkü 

olduğunu merkûm Muslî ikrâr itmekle menzil-i mezbûru ‘İvaz’a teslîme tenbîh bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

‘Alî Beşe el-Cündî, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

122-1 Ortaklıkdan Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Karabîd veled-i Artin nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı sâhibü’s-sifr Narmân nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Narmân zimmî ile şirket üzere babuç diküp bey‘ ve şirâ üzere 

iken merkûm Narmân’ın bir def‘a onikibuçuk guruş ve bir def‘a onbeş guruş deynini virdim 

ve mâ-beynimizde olan fâ’ideden dahî zimmetinde hakkım vardır hâlâ zikr olunan cem‘an 

yirmiyedibuçuk guruşu ve fâ’ideden hakkımı taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Narmân cevâbında fâ’ideyi ma‘â ekl ve bel‘ eyledik ve benim deynimi virdiği 

ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezbûr Karabîd zimmîden takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin zikr olunan 

yirmiyedibuçuk guruş deynini virdiğini bilmediğine Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzile olan 

İncîl’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 fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd bin Şa‘bân, Hâcı bin Derviş. 
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122-2 Mütesellime Şikâyet Edip Paralarını Aldırdığı İddi‘âsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn 

olunan Ahmed Ağa müzâheretiyle Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Küllî nâm karye sâkinlerinden 

râfi‘iyyü’l-kitâb es-Seyyid Hüdâlı Çelebi ibn es-Seyyid Mûsâ ve Ahmed bin İsma‘îl nâm 

kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden Ca‘fer bin 

‘Abdulkerîm ve vâlidesi Safiye nâm hatun mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan 

akdem mezbûr Ca‘fer vâlidesi merkûme Safiye Hatun’u bizim içün cebr ve darb idüp zinâ 

eylediler deyu mütesellim-i mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa’ya şikâyet idüp bizi ahz ve akçamız 

aldırmış iken ba‘dehu karye-i merkûmeye mütesellim-i mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa tarafından 

Kartalcı nâmıyla hâzır-ı bi’l-meclis olan ‘Alî Ağa geldikde tekrâr mezbûrân Ca‘fer ve vâlidesi 

Safiye bizi ‘Alî Ağa’ya gamz idüp mezbûr ‘Alî Ağa bizim yirmialtı guruşumuzu aldı sebeb 

olmalarıyla zikr olunan yirmialtı guruşu taleb ideriz su’âl olunup yedimizde olan fetvâ-yı 

şerîfe mûcibince ihkâk-ı hak olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Ca‘fer ve Safiye 

mezkûr ‘Alî Ağa’ya tekrâr gamz eylemedik deyu inkâr itmeğin mezbûrân es-Seyyid Hüdâlı 

Çelebi ve Ahmed’den takrîrlerine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ricâlden es-Seyyid 

Mustafâ Çeleb ibn Mehmed ve Kubâd bin Oruç ve Şa‘bân bin ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki ‘ mütesellim-i mûmâ-ileyh 

tarafından mezbûr ‘Alî Ağa karye-i merkûmeye geldikde mezbûrân Ca‘fer ve Safiye 

mezkûrân Seyyid Hüdâlı Çelebi ve Ahmed’i vâlidemi darb ve zinâ eylediler deyu gamz 

eylediler bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra mezkûr ‘Alî Ağa husûs-ı mezbûr içün 

mezbûrân Seyyid Hüdâlı Çelebi ve Ahmed’den yirmialtı guruşların alduğunu ikrâr ve i‘tirâf 

itmekle ikrârı mûcibince mezbûrân Seyyid Hüdâlı Çelebi ve Ahmed’e red ve teslîme mezbûr 

‘Alî Ağa’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

Fahrü’l-kuzât İbrahîm Efendi ibn Şeyh Mansûr, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-

Seyyid Ahmed, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mehmed, 

İbrahîm Çelebi bin Resûl, Mevlûd bin Tur‘alî, Bedel Ağa bin Ahmed. 

 

122-3 Darb ve Tecâvüz Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde kadruhu tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn 

olunan Ahmed Ağa müzâheretiyle Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Küllî nâm karye sâkinlerinden 

Ca‘fer bin ‘Abdulkerîm ve vâlidesi Safiye nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karye-i merkûme sâkinlerinden es-Seyyid Hüdâlı Çelebi ibn es-Seyyid Mûsâ ve Ahmed bin 

İsma‘îl mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûrân es-Seyyid Hüdâlı 

Çelebi ve Ahmed vâlidem merkûme Safiye’yi tenhâ bulup cebr ve darb idüp zinâ eylemiş 

su’âl olunup takrîrleri tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mukaddemâ merkûme 

Safiye Hatun’u tenhâ bulup cebr ve darb ve zinâ eylemediklerine mezbûrân es-Seyyid Hüdâlı 

Çelebi ve Ahmed’e yemîn teklîf olundukda anlar 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 ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 
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123-1 ‘Abd-ı Âbıka Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr olan fahrü’l-a‘yân ‘Alî Ağa meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm idüp orta boylu Rûsiyyü’l-asl Şahin nâm ‘abd-ı 

âbıkı Mahmûd nâm kimesne ahz idüp bana teslîm eyledi lâkin nafaka ve kisve bahâ takdîr 

olunması matlûbumdur didikde mezbûr Şahin’in mevlânâsı zuhûr idüp ve yahud müddet-i 

‘örfiyesi temâm olunca mezbûr Şahin’e târîh-i kitâb gününden yevmî onar akça nafaka takdîr 

olunup ‘alâ tarîki’l-emâne mezbûr ‘Alî Ağa’ya def‘ ve teslîm olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Şevvâl 1083 / 2 Şubat 

1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd, ‘Abdulbâkî Beşe çukadâr.  

 

123-2 Nafaka Takdîri 

Sellemü’l-hâkimi’l-‘âlem el-muvakkı‘ a‘lahu es-sagîreti’l-med‘uvetü İsmihân bint-i 

Hüseyin ilâ hâmil-i hâze’l-kitâb Şa‘bân bin Süleymân ve hüve tesellümihâ li’l-tebenni ve’t-

tezyî ve’l-‘ıyâleti teslîmen ve tesellümen sahîheyni şer‘iyyeyni sümme faraza li-nafakatihâ ve 

li-kisvetihâ ve li-sâ’iri mühimen tehâ külli yevmin yemzî min târîhihi bi-zeylihi hamsete 

derâhimi faziyeten râyiceten fî’l-vakt-i ‘alâ men lehu hakku’t-talebi bi-talebi’l-mütebennî el-

mezbûr ‘inde nefsihi ve yerci‘i ‘aleyhi ‘inde’z-zaferi farzen ve takdîren sarîheyni mer‘iyyeyni 

cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

Receb bin Süleymân, ‘Alî Beşe bin Durdu, ‘İvaz bin Sevindik, Emrullah bin ‘Ömer, 

Yûsuf bin Süleymân, el-Hâc Mustafâ bin Bayram. 

 

123-3 Mülk (Bağ Hissesi) Satışı 

Verese-i Mehmed Bölükbaşı / bey‘-i bağ / Râzıye. 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan 

Mehmed Bölükbaşı’nın verâseti kız karındaşları Ümmü ve Asiye ve zevce-i metrûkesi Râzıye 

bint-i İbrahîm ve sagîre kızı Fâtıma’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan 

sonra merkûmetân Ümmü ve Asiye asâleten ve sagîre-i merkûme Fâtıma’nın vasîsi Hasan 

Beşe vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Râzıye’nin vekîl-i şer‘îsi 

olan babası İbrahîm Çelebi mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun Hatîb nâm karyede vâki‘ bir tarafı Ahmed mülkü ve bir 

tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı Dik Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ile mahdûd bir 

kıt‘a bağda olan hissemizi merkûme Râzıye Hatun’a râyic-i fî’l-vakt dörtbinbeşyüz akçaya 

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 Râzıye 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Şevvâl 1083 / 2 Şubat 1673). 

Dilâver Beg bin Ca‘fer, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, ‘Abdul‘azîz Çelebi bin ‘Alî, es-

Seyyid Sefer Çelebi bin es-Seyyid ‘Ömer, Mustafâ Çelebi bin Mustafâ, Mehmed Çelebi bin 

‘Alî, es-Seyyid Mûsâ Çelebi bin Mehmed, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid ‘Ömer, el-

Hâc Ahmed bin Mahmûd. 

 

123-4 Mülk (Ev Hissesi) Satışı 

Verese-i Mehmed Bölükbaşı / Ümmü ve Asiye. 
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Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed 

Bölükbaşı’nın verâseti kız karındaşları Ümmü ve Asiye ve zevcesi Râzıye bint-i İbrahîm ve 

sagîre kızı Fâtıma’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra merkûme 

Râzıye Hatun’un vekîl-i şer‘îsi olan babası İbrahîm Çelebi vekâleten ve sagîre-i merkûme 

Fâtıma’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Hasan Beşe vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atiyyü’l-kitâb merkûmetân Ümmü ve Asiye mahzarlarında bi’l-vekâle 

ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı Ken‘ân mülkü ve bir tarafı el-Hâc Muharrem mülkü ve bir tarafı 

mezâristân ve bir tarafı Hasan Beşe mülkü ve İbrahîm mülkü ile mahdûd bir oda ve bir yazlık 

ve bir ahur ve fevkânî bir oda ve tahtânî bir tabhâne ve havluyu müştemil menzilinde hisse-i 

şâyi‘amızı kıble cânibinden kapu yoluyla merkûmetân Ümmü ve Asiye’ye râyic-i fî’l-vakt 

otuzaltıbin akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûmetân Ümmü ve Asiye 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 eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Şevvâl 

1083 / 2 Şubat 1673). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

123-5 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Hızır Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Molla Mustafâ bin Mehmed Halîfe mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp Rûmdiğîn nâm karyede vâki‘ bir tarafı İlyâs mülkü ve bir tarafı câmi‘-i şerîf ve 

bir tarafı (silik) yeri ve bir tarafı mezâristân ile mahdûd üç bâb evimi mezbûr Molla 

Mustafâ’ya altmış semene bey‘-i bât ile bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 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 ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

el-Hâc Şa‘bân bin Ramazân, İbrahîm bin Mahmûd, Hasan bin Hüseyin, ‘Abdulkâdir bin 

Mehmed. 

 

124-1 Şâdî Beg Hamamı İcâresini Teslîm Aldığını Tescîl 

Hüsâm Beg / Hâcı Nûrullah. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm Şâdî Beg binâ eylediği hamamın mütevellisi olan 

Hüsâm Beg ibn Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ hamam-ı 

mezbûrun hamamcısı olan el-Hâc Nûrullah ibn el-Hâc ‘Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp bin seksen bir senesi Ramazânı gurresinden hamam-ı mezkûrun yevmî beş akça 

icâresini bu güne gelince mezbûr el-Hâc Nûrullah ve sâ’ir hamamcılar yedinden tevliyetim 

hasebiyle alup kabz eyledim bin seksen bir Ramazânı gurresinden mukaddem olan on iki 

senelik icâreyi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Nûrullah 

cevâbında hamam-ı mezbûr merhûm Mûsâ Efendi’nin mülküdür bin seksen bir Ramazânı 

gurresinden mukaddem olan on iki senelik icâreyi merhûm-ı mezbûrun vârislerinden taleb ile 

benim ‘alâkam yokdur didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Şevvâl 1083 / 1 Şubat 1673). 

Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi, ‘Abdul‘azîz Çelebi bin Emrullah, Mahmûd Çelebi bin 

Kadrî Efendi. 
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124-2 Mülk (Dükkân Hissesi) Satışı 

Verese-i Mehmed Bölükbaşı / sagîre Fâtıma. 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan 

Mehmed Bölükbaşı’nın verâseti kız karındaşları Ümmü ve Asiye ve zevce-i metrûkesi Râzıye 

bint-i İbrahîm ve sagîre kızı Fâtıma’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan 

sonra merkûmetân Ümmü ve Asiye asâleten ve mezbûre Râzıye Hatun tarafından vekîl-i 

şer‘îsi olan babası İbrahîm vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîre-i merkûme 

Fâtıma’nın kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi olan Hasan Beşe mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz müteveffâ-yı mebûrun Hazret-i Mevlânâ Türbesi 

önünde vâki‘ bir tarafı İsma‘îl dükkânı ve tarafeyni Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi dükkânı ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki bâb dükkânda olan hisse-i şâyi‘amızı sagîre-i merkûme 

Fâtıma’ya yedibin akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru vasî-i mezbûr 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 fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Şevvâl 1083 

/ 2 Şubat 1673). 

Dilâver Beg bin Ca‘fer, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, ‘Abdul‘azîz Çelebi bin ‘Alî, es-

Seyyid Sefer Çelebi bin es-Seyyid ‘Ömer, Mustafâ bin Mustafâ, Mehmed Çelebi bin ‘Alî, es-

Seyyid Mûsâ Çelebi bin Mehmed. 

 

124-3 Mülk Satış Da‘vâsı 

Hâlimeşâh / Halîl Halîfe. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Hâlimeşâh bint-i Mustafâ nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem fevt olan Nesli Hatun’un oğlu kızı ve 

vârisesi Ümmü Hatun’un vekîl-i şer‘îsi olan Halîl Halîfe mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

müteveffât-ı mezbûre Nesli hâl-i sıhhatinde Kovanağzı nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd bir kıt‘a bağdan hissesini bin akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

eyleyüp mülk-i müşterâm olmuşiken merkûme Ümmü müteveffât-ı merkûme Nesli’den bana 

intikâl eyledi deyu müdâhale murâd ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr 

Halîl Halîfe bağ-ı mezbûr hissesini müteveffât-ı merkûme Nesli hâl-i sıhhatinde bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eylediğini inkâr itmeğin mezbûre Hâlimeşâh Hatun’dan takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Ahmed bin Çırak ve Muslî bin ‘Ömer 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

zikr olunan bağdan nısf hissesini müteveffât-ı merkûme Nesli hâl-i sıhhatinde bizim 

huzûrumuzda merkûme Hâlimeşâh Hatun’a bin akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra vekîl-i mezbûr Halîl Halîfe işbu ‘Abdul‘azîz 

Çelebi’ye müteveffât-ı merkûme Nesli’nin bir şey’ini zabt eylemediğine ve ism-i mâl ıtlâk 

olunur bir şey’ini zabt eylemediğine yemîn teklîf olunsun didikde 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 ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

el-Hâc Mehmed bin Dilâver, ‘İvaz bin Hasan, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd 

Çelebi bin Şa‘bân.  
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124-5 Darb ve Tecâvüz Da‘vâsından Ferâgat 

Eski-il Kazâsı’na tâbi‘ Küllî nâm karye sâkinlerinden Ca‘fer bin ‘Abdulkerîm ve 

vâlidesi Safiye nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Hüdâlı Çelebi ibn es-Seyyid Mûsâ Çelebi ve Ahmed 

bin İsma‘îl nâm kimesneler mahzarlarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem 

mezbûr Seyyid Hüdâlı Çelebi ve Ahmed içün vâlidem merkûme Safiye Hatun’u cebr ve darb 

ve zinâ eylemişler deyu da‘vâ eylemişidik el-hâleti hâzihi da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ olduk 

min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız kalmadı ba‘de’l-yevm da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Şevvâl 1083 / 2 Şubat 

1673). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan, es-

Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mehmed, İbrahîm Çelebi bin Resûl, Mevlûd bin Tur‘alî, Fahrü’l-

kuzât İbrahîm Efendi, Şa‘bân Halîfe el-imâm, Bedel Ağa bin Ahmed. 

 

125-1 Mülk (Ev) Satışı 

Süleymân Çelebi / bey‘-i menzil / Himmet. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden Süleymân Çelebi ibn Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Himmet bin Resûl mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Ömer mülkü ve bir tarafı mescid-i 

şerîf ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir yazlık ve bir ahur ve bir oda ve 

bir kilar ve havluyu müştemil zemîninin be-her sene on akça icâresi olan menzilimi mezbûr 

Himmet’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 mezbûr yetmiş guruşu 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’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 

Şevvâl 1083 / 3 Şubat 1673). 

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Ahmed Çelebi bin Nasrullah, el-Hâc Mehmed bin el-

Hâc Mustafâ, ‘Ömer Çelebi bin Ya‘kûb, Ahmed bin Resûl, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin 

es-Seyyid Süleymân, es-Seyyid Ahmed Çelebi bin es-Seyyid Süleymân, es-Seyyid Ahmed 

Çelebi bin Mahmûd, Ebûbekir Çelebi bin Muharrem, es-Seyyid el-Hâc Mehmed bin es-

Seyyid Ahmed, es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin Seyyid Ahmed. 

 

125-2 Mülk (Ev) Satışı 

Seyyid Süleymân Çelebi / el-Hâc Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Süleymân ibn es-

Seyyid Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed ibn el-

Hâc Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı es-

Seyyid Ahmed Çelebi mülkü ve bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Bezzâz Mehmed mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir mikdâr havlumu mezbûr el-Hâc 

Mehmed’e yirmi 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 yirmi guruşu 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 min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 

Şevvâl 1083 / 3 Şubat 1673). 
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Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

125-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ Ağa ibn (boş) meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Receb bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr el-Hâc Receb’e mukaddemâ bi-tarîki’l-mudârib yüz esedî guruş virüp teslîm 

eylemişidim el-hâleti hâzihi zikr olunan yüz esedî guruşu mezkûr el-Hâc Receb yedinden bi’t-

temâm alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir akça hak ve ‘alâkam kalmadı 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olunup yed-i tâlibe vaz‘ olundu ki vakt-i 

hâcetde ihticâc ide fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (16 Şevvâl 1083 / 4 Şubat 1673). 

Hüseyin Hoca bin Hamza, Hasan Halîfe bin Mustafâ, Mehmed Halîfe bin Mustafâ, 

Süleymân Çelebi bin Mustafâ, Nebî bin Mustafâ. 

 

125-4 Bağ veArz-ı Hâliye Hibesi 

Mahmiye-i Konya zeylinde Harmancık nâm mevzi‘ sâkinlerinden İsma‘îl bin Mustafâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Şehrî bint-i ‘Alî nâm hatun 

tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan Şahin bin ‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mevzi‘-i mezbûrda vâki‘ tarafeyni benim mülküm ve bir tarafı Mehmed mülkü ve bir 

tarafı nehr ile mahdûd bir tahta yenice bağı bir mikdâr arz-ı hâliye ile mülkümden ifrâz idüp 

zevcem merkûme Şehrî Hatun’a 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 mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Şevvâl 1083 / 4 Şubat 

1673). 

Sâlih bin Mustafâ, Mevlûd bin Kubâd, Mustafâ bin Mehmed, Mehmed bin Mustafâ, 

Zülfikâr bin ‘Abdullah, Nûrullah. 

 

125-5 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Muhtâr Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Receb nâm hatun 

asâleten ve Fâtıma 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 Mehmed ve ‘İvaz bin Halîl 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn İbrahîm 

vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Süleymân Beşe ibn el-

Hâc Satı mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Seb‘ahân 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mustafâ Efendi mülkü ve bir tarafı el-Hâc Hasan mülkü ve bir 

tarafı diğer Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir 

tabhâne ve fevkânî bir oda ve bir örtme ve iki havluyu müştemil mülk menzilimizi mezkûr el-

Hâc Süleymân Beşe’ye seksen 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 seksen guruşu mezbûr el-Hâc 

Süleymân 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 didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene selâse ve semânîn ve elf (7 Şevvâl 1083 / 26 Ocak 1673). 

İbrahîm Efendi el-imâm, Mustafâ Beşe bin İbrahîm, Ahmed Çelebi bin el-Hâc ‘Alî, 

Mehmed Çelebi bin ‘Ömer, es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Satı, Mehmed Çelebi bin 

Mustafâ, Mehmed Halîfe bin ‘Îsâ Halîfe. 
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126-1 Mîrâs 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Dehüdâ Mahallesi’nde sâkine iken fevt olan Marzıye bint-i 

(boş) nâm hatunun menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde müteveffât-ı merkûme 

Marzıye Hatun’un verâseti kebîr oğlu İsma‘îl ve sagîr oğlu Kadrî ve zevc-i metrûku Hızır ve 

sadriye kızı ‘Âbide’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûr Hızır 

kendi tarafından asâleten ve sagîr-i mezbûr Kadrî tarafından vasîsi olmağla vesâyeten meclis-i 

ma‘kûd-ı mezbûrda mezbûrân İsma‘îl ve ‘Âbide mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

zevcem merkûme Marzıye’nin muhallefâtından irs-i şer‘î ile bana ve sagîr-i mezbûra intikâl 

iden hisse-i şâyi‘amız mukâbelesinde müteveffât-ı merkûmenin zimmetinde olan dörtbin akça 

mehr-i mü’eccelini ve bir tencere ve üç sahan ve bir tepsi ve iki tas ve bir sagîr lengerî ve bir 

tabe alup kabûl ve kabz eyleyüp mâ‘adâ hak ve ‘alâkamız kalmadı lâkin mahalle-i 

merkûmede vâki‘ menzilinde ve bir sîm kuşakda ve zimem-i nâsda olan akçada mûrisemiz 

müteveffât-ı merkûmenin ‘alâkası olmadığına mezbûrân İsma ‘îl ve ‘Âbide’ye yemîn teklîf 

olunsun didikde anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eylediklerini 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-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (15 Şevvâl 1083 / 3 Şubat 1673). 

Velî Halîfe bin Mustafâ, Yûsuf bin Ahmed, Halîl bin Mehmed, el-Hâc Receb (bin) 

Mustafâ, Hasan Halîfe el-imâm. 

 

126-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Resûl ibn el-Hâc 

İbrahîm nâm kimesnenin verâseti kebîr oğulları Himmet ve Mehmed ve sagîr oğlu Mustafâ ve 

zevce-i metrûkesi Sittî bint-i Hüseyin ve sulbiye kızları Emîne ve Râbi‘a ve Sâliha ve 

Marzıye’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrûn Himmet ve 

Mehmed ve Sittî ve Emîne asâleten ve sagîr-i mezbûr Mustafâ’nın kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîsi ve vâlidesi merkûme Sittî Hatun vesâyeten ve merkûme Râbi‘a tarafından bey‘i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan ‘Osmân Çelebi ibn Ahmed ve ‘Alî Çelebi ibn Himmet şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan zevci Begli bin Hızır vekâleten ve mezbûre Sâliha tarafından kezâlik vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hâcı bin Resûl ve ‘Osmân Çelebi ibn Ahmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mahmûd Halîfe ibn el-Hâc Mehmed vekâleten ve 

mesfûre Marzıye tarafından kezâlik vekîl olup el-Hâc Mehmed bin İlyâs ve Halîl bin 

Emrullah şehâdetleriyle vekîli el-Hâc Mehmed bin Hasan vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Resûl mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı el-Hâc Mehmed 

mülkü ve bir tarafı Mü’ezzinoğlu ‘Abdî ve Mahmûd Ağa mülkleri ve bir tarafı vakfhâne ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve bir yazlık ve bir izbe 

ve havluyu müştemil olan menzilimizi mezbûr Mehmed’e elli kıt‘a 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 elli guruşu mezbûr 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 bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Şevvâl 1083 / 3 Şubat 1673). 
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el-Hâc İbrahîm bin Süleymân, el-Hâc Yûsuf bin Mehmed, el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc 

Ahmed, Hüseyin bin İsma‘îl, Hasan Çelebi bin Derviş ‘Alî, Molla ‘Îsâ bin el-Hâc Ahmed. 

 

126-3 Mülk (Dükkân) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Resûl ibn el-Hâc 

İbrahîm nâm kimesnenin verâseti kebîr oğulları Himmet ve Mehmed ve sagîr oğlu Mustafâ ve 

zevce-i metrûkesi Sittî bint-i Hüseyin ve sulbiye kızları Emîne ve Râbi‘a ve Sâliha ve 

Marzıye’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan sonra mezbûrun Himmet ve 

Mehmed ve Sittî ve Emîne asâleten ve sagîr-i mezbûr Mustafâ’nın kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîsi ve vâlidesi merkûme Sittî vesâyeten ve merkûme Râbi‘a tarafından bey‘-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan 

‘Osmân Çelebi ibn Ahmed ve ‘Alî Çelebi ibn Himmet şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite 

olan zevci Begli bin Hızır vekâleten ve mezbûre Sâliha tarafından kezâlik vekîl olup 

merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hâcı bin Resûl ve ‘Osmân Çelebi ibn Ahmed 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mahmûd Halîfe ibn el-Hâc Mehmed vekâleten ve 

mesfûre Marzıye tarafından kezâlik vekîl olup el-Hâc Mehmed bin İlyâs ve Halîl bin 

Emrullah şehâdetleriyle vekîli el-Hâc Mehmed bin Hasan vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed Çelebi ibn Resûl mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Çancılar Sûku’nda 

vâki‘ bir tarafı vakf dükkân ve tarafeyni el-Hâc Hasan dükkânı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir bâb dükkânın nısfı sagîr-i mezbûr Mustafâ’nın sünnetlik mülkü olup ve nısf-ı 

âharı cümlenin mülkü olmağla asâleten vekâlet vesâyetimiz hasebiyle nısf dükkânı mezbûr 

Ahmed Çelebi’ye yüz kıt‘a 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 guruşu 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 fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (15 Şevvâl 1083 / 3 Şubat 1673). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

127-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Poladlar Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Hüseyin nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğulları Mûsâ ve Halîl ve sulbiye sagîre kızı Hüsnâ’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 ve nâzır lâzım ve mühim olmağın 

râfi‘ü’l-kitâb Halîl bin Hasan ve Şa‘bân bin Süleymân nâm kimesneler mukaddem ve 

müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den mezbûr Halîl vasî ve merkûm Şa‘bân nâzır nasb ve ta‘yîn 

olundukda anlar dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerin edâya 

te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Şevvâl 1083 / 5 Şubat 1673). 

el-Hâc Yûsuf bin Mehmed, Nûrullah bin ‘Osmân, Yûsuf bin Süleymân, Ahmed bin 

Mîrzâ, İsma‘îl bin Kemâl, İbrahîm bin Mehmed, Ahmed bin Hüdâverdi. 

 

127-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ ibn el-Hâc ‘Osmân 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb Râzıye bint-i Velî nâm hatun 

tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan ‘ammisi el-Hâc Mehmed ibn el-Hâc ‘Abdunnebî 
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mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Emrullah mülkü 

ve bir tarafı Yûsuf mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir 

yazlık ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi merkûme Râzıye Hatun’a kırk 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 yirmi guruşunu nakd ve yirmi guruşuna merkûme Râzıye’nin 

yüzotuzüç pâftalı yüz yetmiş iki dirhem sîm kuşağını alup kabz idüp 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-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Şevvâl 1083 / 6 Şubat 1673). 

es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin es-Seyyid Hüseyin, Mehmed Beşe bin Hasan, Seyfullah 

bin ‘Abdullah, Mehmed bin Süleymân, Ahmed bin ‘Osmân. 

 

127-3 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Kadem nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğlu ‘Alî’ye 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 ceddesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Aynî bint-i Mehmed 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 edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (18 Şevvâl 1083 / 6 Şubat 1673). 

‘Îsâ Çelebi bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İbrahîm, Hüseyin Halîfe bin 

İsma‘îl, ‘Osmân Çelebi bin Mehmed. 

 

127-4 Talâk-ı Selâse İle Şart Etme 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çeltik nâm karye 

sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulkerîm Halîfe ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde zevceleri Selli bint-i Mehmed ve Tûtî bint-i Pîr Ahmed nâm hatunlar mahzarlarında 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dokuz ay mukaddem karye-i merkûmede sâkin iken 

konşularıma incinüp karye-i merkûmeden kalkup konşu olmamağa üçer talâk zevcelerim 

merkûmetânı tatlîk eyleyüp karye-i merkûmeden kalkup mahmiye-i merkûmeye gelüp sâkin 

oldukdan sonra zevcelerim merkûmetân Selli ve Tûtî’yi birer talâk ile müncizen tatlîk eyleyüp 

‘iddetleri münkazıyye olmazdan mukaddem karye-i merkûmeye ben kendim varup ekinlerimi 

harman idüp ahâli-i karye-i merkûme ile konşuluk mu‘âmelesi itmeyüp kendi umûrumda olup 

ba‘dehu yine mahmiye-i merkûmeye gelüp sâkin olup ‘iddetleri münkazıyye oldukdan sonra 

yine karye-i merkûmeye varup ahâli-i karye ile konşu olmam ile hâlâ yedimde fetvâ-yı 

şerîfeler mûcibince zevcelerim merkûmetân Selli ve Tûtî Hatunları tecdîd-i nikâhla tezvîc 

murâd iderin su’âl olunup takrîrleri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

merkûmetân Selli ve Tûtî Hatunlar cevâblarında fî’l-vâki‘ zevcimiz mezkûr ‘Abdulkerîm 

Halîfe karye-i merkûmeden kalkup konşu olmamağa talakât-ı sitte ile bizi tatlîk idüp ba‘dehu 

karye-i merkûmeden kalkup mahmiye-i merkûmeye gelüp sâkin iken yedinde olan fetvâ-yı 

şerîfe mûcibince bizi bir talâk müncizen tatlîk eyleyüp ‘iddetlerimiz münkazıyye olmazdan 

mukaddem karye-i merkûmeye varup ekinlerini harman idüp ahâli-i karye-i merkûme ile 

konşuluk mu‘âmelesi eylemedim deyüp kendi umûrunda olmağla ba‘dehu yine mahmiye-i 

merkûmeye gelüp sâkin olup ‘iddetimiz münkazıyye oldukdan sonra yine karye-i merkûmeye 

varup ahâli-i karye ile konşu olmağla ‘akd-i cedîde izn virdik deyu mukırre ve mu‘terife olup 

ibrâz olan fetvâ-yı şerîfelerin mazmûn-ı dürer bârlarında iki zevceleri olan Zeyd bir karyeye 
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gelmeyüp konşu olmamağa talakât-ı sitte ile tatlîk eyledikden sonra birer talâk ile müncizen 

tatlîk eyleyüp ba‘de inkızâ-i ‘iddetihimâ ol karyeye gelüp konşu oldukdan sonra zevceleri 

yine tezvîc eylese ba‘dehu ol karyede sâkin olup konşu olmağla zevceleri mutallaka olur mu 

el-cevâb olmazlar sûret-i mezbûrede Zeyd kabl-ı temâmü’l-‘idde ol karyeye bir maslahat içün 

varup konşu olmak kasdı olmayup konşuluk mu‘âmelesi itmeyüp mücerred kendi umûrunda 

olsa Zeyd’in ‘avratları üçer talâk boş olur mu el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i 

fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (30 Ramazân 1083 / 19 Ocak 1673). 

Hasan bin Sâlih, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş. 

 

128-1 Zinâ Yaparken Yakalanan Kadın ve Erkeğin Durumlarının Tesbîti 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan 

refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü sa‘âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ lehu mâ-yürîd ve 

mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa zîde 

kadruhu huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde mütesellim-i mûmâ-ileyh işbu el-

Hâc Mezîd bin ‘Abdulcelâl nâm kimesne ile mahmiye-i Konya mahallâtından Ferhûniye 

Mahallesi’nde sâkine İsmihân bint-i (boş) nâm hatunu meclis-i ma‘kûd-ı mezbûra ihzâr ve 

mahzarlarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i merâm idüp merkûm el-Hâc Mezîd ile mezbûre 

İsmihân’a nâ-mahrem iken beynlerinde iki sene mikdârı mu‘âmeleleri olduğu istimâ‘ım 

olduğundan mâ‘adâ târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem yevm-i nehârda vakt-ı zuhâda 

mahalle-i mezbûrede zokakda ikisi mükâleme idüp ba‘dehu mezbûre İsmihân kendüye nâ-

mahrem olan merkûm el-Hâc Mezîd’i menziline alup ikisi kapuyu ardından kilidleyüp tenhâ 

zinâya mübâşeret eylediklerini mahallesi ahâlisi âgâh olup ahz ve bana ihbâr eylediler su’âl 

olunup takrîri tahrîr ve mûcibi icrâ olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûm el-

Hâc Mezîd mahalle-i mezbûreye vardığını ikrâr ve mezbûre İsmihân’ın menzilinde ikisi tenhâ 

kalup zinâya mübâşeret eylediklerini her biri inkâr ile cevâb viricek gıbbe’l-istişhâd ‘udûl-i 

ricâlden ‘İvaz Çelebi ibn Müstecâb ve Nebî bin Velî Beg nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i ma‘kûd-ı mezbûra hâzırân olup fî’l-hakîka târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem yevm-

i nehârda vakt-ı zuhâda mezbûr el-Hâc Mezîd mezbûr İsmihân ile mezbûrenin menziline karîb 

zokakda biri birleriyle mükâleme ve işâret idüp ba‘dehu ikisi mezbûre İsmihân’ın menziline 

tenhâ girüp kapuyu ardından kilidlediklerini biz ‘alenen görmek ile menzil-i mezbûrun 

kapusun üstünden zincirleyüp hâkime haber virmek murâd eylediğimizde her biri âgâh olup 

mezbûre İsmihân divarına nerdübân koyup merkûm el-Hâc Mezîd divar üzerine çıkup firâr 

kasd eyledikde işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan el-Hâc Nûrullah’ın menziline muttasıl olmak ile 

ol tarafdan nisvân tâ’ifesi men‘ eyledikde ba‘dehu yine mezbûrenin menziline inüp ve 

mezbûre kapuyu silküp ve açup merkûm el-Hâc Mezîd’i kaçırmak murâd eyledikde biz görüp 

merkûm el-Hâc Mezîd’i ahz eylediğimiz mahalde donu ayağına nüzul idüp tekrâr yine bağladı 

bu halde ahz idüp hâkime ihbâr eyledik biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan 

sonra mevlânâ-yı mezbûr mahallinde istimâ‘ ve tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan 

Çukadâr ‘Abdulbâkî Beşe ile meclis-i şer‘a gelüp haber virmesiyle mûcibiyle hükm bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâl li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673). 

el-Hâc Mehmed Halîfe bin Sinân, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Mustafâ, İbrahîm bin 

Derviş, Mehmed Dede, ‘Alî Dede bin Ahmed, Hüseyin bin Mehmed, el-Hâc ‘Ömer bin 

Ahmed, Derviş bin el-Hâc İshak. 
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128-2 Mîr-i Âb Emîninin Fazladan Aldığı Paranın Geri İyâde Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Osmân ibn el-Hâc Mustafâ 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ mîr-i âb emîni olan Yûsuf 

Ağa mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan (boş) ay mukaddem yirmi 

dönüm ekinimi sakiy eylemek içün mezbûr Yûsuf Ağa’ya üçbuçuk esedî guruş virüp teslîm 

idüp yirmi dönüm ekinimi sakiy eylediğimden sonra mezbûr Yûsuf Ağa tekrâr onbuçuk 

guruşumu aldı su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Yûsuf 

Ağa cevâbında târîh-i mezbûrda yirmi dönüm ekinini sakiy içün mezbûr el-Hâc ‘Osmân 

yedinden üçbuçuk guruş aldım lâkin ba‘zı kimesneler yirmi dönümden ziyâde suvardı 

dimeleriyle onbuçuk guruşunu dahî aldım deyu ikrâr ve i‘tirâf etmeğin ikrârı mûcibince 

meblağ-ı mezbûr onbuçuk guruşu mezbûr el-Hâc ‘Osmân’a teslîme mezbûr Yûsuf Ağa’ya 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Şevvâl 1083 / 6 Şubat 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc ‘Osmân, Fahrü’l-müderrisîn 

Hasan Efendi, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Mehmed Halîfe el-Hatîb. 

 

128-3 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i ‘Abdullah nâm 

hatunun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci Mustafâ bin Himmet Halîfe mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mustafâ ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve 

musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer olan onbin akça mehr-i mü’eccelimden ve 

nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden ve me’ûnet-i süknâmdan fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât 

eylediğimde ol dahî beni muhâla‘a 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 veya vekîlimden da‘vâ ve 

husûmet sâdır olursa 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 ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene selâse ve semânîn ve elf (18 Şevvâl 1083 / 6 Şubat 1673). 

Yûsuf Halîfe bin Halîl, el-Hâc Ahmed bin Mahmûd, Ahmed bin Mûsâ, Himmet Halîfe 

bin el-Hâc Velî, Molla ‘Alî bin el-Hâc Velî. 

 

128-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i ‘Alî nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin Bâlî mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mahmûd ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan sekizbin akça mehr-i 

mü’eccelimden ve me’ûnet-i süknâmdan ve nafaka-i ‘iddetimden ve zevciyete müte‘allık 

cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup cümle eşyâmı alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât 

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 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’t-tâsi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(19 Şevvâl 1083 / 7 Şubat 1673). 

el-Hâc Nebî bin el-Hâc Ahmed, ‘Alî Halîfe bin Mûsâ Efendi, el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc 

Ahmed, Süleymân bin Mehmed, Mustafâ bin Satılmış, Mehmed bin ‘Abdurrahman.  
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129-1 Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı İle Sille Karyesi Ahâlisi Arasında Harâc Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu 

câmi‘-i şerîfi evkâfı mütevellisi fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde evkâf-ı mezbûreye tâbi‘ Sille nâm karye keferesinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Doğancı 

ve Yorgi ve Bostân ve Minâyil ve Bâlî ve Satı ve Karagöz nâm zimmîler ve sâ’iri 

muvâcehelerinde bi’t-tevliyete da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûme keferesi üç yüz 

doksan altı esâmî olup be-her esâmîden kadîmden üçer guruş harâc alına gelmekle bin seksen 

iki senesine mahsûb olmak üzere üç yüz doksan altı esâmînin üçer guruşdan harâcı 

binyüzseksensekiz guruş ider be-her guruş doksanbeşer akçaya olmak üzere dokuzyüzdoksan 

guruşunu alup kabz eyledim bâkî yüz doksan guruş kaldı hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn zimmîler cevâblarında tevliyet-i merkûme taraf-ı saltanat-ı 

‘aliyyeden mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’ye tevcîh olunup kendi İstanbul’da iken tarafından 

vekîl nasb eylediği Mehmed Efendi harâc mâlından yüz guruş olmak üzere onbin akçasını 

alup ba‘dehu mezbûr Ahmed Efendi mahmiye-i merkûmeye geldikde harâc mâlından yüz 

guruş olmak üzere onbin akça kendüye teslîm olunup ikrâr eylediği dokuzyüzdoksan guruşla 

ma‘â binyüzseksensekiz guruşu be-her guruş doksanbeşer akçaya olmak üzere bi’t-temâm 

teslîm eyledik deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mütevelli-i mezbûr Ahmed Efendi 

cevâbında kâ’im-makâm olan Mehmed Efendi ve ben alduğum yirmibin akçayı bedel-i hamr 

içün aldım harâc içün almadım deyu inkâr itmeğin mezbûrûn zimmîler istintâk 

olunduklarında cevâblarında bedel-i hamr nâmıyla mütevelli olanlara akça virile gelmiş 

değildir ve taleb iderse men‘ ve def‘ eyleyesiz deyu yedimizde emr-i şerîf vardır deyu ibrâz 

idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında buyurdum ki hükm-i şerîfim 

vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresiz fî’l-hakîka karye-i merkûme re‘âyâsı 

üzerlerine edâsı lâzım gelen cizyelerin cem‘ine me’mûr olan vakf-ı mezbûr mütevellilerinin 

ellerinde olan berât-ı ‘âlîşânda ta‘yîn ve tasrîh olunduğu üzere tuğralu deftere kesr ve noksân 

gelmemek üzere edâ idüp kusûrları yoğiken virilen ve defterde bedel-i hamr ta‘yîn olunmak 

değil iken hilâf-ı defter bedel-i hamr nâmıyla mezbûrları rencîde ve remîde eyledikleri vâki‘ 

ise men‘ ve def‘ eyleyesiz deyu buyurulduğundan mâ‘adâ vakf-ı mezbûr kâtibleri es-Seyyid 

İbrahîm Çelebi ibn es-Seyyid Pîrli ve Süleymân Çelebi ibn Mehmed Beşe ve Hâcı Muslî bin 

‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ tevliyet-i merkûme mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’ye tevcîh olunup kendi İstanbul’da 

iken vekîl Mehmed Efendi harâc mâlından onbin akça ba‘dehu mezbûr Ahmed Efendi 

geldikde onbin akça alup ikiyüz guruş olmak üzere kabz eyledi ba‘dehu zimmîlerden 

dokuzyüzdoksan guruşların dahî alup cem‘an binyüzseksensekiz guruşların harâc içün alup 

kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın ber-mûcib-i emr-i şerîf da‘vâ-yı merkûmeden 

mütevelli-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 Şevvâl 1083 / 4 Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, ‘Alî Çelebi bin Kâmil, ‘Abdulbâkî Beşe çukadâr. 

 

129-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya zeylinde Hocacihân nâm mevzi‘ sâkinlerinden İsma‘îl bin Yûsuf 

asâleten ve kız karındaşları Râzıye ve Marzıye nâm hatunlar taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Velî 

bin Mehmed ve ‘Abdî bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin 

Ebûbekir vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ebûbekir ve Mûsâ 

ibney Hüseyin mahzarlarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mevzi‘-i 

mezbûrda vâki‘ tarafeyni Hüseyin mülkü ve bir tarafı Hamza mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 
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ile mahdûd iki harâbe evimizi bir mikdâr havlumuzu mezbûrân Ebûbekir ve Mûsâ’ya râyic-i 

fî’l-vakt binaltıyüz akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp anlar dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezbûrân Ebûbekir ve Mûsâ 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-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(19 Şevvâl 1083 / 7 Şubat 1673). 

‘Alî bin Derviş, ‘Abdî bin Ahmed, Hasan bin Derviş Mehmed, Ahmed bin Mahmûd, 

Muslî Beşe bin Mahmûd.  

 

129-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Havvâ ve Fâtî ve Ümmühânî nâm hatunlar 

taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmâtı ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Mûsâ Efendi ibn Muslî ve el-Hâc Ahmed bin ‘Îsâ şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Mehmed Beşe ibn Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Receb Beşe ibn İbrahîm mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Penbeci 

nâm karyede vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı çay ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir örtme ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağlarını müvekkilelerim merkûmât Havvâ ve 

Fâtî ve Ümmühânî mezkûr Receb Beşe’ye yüz semene 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 semeni mezbûr 

Receb Beşe 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 fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (20 Şevvâl 1083 / 8 Şubat 1673). 

Mustafâ Halîfe bin Mûsâ, Süleymân Hoca bin Ahmed, Mehmed Beşe bin Hüseyin, 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

130-1 Küfür Da‘vâsı 

Râbi‘a / Garîbşe zimmî. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Râbi‘a bint-i Hızır nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Garîbşe veled-i Hızır nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp merkûm Garîbşe nâm zimmînin Gallecerb Mahallesi’nde sâkin olduğu 

menzili da‘vâ eylediğimde bana kahbe deyu şetm eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mezbûre Râbi‘a’ya kahbe 

deyu şetm eylemediğine merkûm Garîbşe zimmîye Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan 

İncîl’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(13 Şevvâl 1083 / 1 Şubat 1673).  

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

130-2 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Verese-i Mehmed Bölükbaşı / Mehmed Çelebi. 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed 

Bölükbaşı’nın menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde müteveffâ-yı mezbûrun 
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zevce-i metrûkesi Râzıye bint-i İbrahîm ve li-ebeveyn kız karındaşları Asiye ve Ümmü ve 

sagîre kızı Fâtıma’nın vasîsi fahrü’l-a‘yân Hasan Beşe meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda râfi‘ü’l-

kitâb Mehmed Çelebi bin Mustafâ mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed 

Çelebi mukaddemâ Hâcı Bölükbaşı nâm kimesneden onsekiz guruşa bir re’s bargir iştirâ idüp 

ba‘dehu âhar kimesne istihkâk-ı şer‘î tarîkle yedinden almağla semenini mezbûr Hâcı 

Bölükbaşı’dan rücû‘ ve taleb ve ahza mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Bölükbaşı’yı 

vekîl itmekle ol dahî mezbûr Hâcı Bölükbaşı’dan bi’l-vekâle meblağ-ı mezbûru taleb idüp 

mukâbelesinde bir re’s bargir almış deyu da‘vâ ve isbât sadedinde olmağla sulh olmak sagîre-

i merkûmeye ve bize evlâ ve enfa‘ olmağın bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mehmed Çelebi’ye 

binbeşyüz akçaya bir kalice ve beşyüz akçaya bir alaca kilim ve ikiyüz akçaya bir çift garar ve 

sekizyüzelli akçaya bir sagîr kazgan ve bin akçaya bir kilim virüp teslîm eyledik mutasarrıf 

olsun min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur didiklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde istimâ‘ 

ve tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan ‘Alî Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber 

virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Şevvâl 1083 / 6 Şubat 1673). 

Dilâver Beg bin Ca‘fer, Mustafâ bin Mustafâ, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Seyyid 

Sefer Çelebi bin Seyyid ‘Ömer, ‘Abdul‘azîz Çelebi bin Bâlî, Mehmed Çelebi bin ‘Alî. 

 

130-3 Fuhûş Yaptıran Kimsenin Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Mustafâ Ağa Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden 

Nebî Beşe ibn Nûrî nâm kimesneyi hâlâ serdâr olan fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Beşe tarafından 

Çavuş Mehmed Beşe ibn Sevindik Beşe ile meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve muvâcehesinde 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Nebî Beşe kendüye nâ-mahrem olan ‘Âyşe ve ‘Âlime nâm 

hatunları sâkin olduğu evine getürüp ve ba‘zı kimesnelere pezevenklik ider imiş su’âl olunup 

takrîri tahrîr ve keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Nebî Beşe cevâbında merkûmetân ‘Âyşe ve ‘Âlime evime geldiler ben taşra çıkardım 

dimekle sâkin olduğu mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm ‘Abdî Halîfe ve el-Hâc ‘Îsâ ibn 

el-Hâc Satı ve Süleymân bin Dede Beg ve Hasan bin Mehmed ve İbrahîm bin Mehmed Beg 

ve İshak Çelebi ibn Ahmed nâm kimesneler mezbûr Nebî Beşe kendüye nâ-mahrem olan 

merkûmetân ‘Âyşe ve ‘Âlime’yi her bârı evine getürür ve âhar kimesnelere pezevenklik ider 

vakt-ı ‘ışâda mahalle-i merkûme mescidine namâza varamaz olduk deyu ihbâr eylediklerinde 

hâlâ murdâr olan mezkûr ‘Ömer Beşe pezevenk olan kimesne yoldaş değildir sâhib çıkmam 

didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Şevvâl 1083 / 10 Şubat 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, Mehmed Beşe bin 

Sevindik, Mehmed bin İsma‘îl, Ebûbekir bin İsma‘îl, Mehmed bin Ahmed, Bayram bin 

Nasûh. 

 

130-4 Hırsız Diye Subaşı Tarafından Alınan Mâllar Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Mustafâ Ağa râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin İsma‘îl 

nâm kimesneyi meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp bi’l-fi‘l Anadolu 

müfettişi olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham Mustafâ Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu 

tarafından mukaddemâ Hallâc Ahmed nâm kimesneyi hırsız deyu ahz olunup mezbûr Hallâc 

Ahmed’in emvâl ve erzâkını cem‘ ve tahsîl içün mahmiye-i Konya’da bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refi‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerine tenbîh 

buyurulmağın ben subaşı olmam ile mezbûr Hallâc Ahmed’in mezkûr Mehmed’den beş kilim 

ve bir mikdâr akçası olduğu mesmû‘um olmağla taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-
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su’âl mezbûr Mehmed cevâbında gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan mezbûr Hallâc Ahmed 

mukaddemâ benim kızıma nâmzed olup müslümânlar huzûrunda helva ve ketan ve ipek bahâ 

deyu yirmi guruş virdi ben dahî ketan ve ipek ve helva aldım müslümânlar helvayı ekl 

eylediler yedimde olan fetvâ-yı şerîfeye nazar olunsun deyu ibrâz idüp mazmûn-ı dürer 

bârında Zeyd ‘Amr’ın kızı Zeyneb’e nâmzed oldukda ba‘zı levâzımı içün ‘Amr ve bir mikdâr 

akça virüp gâ’ib olmağla şehr subaşısı olan Bekir Zeyd hırsız imiş ol akçayı bana vir deyu 

‘Amr’dan taleb ve ahza kâdir olur mu el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-

yı şerîfe da‘vâ-yı merkûmeden subaşı-i mezbûr men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 

Şevvâl 1083 / 9 Şubat 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, el-Hâc ‘Alî Beg bin 

İbrahîm, ‘Alî Beşe bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Sevindik Beşe çavuş, Hamza bin Mahmûd. 

 

131-1 Sırçalu Tekyesi’nde Kalan Çingân Tâ’ifesinin Fısk Üzere Olduklarının 

Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Ağa Çingân tâ’ifesinden 

Sefer bin Derviş ve Memiş bin ‘Alî ve Mevlûd bin Hüseyin nâm kimesneleri meclis-i şer‘-i 

şerîfe ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp sükûnu miskînlere meşrûta olan Sırçalu 

Tekyesi’nde sâkin olmamağa mukaddemâ nâ’ibü’ş-şer‘i’ş-şerîf olan ‘Îsâ Efendi mezbûr Sefer 

ve Memiş ve Mevlûd’e tenbîh eylemişiken mütenebbih olmayup yine Sırçalu Tekyesi’nde 

sâkin olup çevgîr çalup şurb-ı hamr idüp fısk üzerelerdir su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-

su’âl mezbûrûn Sefer ve Memiş ve Mevlûd tekye-i merkûmede sâkin oldukların ikrâr itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (21 Şevvâl 1083 / 9 Şubat 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

131-2 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı‘ a‘lâhu el-mütevakkı‘ rızâ’en mevlâhu li-

nafakati’s-sagîri el-med‘uv Mustafâ bin Mustafâ el-müteveffâ ebûhu el-mezbûr min kıbel-i 

sâkinen be-Mahalleti Bağrı min mahallât-ı medîne-i Konya el-mahmiye ve li-kisvetihi ve li-

sâ’ir havâyicihi ez-zarûriyyeti külli yevmin yemurru ve yemzî min yevm-i târîhihi bi-zeylihi 

hamseti derâhimi mine’l-mâli’l-müntakili ileyhi bi’l-irsi’ş-şer‘î min ebîhi el-müteveffâ el-

mezbûr bi-talebi ümmihi ve hâzınetihi hâmileti hâze’l-kitâb Sâliha bint-i es-Seyyid el-Hâc 

Mehmed ve hüve fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr 

ilâ havâyicihi ve bi’l-istidâneti 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’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 Şevvâl 1083 / 10 Şubat 1673). 

‘Îsâ bin el-Hâc Emrullah, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-Seyyid ‘Alî 

Çelebi bin es-Seyyid Hamza. 

 

131-3 Hibe İsbâtı Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mehrî bint-i Hasan nâm hatunun vârisi olan karındaşı Ahmed Beşe meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Bâd-ı Seher bint-i ‘Abdullah nâm hatun mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mûrisem merkûme Mehrî Hatun’un mezbûre Bâd-ı Seher mahallede 

vâki‘ bir sofa ve bir tabhâne ve bir mikdâr havlusunu ve içinde mevcûd olan iki dîvân 

sahanını ve bir tepsi ve bir şeker tepsisi ve bir hamam döşemesi ve iki yüz yasdığı ve bir 
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üzengi ve bir kantarma ve bir fânûs ve bir yorgan ve bir kavuk ve bir tencere ve iki sanduk ve 

iki perde ve çulha âlâtı ve iki çuval ve bir sac ayak ve bir çengal ve on küp ve bir yektâsını 

zabt ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Bâd-ı Seher cevâbında menzil ve 

eşyâyı kadınım müteveffât-ı merkûme hâl-i sıhhatinde bana hibe ve teslîm idüp ba‘dehu 

mezbûr Ahmed Beşe sâbıkan Konya kâdısı olan merhûm Mûsâ Efendi huzûrunda da‘vâ idüp 

bana hibe ve teslîm eylediğini muvâcehesinde isbât idüp hüccet-i şer‘iye olmuşdur deyu ibrâz 

idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at oldukda mezbûr Ahmed Beşe hüccet-i merkûme muvâcehesinde 

olduğunu inkâr itmeğin merkûme Bâd-ı Seher Hatun’dan mazmûn-ı hüccete beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc Ahmed ve ‘Îsâ Halîfe ibn el-Hâc 

Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

işbu feth ve kırâ’at olunan hüccetin mazmûnuna ve mezkûr Ahmed Beşe’nin muvâcehesinde 

olduğuna 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 Ahmed Beşe men‘ 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Şevvâl 1083 / 12 Şubat 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi, Mehmed bin Hasan, ‘Abdî bin Yûsuf. 

 

131-4 Bağ Hibesi 

Yorgi / Mihâyil. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Yorgi veled-i Mihâyil nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Mihâyil veled-i Nikola nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni benim 

mülküm ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dedem tabhânesi ve mahmiye-i merkûme 

zeylinde Cerîdiçi nâm mevzi‘de vâki‘ tarafeyni benim mülküm ve bir tarafı Mü’mine Hatun 

mülkü ve bir tarafı (boş) mülkü ile mahdûd yedi puşta bağımı ve bir ayrı yola varınca arz-ı 

hâliye ve eşcârı mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye mezbûr Mihâyil zimmîye 

hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp 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 bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Şevvâl 1083 / 12 Şubat 1673). 

Mehmed Çelebi bin Eymîr, Ahmed Çelebi bin Mehmed, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc 

İbrahîm, Hatır veled-i Bostân, Îsâ veled-i Bostân, İstefanos veled-i Aslan. 

 

131-5 Bağ Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Mahallesi sâkinlerinden Yorgi veled-i Mihâyil nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Bedros veled-i Nikola nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Cerîdiçi nâm 

mevzi‘de vâki‘ tarafeyni Mü’mine Hatun mülkü ve bir tarafı Nikola zimmî mülkü ve bir tarafı 

benim mülküm ile mahdûd beş puşta bağımı eşcârı ile mülkümden ifrâz idüp mezbûr Bedros 

zimmîye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-i hibede ithâb 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Şevvâl 1083 / 12 Şubat 1673). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 
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132-1 Âtıl Kalan Kapan Hanı’nın Kirâya Verilmesi ve ‘İmâretin Çalıştırılması 

Kapan Hanı. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm İbrahîm Beg ‘İmâreti’nde sâkin tâlib-i ‘ilm olan 

mollalar meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp ‘imâret-i merkûme mütevellisi el-Hâc 

Ebûbekir mahrûse-i İstanbul’a gidüp hayli zemândır gelmeyüp ‘imâret-i merkûmede ta‘âm 

tabh olunmayup talebeye etmek virilmemekle kadîmden böyle olduğu mahalde ‘imâret-i 

merkûme vakfı olan Kapan Hanı Martdan mukaddem icâr olunup icâresinden ‘imâret-i 

merkûmede talebeye çorba tabh olunup ve etmek virile gelmişdir deyu i‘lâm ve ihbâr 

eylemeleriyle ‘imâret-i merkûme evkâfı meşrûtiyet üzere taht-ı nezâretimizde olmağla han-ı 

mezbûr bin seksen üç Martı ibtidâsından bir sene temâmına değin râfi‘iyyü’l-kitâb fahrü’l-

müderrisîn ‘İbâdullah Efendi ve fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi’ye ber-vech-i iştirâk hîn-i 

icârede icâre-i misliyesi olan yirmibirbin akçaya îcâr idüp anlar dahî vech-i meşrûh üzere 

istîcâr ve kabûl eylemeğin icâre-i merkûmeden ‘imâret-i merkûmede tabh olunan çorba ve 

etmeğin bahâlarını virmeğe mezbûrân ‘İbâdullah Efendi ve Mehmed Efendi’ye izn bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (11 Şevvâl 1083 / 30 Ocak 1673). 

Kadrî Efendi bin Molla Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Kadrî Efendi, Mahmûd Çelebi 

bin Şa‘bân. 

 

132-2 Pezevenklik Yapan Kimsenin Mahalleden İhrâcı 

Mahalle-i Fakîhdede ahâlisine virilen hüccetdir. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Mustafâ Ağa Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden 

Nebî Beşe ibn Nûrî nâm kimesneyi hâlâ serdâr olan fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Beşe tarafından 

Çavuş Mehmed Beşe ibn Sevindik ile meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Nebî Beşe kendüye nâ-mahrem olan ‘Âyşe ve ‘Âlime nâm hatunları sâkin 

olduğu evine getürüp ve ba‘zı kimesnelere pezevenklik iderimiş su’âl olunup takrîri tahrîr ve 

keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Nebî Beşe 

cevâbında merkûmetân ‘Âyşe ve ‘Âlime evime geldiler ben taşra çıkardım dimekle sâkin 

olduğu mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm ‘Abdî Halîfe ve el-Hâc ‘Îsâ ibn el-Hâc Satı ve 

Süleymân bin Dede Beg ve Hasan bin Mehmed ve İbrahîm bin Mehmed Beg ve İshak Çelebi 

ibn Ahmed nâm kimesneler mezbûr Nebî Beşe kendüye nâ-mahrem olan merkûmetân ‘Âyşe 

ve ‘Âlime’yi her biri evine getürür ve âhar kimesnelere pezevenklik ider vakt-ı ‘ışâda 

mahalle-i merkûme mescidine namâza varamaz olduk deyu ihbâr ve mahalleden ihrâc olunsun 

didiklerinde hâlâ serdâr olan mezkûr ‘Ömer Beşe cevâbında pezevenk olan kimesne yoldaş 

değildir sâhib çıkmam didikde mahalle-i merkûmeden ihrâcına ba‘de’t-tenbîh mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (22 Şevvâl 1083 / 10 Şubat 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin ‘Abdulgaffâr Efendi, Mehmed bin İsma‘îl, 

Ebûbekir bin İsma‘îl, Mehmed bin Ahmed, Bayram bin Nasûh. 

 

132-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Himmet Beg ibn Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe nâm hatun tarafından tasdîka 

vekîli olan babası Hüseyin Halîfe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki‘ bir tarafı Kara Ahmed mülkü ve bir tarafı Kara ‘Alî mülkü ve tarafeyni 

mezbûr Hüseyin Halîfe mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir mikdâr havluyu 

müştemil menzilimi merkûme ‘Âyşe Hatun’a râyic-i fî’l-vakt üçbin akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i 
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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 fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Şevvâl 1083 / 14 Şubat 1673). 

İbrahîm Halîfe bin Mustafâ, ‘Osmân bin Emrullah, ‘Osmân bin ‘Abdullah, ‘Abdî bin el-

Hâc Süleymân, Mustafâ bin Mehmed.  

 

132-4 Yolda Bulduğu Mâlları Sattığını Kabûl Eden Kişinin Da‘vâsı 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ yesserallahü lehu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta‘yîn olunan 

Mehmed Ağa müzâheretiyle İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Tekir nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-

kitâb es-Seyyid Bayram Çelebi ibn es-Seyyid Şâh ‘Alî Çelebi meclis-i şer‘-i şerîfe Türkmân 

tâ’ifesinde Mihmâdlı Cemâ‘ati’nden Ahmed bin Mehmed nâm kimesneyi ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp târîh-i kitâbdan on sekiz gün mukaddem mezkûr Ahmed göğzü 

dârâyî astarlı bir yeşil çuka ‘abâyı altıbuçuk esedî guruşa bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

idüp ba‘dehu mütesellim-i mûmâ-ileyh tarafından mübâşir gelüp bizi ihzâr eyledi su’âl 

olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ahmed cevâbında 

bundan akdem medîne-i İzmir’de koyun satup gelürken Akşehr ile Ilgun arasında yol üzerinde 

zikr olunan yeşil çuka ‘abâyı ve bir dârâyî astarlı mor sarık ve iki beyaz sâde ve iki sarık ve 

bir beyaz mukaddem ve bir mor diz çağşuru ve iki uçkur ve iki gelep mor ve kırmızı iplik ve 

Sûre-i Yasin’den aşâğı bir Kelâm-ı ‘İzzet ve bir münkaş makreme ve birkaç mektûb ve bir 

sâdât hüccetini boğçasıyla buldum ba‘dehu zikr olunan yeşil çuka ‘abâyı mezkûr es-Seyyid 

Bayram Çelebi’ye altmışbuçuk esedî guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim deyu bi-

tav‘iha ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Şevvâl 1083 / 15 Şubat 1673). 

es-Seyyid Hâcı Murâd Çelebi bin es-Seyyid Hâcı Güvendik, es-Seyyid Hâcı Süleymân 

Çelebi bin es-Seyyid Kalender, es-Seyyid el-Hâc Mehmed Çelebi bin es-Seyyid ‘Abdulfettâh, 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Hâcı Mustafâ, es-Seyyid Ya‘kûb Çelebi bin es-

Seyyid Mehmed, es-Seyyid Kâsım Çelebi bin es-Seyyid Hâcı Emrullah, es-Seyyid ‘Alî Çelebi 

bin es-Seyyid Hâcı Yûsuf, es-Seyyid Hasan Çelebi bin es-Seyyid Enbiyâ, es-Seyyid Himmet 

Çelebi bin es-Seyyid Hâcı Mustafâ.  

 

133-1 Şâdî Beg Hamamı’nın Fazla Suyunun Yakınında Bulunan Çeşme İçin 

Mütesellime Satışı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya’da mütesellim olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa 

huzûruna varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde mahmiye-i merkûmede sâbıkan kâdı iken 

vefât iden Mûsâ Efendi’nin sulbiye sagîre kızları ‘Âyşe ve Sâliha’nın kıbel-i şer‘den mansûb 

vasîleri olan fahrü’s-sâdât zehrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi meclis-i ma‘kûd-ı 

mezbûrda mütesellim-i mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp vasîleri olduğum sagîretân-ı merkûmetânın babaları merhûm-ı mezbûrdan 

müntakile mevrûsları olan Şâdî Beg Hamamı’nın mülk suyundan bir mısra suyu hamam-ı 

merkûm kurbunda vâki‘ çeşmenin suyu olmamağla ecri içün bey‘ eylemek sagîretân-ı 

merkûmetâna evlâ ve enfa‘ olup ve hamamın suyu ziyâde olmağla vesâyetim hasebiyle bir 
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mısra suyu mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa’ya elli esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eyledim ba‘de’l-yevm zikr olunan hamam suyundan bir mısra suyu 

sâlifü’z-zikr çeşmede icrâ eylesin didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu 

ma‘â irsâl olunan ‘Ömer Efendi ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Şevvâl li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (25 Şevvâl 1083 / 13 Şubat 1673). 

Fahrü’l-a‘yân Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, es-Seyyid ‘Alî 

Çelebi bin es-Seyyid Hasan, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Halîl, ‘Abdullah Çavuş. 

 

133-2 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Yûsuf Beg ibn Hüdâlı meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde kayınbabası râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Ramazân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr el-Hâc Ramazân’ın menziline birez harcım olmuşidi deyu da‘vâ sadedinde olmuşidim 

hâlâ da‘vâ-yı merkûmeden fâriğ oldum min ba‘d menzil husûsuna müte‘allık da‘vâ ve nizâ‘ım 

ve hak ve ‘alâkam kalmayup zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ba‘de’l-yevm bir tarîkle da‘vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (28 Şevvâl 1083 / 16 Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş. 

 

133-3 Zarûret-i Deyn İçin Mîrâs Mâlların Satışı ve Alacaklara Taksîmi 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den fahrü’l-

müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Nişantaş Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed 

bin Velî’nin menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde mahmiye-i merkûme 

sükkânından Şeyh ‘Ömer Efendi ve el-Hâc Ahmed ve diğer Ahmed ve Haffâf Budak ve Toros 

zimmî ve Aynedâr Mahallesi Mescidi mütevellisi Hasan nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı 

mezbûrda müteveffâ-yı mezbûrun inhisâr üzere vârisleri olan oğulları Velî ve İbrahîm Beşe 

ve zevce-i metrûkesi Hüsnâ ve kızları ‘Âyşe ve Zeynî ve Fâtıma mahzarlarında her biri da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp evvelâ mezbûr Şeyh ‘Ömer Efendi müteveffâ-yı mezbûrda mu‘âmele-i 

şer‘iyeden yüzdört esedî guruşum vardır deyu da‘vâ idüp ve sâniyen mezbûrân el-Hâc Ahmed 

ve diğer Ahmed bizim dahî müteveffâ-yı mezbûrda yüzdört guruşumuz vardır deyu da‘vâ 

idüp ve sâlisen mezkûr Toros zimmî ellibeş guruşum vardır deyu da‘vâ idüp ve râbi‘an 

mütevelli-i mesfûr Hasan müteveffâ-yı mezbûrda mâl-ı vakfdan yirmiüç guruş vardır deyu 

da‘vâ idüp ve hâmisen mezbûr Budak on guruş benim vardır deyu da‘vâ idüp su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn İbrahîm Beşe ve Velî ve Hüsnâ ve ‘Âyşe ve Zeynî ve 

Fâtıma cevâblarında fî’l-vâki‘ husûs-ı mezbûr minvâl-i mesfûr üzere olduğu ma‘lûmumuz 

olup lâkin mûrisimizin ancak kassâm defteri mûcibince yirmiyedi guruş ve iki semenlik esâs-ı 

beyt ta‘bîr olunur eşyâsıyla mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı 

Kara Ahmed mülkü ve bir tarafı ba‘zen el-Hâc Şa‘bân ve ba‘zen İbrahîm Beşe mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve bir samanlık ve vîrâne 

evleri ve eşcârıyla üç tahta bağı müştemil menzili olup bundan ziyâde duyûnuna kifâyet ider 

şey’i olmamağla guremâya muhtâcdır dimeleriyle menzil ve bağ beyne’l-guremâ müzâyede 

olundukda müteveffâ-yı mezbûrun oğlu mezbûr İbrahîm Beşe üzerinde ellibuçuk esedî 

guruşda karâr itmeğin mezbûrûn Velî ve Hüsnâ ve ‘Âyşe ve Zeynî ve Fâtıma mârü’z-zikr 

menzil ve bağı tevâbi‘ ve levâhıkıyla mezbûr İbrahîm Beşe’ye hakkü’l-karârı olan ellibuçuk 

esedî guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır mutasarrıf 
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olsun didiklerinden sonra menzil ve bağın semenleri olan ellibuçuk guruş ve menkûlât bahâsı 

olan yirmiyedi guruş ve iki semen beyne’l-guremâ taksîm olundukda mezbûr Şeyh ‘Ömer 

Efendi hissesine yirmialtı guruş ve mezbûrân el-Hâc Ahmed ve diğer Ahmed hisselerine 

yirmialtı guruş ve mesfûr Toros zimmî hissesine onüç guruş ve üç rub‘ ve mütevelli-i mesfûr 

Hasan hissesine altı guruş merkûm Budak hissesine ikibuçuk guruş düşmekle her biri kabûl 

ve kabz eylediklerinden sonra merkûme Hüsnâ onsekizbin akça mehr-i mü’eccelim vardır 

deyu guremâdan hisse taleb idüp guremâ-yı mezbûrûn dahî ba‘zı eşyâ ihfâ eyledin deyüp 

nizâ‘ eylemeleriyle bi-tavassuti’l-müslimîn merkûme Hüsnâ mehr-i mü’ccelinden fâriga olup 

guremâ-i merkûmûn dahî merkûme Hüsnâ’nın ve sâ’ir verese-i mezbûrûnun zimmetlerini 

da‘vâ ve husûmetden ibrâ ve iskât eyledik ba‘de’l-yevm da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû‘a olmaya didiklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl 

olunan ‘Alî Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Şevvâl li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Şevvâl 1083 / 6 

Şubat 1673). 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi bin Emrullah Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn 

Durmuş Beşe, Ahmed bin ‘Abdullah, Mehmed Çelebi bin Ahmed. 

 

134-1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Karakayış Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan ‘Âyşe bint-i 

Hâcı ‘Alî nâm hatunun oğlu Ahmed bin Mûsâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb fahrü’l-müderrisîn ‘Abdurrahman Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ garben mezbûr ‘Abdurrahman Efendi mülkü ve kıbleten tarîk-i 

‘âmm ve şarken Hâcı Halîl mülkü ve şimâlen Mehmed mülkü ile mahdûd bir bâb evi ve 

havluyu ve eşcârı müştemil zemîninin be-her sene Hocahabîb Mahallesi Mescidi’ne üç akça 

icâresi olan on beş puşta bağımı mezkûr ‘Abdurrahman Efendi’ye ondokuz 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 ondokuz guruşu mezkûr ‘Abdurrahman 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-

sâmin ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Şevvâl 1083 / 

16 Şubat 1673). 

Mustafâ bin Hasan, el-Hâc Mustafâ bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, 

Mehmed bin Hüseyin, Mustafâ Çelebi bin Hüseyin Beg, Şa‘bân ibn el-Hâc Hasan, Mustafâ 

Çelebi bin Bostân, Seyyid Mustafâ Çelebi bin Ahmed Efendi. 

 

134-2 Bulunan Eşyânın Defterdâr Kâ’im-makâmına Teslîm Edilmesi 

Bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî‘ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa‘âdetlü 

‘Alî Pâşâ yesserallahü te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin  mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa tarafından vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Ağa meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ kâ’im-makâm-ı defterdâr olan fahrü’l-

a‘yân ‘Alî Ağa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Türkmân tâ’ifesinden 

Mihmâdlı Cemâ‘ati’nden Ahmed bin Mehmed yedinde birez eşyâ bulunmuş deyu şâyi‘ 

olmağla mütesellim-i mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa Türkmân-ı mezbûr Ahmed’i ahz ve su’âl 

eyledikde mezbûr Ahmed târîh-i kitâbdan on dokuz gün mukaddem medîne-i İzmir’de koyun 

satup gelürken Akşehr ile Kasaba-i Ilgun arasında yol üzerinde müsta‘mel boğça içinde dârâyî 

bir mor sof ‘abâ ve iki müsta‘mel sâde ve iki müsta‘mel sarık ve bir müsta‘mel beyaz 

mukaddem ve iki dokuma müsta‘mel makreme ve bir mor çuka diz çağşırı ve Sûre-i 
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Yasin’den aşağı bir Kelâm-ı ‘İzzet ve iki geleb mor ve kırmızı iplik bir kise içinde birkaç 

mektûb ve bir bahr-ı ensâb sâdât hüccetini buldum deyu ikrâr idüp eşyâ-i merkûmenin zabtı 

defterdâra lâzım gelmekle eşyâ-i merkûmeyi mezkûr ‘Alî Ağa’ya teslîm eyledim didikde 

mezkûr ‘Alî Ağa bâlâda tahrîr olunan eşyâ-i merkûmeyi alup kabz eyledim deyu bi-tav‘iha 

ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Fahrü’s-sâdât Zehrü’l-kuzât es-seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf, 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin es-

Seyyid Hasan, Hüseyin bin el-Hâc Mustafâ. 

 

134-3 İzinsiz Satıldığı İddi‘â Edilen Bağ Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Neslihân bint-i Hüseyin nâm hatun meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Süleymân bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Tutistân nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd 

bir kıt‘a bağımı ben sagîre iken vâlidem hâzır-ı bi’l-meclis vâlidem Zülfü Hatun gâyib-i 

‘ani’l-meclis Müslime nâm hatuna binbeşyüz akçaya vasîm değil iken bey‘ eylemiş merkûme 

Müslime Hatun dahî zikr olunan bağı mezkûr el-Hâc Süleymân’a üçbinyüzelli akçaya bey‘ ve 

teslîm eylemiş ben bâliğa olmam ile hâlâ bağımı taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr el-Hâc Süleymân cevâbında mezbûre Neslihân’ın vâlidesi merkûme Zülfü vasîsi 

olup vesâyeti hasebiyle mukaddemâ bağ-ı mezbûru gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Müslime 

Hatun’a binbeşyüz akçaya bey‘ ve teslîm idüp merkûme Müslime dahî bana üçbinyüzelli 

akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince mülk-i 

müşterâmdır deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk vâlidesi merkûme Zülfü ben vasî olmadın 

bey‘ eyledim deyu vesâyetini münkire olıcak mezbûr el-Hâc Süleymân’dan vasîsi olduğunu 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Kâsım bin Süleymân ve el-Hâc 

Receb bin Şa‘bân ve Hüseyin bin Kâsım nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırûn olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ merkûme Zülfü kızı mezbûre Neslihân’ın vasîsi olup 

bağ-ı mezbûru vesâyeti hasebiyle gâyib-i ‘ani’l-meclis olan mesfûre Müslime Hatun’a 

binbeşyüz akçaya bizim huzûrumuzda bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi merkûme 

Müslime dahî mezkûr el-Hâc Süleymân’a üçbinyüzelli akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

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 Neslihân men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî evâhir-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(21-29 Şevvâl 1083 / 9-17 Şubat 1673). 

Mehmed Halîfe el-imâm, Hasan bin Şa‘bân, Mehmed bin Keyvân, Cemşîd bin Hızır, 

Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

135-1 Borç Alma ve Alış-verişte Hesâblaştıklarını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin ‘Ömer 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî ibn el-Hâc Süleymân mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdî ile bugüne gelince karz-ı şer‘ ve bey‘ ve şirâya 

müte‘allık nice alup virme olmağla hesâb görüp biri birimizde olan hukûkumuzu alup 

zimmetlerimizi ibrâ ve iskât eyledik mezbûr ‘Abdî zimmetinde benim bir akça ve bir habbe 

hak ve ‘alâkam kalmadı ba‘de’l-yevm kayınbabam mezbûr ‘Abdî yedinden benim içün hakkı 

kalmışdır deyu da‘vâ iderse mesmû‘a olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 
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‘İvaz Çelebi bin Hasan, Hüseyin bin Kubâd, Molla Bayram bin Fazlı, Bazarbaşı el-Hâc 

İsma‘îl, Mustafâ bin Mustafâ. 

 

135-2 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Dînkeş Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ahmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Değirmenderesi’nde vâki‘ bir tarafı Yaka Irmağı ve 

bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı mezbûr İbrahîm mülkü ve bir tarafı Sinân Beg mülkü ile 

mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil bir mikdâr tarlamı mezkûr İbrahîm’e 

dokuz 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 dokuz guruşu mezkûr İbrahîm 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’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 

1083 / 17 Şubat 1673). 

Süleymân Halîfe el-imâm, Mehmed ‘Alî Çelebi bin Mustafâ Efendi, ‘Osmân bin 

Bâyezîd, ‘Osmân bin Ca‘fer.  

 

135-3 Mülk Satış ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Sâlih bin ‘Abdî Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karındaşı râfi‘ü’l-kitâb Süleymân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Pîresed 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ve tarafeyni tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve bir samanlık ve havluyu 

müştemil menzil babamız ‘Abdî Beg’in mülkü olup fevt olmağla bana hisse isâbet ider taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Süleymân cevâbında zikr olunan menzili 

babamız mezkûr ‘Abdî Beg hâl-i sıhhatinde bana ellibeş esedî guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eyledi mülk-i müşterâmdır deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr Sâlih menzil-i 

mezbûru babası hâl-i sıhhatinde bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğini inkâr itmeğin 

merkûm Süleymân’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

‘İvaz Çelebi ibn Mûsâ ve İbrahîm bin Arslan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ menzil-i mezbûru babası merkûm ‘Abdî Beg 

hâl-i sıhhatinde bizim huzûrumuzda oğlu mesfûr Süleymân’a ellibeş guruşa bey‘ ve teslîm ve 

kabz-ı semen 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 

Sâlih (men‘) bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Molla Hamza bin Ahmed, Mehmed bin Mehmed, Halîl bin Arslan, Mûsâ bin Seydî, el-

Hâc Hüsâm bin Receb. 

 

135-4 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da İbn Şahin Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Mustafâ nâm 

kimesnenin oğlu Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kız karındaşı râfi‘atü’l-kitâb 

Hûrî Hatun tarafından tasdîka vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mustafâ 

bin ‘Osmân ve Mehmed bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc Halîl bin 

‘İvaz mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûrun ‘akâr ve 

menkûlâtından hemşîrem merkûmeye 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 
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mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Molla Hasan mülkü ve bir tarafı baru ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve Mehmed mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve fevkânî bir oda ve tahtânî bir 

oda ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilinden zikr olunan sofa ve bir tabhâne ve fevkânî 

ve tahtânî odalarını ve nısf havluyu merkûm Hûrî Hatun’a virüp teslîm idüp ol dahî kabûl ve 

kabz eyledi babamızın deynini dâyinlerine ben edâ idecek oldum menzil-i mezbûru merkûme 

Hûrî Hatun zabt ve tasarruf eylesün ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî selh-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 

1083 / 17 Şubat 1673). 

Molla Hasan bin Hüseyin, el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî, Mehmed bin Hasan, Hüseyin bin 

Ahmed, Mevlûd bin el-Hâc ‘Osmân. 

 

135-5 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Şahin Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mustafâ nâm 

kimesnenin sulbî oğlu Halîl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin 

Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı hemşîrem 

Hûrî Hatun mülkü ve bir tarafı baru ve bir tarafı Hamza mülkü ve bir tarafı mezbûr Mehmed 

mülkü ile mahdûd bir ahur ve nısf havlu ve baru ve evi yerini mezkûr Mehmed’e otuz 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 otuz esedî guruşu 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 

gurre-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (1 Zî’l-ka‘de 1083 / 18 Şubat 

1673). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

136-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıcemâl Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Alî nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğlu Ahmed ve sagîre kızı Firdevs’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 görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb Satı 

bint-i Emrullah 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 lâzımelerin edâya 

müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Hasan bin Ya‘kûb, Murâd bin Nasûh, Mustafâ bin Emrullah. 

 

136-2 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acik Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Murtazâ 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 Mehmed ve Mustafâ ibney Hüseyin nâm karındaşlar 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Ömer Beg ibn Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İsma‘îl Beg ibn Mehmed Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Satı mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Şucâ‘ mülkü ve bir tarafı diğer ‘Alî mülkü ve 

bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ile mahdûd eşcâr bağçesini ve bir örtme ve bir evlek arz-ı 

hâliyeyi müştemil dört tahta bağını mezbûr İsma‘îl Beg’e otuzbeş 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 
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mezbûr otuzbeş guruşu mezkûr İsma‘îl Beg 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 selh-i Şevvâli’l-

mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Velî bin Lutfî, Hüseyin bin İbrahîm, Mehmed bin Hasan, Receb bin Mehmed, Sinân bin 

Lutfî, Ahmed bin Hüseyin, Ahmed bin Mehmed. 

 

136-3 Mülk Satışı ve Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da İçkal‘a Zimmiyâ Mahallesi sâkinlerinden sâhibü’s-sifr Kemâl 

veled-i Bazarlı nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde İstefanos veled-i Aslan 

nâm zimmî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Durmuş mülkü ve bir tarafı Menâs zimmî mülkü ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir oda ve iki havluyu müştemil menzilimi 

mezbûr İstefanos zimmîye elliüç esedî guruşa bey‘ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun sekiz 

guruşunu yedinden aldım bâkîsini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbe’s-su’âl menzil-i 

mezbûru mezkûr Kemâl elliüç esedîye bana bey‘ eyledi lâkin içine dâhil olup cümlesine nazar 

eylemedim deyu cevâb virmeğin mezkûr Kemâl’den menzil-i mezbûrun cümlesine merkûm 

İstefanos nazar eylediğini mübeyyine beyyine taleb olundukda Bahşî veled-i Aslan ve Bostân 

veled-i Sınân nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûm İstefanos menzil-i mezbûra dâhil olup cümlesine nazar idüp 

elliüç esedî guruşa 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 

kırkbeş guruşu mezbûr Kemâl’e teslîme merkûm İstefanos zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

‘Abdusselâm Efendi el-müderris, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin 

Şa‘bân. 

 

136-4 Başkasında Olan Mîrâs Mâl ve Paranın Teslîm Alındığının Tescîli 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken vefât iden el-Hâc Nûrullah bin Mehmed nâm 

kimesnenin inhisâr üzere vârisi olan kız karındaşı Selîme nâm hatun tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Receb ve 

‘Alî bin Nasûh şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Abdî Beşe ibn el-Hâc Üveys meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i Lârende sâkinlerinden el-Hâc ‘Alî bin Menteşa 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan Himmet bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müvekkilem merkûme Selîme’nin karındaşı müteveffâ-yı mezbûrun mezkûr el-

Hâc ‘Alî’de yüzkırkbir esedî guruş ve yirmiyedi boğasısı olup irsen merkûme Selîme Hatun’a 

intikâl itmekle meblağ-ı mezbûr yüzkırkbir esedî guruşu ve yirmiyedi boğasıyı vekîl-i mezbûr 

Himmet yedinden müvekkilem merkûme Selîme Hatun bi’t-temâm alup kabz eyledi bâkî 

mezbûr el-Hâc ‘Alî zimmetinde bir akça ve bir habbe kalmadı didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

Halîl Çelebi bin İlyâs Beşe, el-Hâc Şa‘bân bin Receb, el-Hâc Seydî Lârendeli, es-

Seyyid Sefer Çelebi Lârendeli.  
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137-1 Ev ve Mâl Hibe 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İbrahîm bin Hüseyin ve zevcesi Mü’mine bint-i Şa‘bân 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde oğulları râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer Beg mahzarında her biri 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp İbn Tûtî Mahallesi’nde vâki‘ tarafeyni ‘Abdulbâkî Ağa mülkü ve 

bir tarafı ‘Abdulkerîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve 

bir ahur ve bir samanlık ve bir kilar ve havluyu müştemil menzilimizi ba‘de’t-tahliyeti’ş-

şer‘iye oğlumuz mezbûr ‘Ömer Beg’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm idüp 

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 didiklerinden sonra merkûme Mü’mine Hatun oğlu 

mezbûr ‘Ömer Beg’e bir altun bilezik ve bir çatma döşek ve bir çatma yasdık ve bir hamam 

leğeni ve bir hamam tasını dahî hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyleyüp ol 

dahî mevki‘-i hibede ithâb 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 fî’l-

yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 

Şubat 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Bektaş, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, el-Hâc Mehmed bin Hüseyin, ‘Ömer bin ‘Abdurrahman, Yûsuf bin ‘Abdullah, ‘Alî 

Beg bin Budak, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin el-Hâc ‘Alî. 

 

137-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Mihmândâr Mahallesi sâkinelerinden Eşe 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 ‘Alî bin Sinân ve Mustafâ Çelebi ibn Yûsuf Beg 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan karındaşı Ebûbekir bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb İncü bint-i Agob nâm nasrâniye muvâcehesinde bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Eşe Hatun mahalle-i merkûmede vâki‘ bir 

tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı Molla Bayram ve Hâcer zimmî mülkleri ve tarafeyni tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve bir ahur ve havluyu müştemil 

menzilini merkûme İncü Hatun’a altmışüçbuçuk 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 altmışüç guruşu 

merkûme İncü Hatun 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 Şevvâl li-

sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

es-Seyyid Derviş Çelebi Süleymân Beşe, ‘Abdullah bin Hüseyin, es-Seyyid İbrahîm 

Çelebi bin İsma‘îl, Mustafâ bin Ebûbekir, Mustafâ bin el-Hâc Mehmed.  

 

137-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Hocafârûk Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ 

Çavuş asâleten ve hemşîreleri ‘Âtike ve Sâliha taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl 

olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Yûsuf bin Hamza ve ‘Ömer Çelebi 

ibn ‘Abdurrahman şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Abdulkerîm Halîfe ibn Yûsuf 

Efendi vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

mîralay olan fahrü’l-a‘yân râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Ağa tarafından Velî Beg ibn Süleymân Ağa ve 

‘Alî Beg ibn Budak şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn 

el-Hâc ‘Alî mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

teyzemiz ‘Âlime Hatun mezkûr ‘Alî Ağa’nın taht-ı nikâhında iken vefât idüp ba‘dehu 
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vâlidemiz ‘Âyşe’yi mezkûr ‘Alî Ağa kendüye ‘akd-ı nikâh idüp zevcesi iken fevt olup 

menkûlât ve ‘akârâtları beynlerimizde bi’l-farîzati’ş-şer‘iye tevzî‘ lâzım gelmekle 

menkûlâtlarını tevzî‘ idüp her birimize intikâl iden hisselerimizi kabz idüp ve ‘akârâtlarından 

mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan menzilden bir 

yazlık ve üç oda ve bir ahur ve bir örtme ve havlu ve taşrada vâki‘ bir kıt‘a harîm ve Küçük 

Çay kurbunda vâki‘ Derviş Süleymân oğlu Pîrî dimekle ma‘rûf bir kıt‘a kavaksız tarla mûmâ-

ileyh ‘Alî Ağa’ya isâbet idüp ve ceddimiz ‘Osmân Çavuş’dan babamız Mustafâ Çavuş’a 

intikâl idüp ‘akâr ve menkûlâtını mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa’dan alup kabz eyledik ve bin yetmiş 

dört senesinden bin seksen üç senesine gelince tîmârım mahsûlünü mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa zabt 

idüp ben sagîr olmam ile beş sene benim içün cebeli tutup sefer-i hümâyûna gidüp edâ-i 

hidmet idüp ücretlerine ve berât harcına altıyüz guruş virüp hâlâ hesâb görüp meblağ-ı 

mezbûr altıyüz guruşu mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa alup kabz idüp ve ben dahî tîmârım mahsûlünü 

ve rüsûmunu mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa’dan alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledik min 

ba‘d 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’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi bin el-Hâc Velî, es-Seyyid Kalender Çelebi bin 

Kalender, İsma‘îl Beşe bin Mustafâ, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc ‘Osmân 

tatar, Hüseyin Çelebi bin Yûsuf, es-Seyyid En‘âm Çelebi, Hâcı Mehmed ve el-Hâc ‘Osmân 

ibney el-Hâc Mustafâ. 

 

137-4 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Hocafârûk Mahallesi sâkinlerinden mîralay olan fahrü’l-a‘yân 

‘Alî Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup Velî Beg ibn Süleymân Ağa ve 

‘Alî Beg ibn Budak şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn 

el-Hâc ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Osmân Çavuş ibn 

Mustafâ Ağa asâleten ve hemşîreleri ‘Âtike ve Sâliha taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl olup merkûmetânı ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Molla Yûsuf bin Hamza ve ‘Ömer 

Çelebi ibn ‘Abdurrahman şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan ‘Abdulkerîm Halîfe ibn 

Yûsuf Efendi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrun ‘Osmân Çavuş ve 

‘Âtike ve Sâliha’nın teyzeleri ‘Âlime ve ba‘dehu vâlideleri ‘Âyşe müvekkilim mûmâ-ileyh 

‘Alî Ağa’nın taht-ı nikâhında iken vefât idüp ‘akâr ve menkûlâtları beyinlerinde bi’l-

farîzati’ş-şer‘iye tevzî‘ ve taksîm lâzım gelmekle menkûlâtlarını beyinlerinde  

 

138-1 Önceki Belgenin Devâmı 

taksîm idüp her biri hisselerini alup kabz idüp ‘akârâtlarından mahalle-i merkûmede 

vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan bir sofa ve bir oda ve bir tabhâne ve iki 

örtme ve bir kilar ve bir harîm ve taşrada vâki‘ bir oda ve bir ahur ve Küçük Çay kurbunda 

vâki‘ Derviş Süleymânoğlu Pîrî dimekle ma‘rûf kavaklı tarla mezbûrûn ‘Osmân Ağa ve 

hemşîreleri merkûmetân ‘Âtike ve Sâliha’ya isâbet eyledi zabt eylesünler min ba‘d 

merkûmetân ‘Âtike ve Sâliha’nın ‘akâr ve menkûlâtlarına müte‘allık müvekkilim mûmâ-ileyh 

‘Alî Ağa’nın hak ve ‘alâkası kalmadı ve bin yetmiş dört senesinden bin seksen üç senesine 

gelince mezbûr ‘Osmân Ağa’nın tîmârı mahsûlünü müvekkilim mezkûr ‘Alî Ağa zabt idüp 

beş sene mezbûr ‘Osmân Ağa içün sagîr olmağla cebeli tutup sefer-i hümâyûna gidüp edâ-i 

hidmet idüp ücretlerine ve berât harcına altıyüz guruş virüp hâlâ beynlerinde hesâb görüp 

meblağ-ı mezbûr altuyüz guruşu mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa alup kabz idüp tîmârı mahsûl ve 

rüsûmunun bâkîsini mezkûr ‘Osmân Ağa alup kabz idüp husûs-ı mezbûrun cümlesinden biri 
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birinin zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti‘ü’n-nizâ‘la ibrâ ve iskât eylediler min ba‘d hak ve 

‘alâkaları kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersek 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 min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 

Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

138-2 Babasının Borcunu Ödemek Şartıyla Mîrâs Hissesini Kardeşine Teslîm 

Ürgüb Kazâsı’na tâbi‘ Zile nâm karye sâkinlerinden Zevâyil veled-i Kireke nâm zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı Dimos nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp babamızın cümle düyûnunun edâsı lâzım gelmekle babamızın karye-i 

merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan menzilden hissemi 

karındaşım mezbûr Dimos zimmîye virdim ‘alâkam kalmadı babamın deynini mezbûr Dimos 

edâ ve teslîm eyledikden sonra menzil-i mezbûru müstakil mâlikâne zabt ve tasarruf eylesün 

benim ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâlis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1083 / 20 Şubat 

1673). 

Çiçekli veled-i Gülistân, Eposdel veled-i Yorgi. 

 

138-3 Mîrâs ve Emânet Bırakılan Mâl Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Süleymân bin Hamza meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde sâbıkan kayınanası Ümmü nâm hatunun gelini râfi‘atü’l-kitâb Müslime bint-i Yûsuf 

nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ bir çift altun küpe ve bir 

altun beş ayaklı incüli sacbağı ve bir münkaş boğçayı vâlidem müteveffât Râbi‘a’dan bana ve 

diğer oğulları Sefer ve Hasan’a ve kızı Râbi‘a’ya intikâl eyledi yirmi seneden mukaddem 

karındaşları mezbûrân Sefer ve Hasan fevt olmağla eşyâ-i merkûme bana intikâl itmekle 

kayınanam Ümmü Hatun’a eşyâ-i merkûmeyi emânet vaz‘ ve teslîm idüp ben mahrûse-i 

Burusa’ya gitmişidim merkûme Ümmü fevt olmağla muhallefâtı oğlu Ahmed’e intikâl idüp 

Ahmed dahî fevt olmağla muhallefâtı oğlu hâzır-ı bi’l-meclis Mustafâ ile zevcesi merkûme 

Müslime Hatun’a intikâl idüp benim mukaddemâ vaz‘ eylediğim altun küpe ve sacbağı ve 

boğça dahî bize intikâl eyledi deyu zabt eylemişler hâlâ ben Burusa’dan gelüp zikr olunan bir 

çift altun küpe ve beş ayaklı sacbağı ve boğçayı taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûrûn Müslime ve Mustafâ eşyâ-i merkûmeyi biz almadık ve bizde değildir deyu 

inkâr itmeğin mezbûr Süleymân’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin zikr olunan bir çift altun küpe ve sacbağı ve 

boğçayı alup zabt eylemediklerine mezbûrân Müslime ve Mustafâ’ya yemîn teklîf olundukda 

anlar 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‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 

Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Mahmûd bin Nasûh, Emrullah bin Budak, el-Hâc Ahmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Üveys.  

 

138-4 Hibe İddi‘âsı ve Yer Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Yedilersultân Mahallesi sâkinlerinden Hasan ibn el-Hâc Şeref 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Receb Çelebi ibn Bahâdır mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ babam el-Hâc Şeref bana 

mukaddemâ hibe eylediği menzilimden tûlen ve ‘arzen beş ayak yerimi mezbûr Receb Çelebi 
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zabt ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb Çelebi cevâbında mezbûr 

Hasan’ın babası el-Hâc Şeref târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem beş ayak yeri bana iki 

guruş ve on akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi mezbûr Hasan hâzır ve âgâh olup 

sekiz senedir sükût eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr Hasan babası beş 

ayak yeri iki guruş ve on akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğine âgâh olup sekiz 

senedir muvâcehesinde zabt eylediğini ikrâr itmeğin ikrârı mûcibince da‘vâ-yı merkûmeden 

mezbûr Hasan men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd.  

 

139-1 Zihinsel Özürlü Kadının Bîmârhâneye Yatırılma Talebi ve Bakımını 

Oğlunun Üstlenmesi 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinlerinden Sefer bin Hüseyin ve 

Mahmûd bin İbrahîm ve Hasan bin Mehmed ve Ahmed Beg ibn İsma‘îl ve Süleymân bin 

Mehmed ve Mustafâ bin el-Hâc ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden ‘Ömer nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Ömer’in 

vâlidesi hâzıra-i bi’l-meclis olan Fâtıma nâm hatunun ‘aklında hiffet olmağla bîmârhâneye 

vaz‘ olunup anda şerbet virilüp tîmâr olunsun didiklerinde merkûme Fâtıma’nın oğlu mezkûr 

‘Ömer vâlidesi merkûmeyi evinde hıfz idüp tîmâr iderin didikde merkûme Fâtıma oğlu 

mezkûr ‘Ömer’e teslîm olunup mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1083 / 20 Şubat 1673). 

Hasan bin Emrullah, Mahmûd bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

139-2 Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden iken fevt olan Fâtıma nâm hatunun sadriye sagîre kızı 

‘Âyşe’nin ceddesi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp 

takrîr-i kelâm idüp sagîre-i merkûme benim hücremde olmağla babası mâlından nafaka ve 

kisve bahâ takdîr olunmak taleb iderin didikde hâkim-i mevki‘-i müstetâb vech-i meşrûh 

üzere sagîre-i mezbûreye babası mâlından nafaka ve kisve bahâsı içün târîh-i kitâbdan yevmî 

beşer akça takdîr idüp ‘inde’l-ihtiyâc istidâneye ve vakt-ı zaferde rücû‘a merkûme ‘Âyşe’ye 

izn virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

İbrahîm Beşe bin Mustafâ, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

139-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Akıncı Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Safâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ebûbekir Çelebi ibn el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı İbrahîm Dede mülkü ve bir tarafı 

diğer İbrahîm mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir vîrâne tabhâne ve bir oda ve bir 

kilar ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr Ebûbekir Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt 

beşbinbeşyüz akçaya 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 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 fî’l-

yevmi’s-sâlis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1083 / 20 

Şubat 1673). 
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Molla ‘Ömer el-imâm, Mehmed Çelebi bin Hasan, Mehmed Çelebi bin Pîrî, Molla Halîl 

bin Ahmed, el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, el-Hâc Mustafâ bin Ahmed, ‘Ömer bin Kadrî, 

el-Hâc ‘Alî bin el-Hâc Ahmed. 

 

139-4 Ağırlık Nâmıyla Verilen Mâlların Geri Talebi Da‘vâsı 

Türkmân tâ’ifesinden râfi‘ü’l-kitâb Düstü ibn el-Hâc Bâyezîd meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb işbu Hüseyin bin Pîr Sultân nâm kimesne mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr Hüseyin’in karındaşı kızı Dilber nâm bikri kendüme 

‘akd-ı nikâh murâd eylediğimde mâni‘ olup nikâhdan mukaddem mezbûr Hüseyin ağırlık 

nâmıyla bir re’s deve ve on guruş ve bir sarık ve iki boğasımı aldı ba‘dehu ‘akd-ı nikâh 

olundu hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin cevâbında 

karındaşım kızı merkûme Dilber’i ‘akd-ı nikâhdan mukaddem mezbûr Düstü’den bir re’s 

deveyi aldım lâkin on guruşu ve bir sarığı ve iki boğasıyı almadım deyu inkâr itmeğin ikrârı 

mûcibince zikr olunan bir re’s deveyi mezbûr Düstü’ye teslîme mezkûr Hüseyin’e tenbîh bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Şevvâli’l-mükerrem li-

sene selâse ve semânîn ve elf (29 Şevvâl 1083 / 17 Şubat 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Ebûbekir Beşe bin Sefer Beşe, İbrahîm Çelebi bin el-

Hâc Süleymân. 

 

139-5 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i ‘Osmân nâm 

kimesnenin sagîre kızı Eşmâ’nın vasîsi ve velîsi olan babası Kâsım bin Hasan vesâyeten ve 

kendi tarafından asâleten ve kız karındaşı Râzıye asâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Mustafâ mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Süleymân mülkü ve 

tarafeyni mezbûr Mustafâ Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir 

tabhâne ve bağçe ve havluyu müştemil menzilimizi mezbûr Mustafâ Çelebi’ye râyic-i fî’l-

vakt ikibinbeşyüz akçaya 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‘ 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 

fî’l-yevmi’s-sâmin min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Zî’l-ka‘de 

1083 / 25 Şubat 1673). 

Mehmed ‘Alî Çelebi bin Mustafâ Efendi, ‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, Süleymân 

bin Ahmed, el-Hâc ‘İvaz bin Mahmûd, ‘Abdulcelîl bin Velî, ‘Alî Çelebi bin Yûsuf, Mehmed 

bin ‘Alî.  

 

140-1 Muhâla‘a 

Râzıye / muhâla‘a / Seyyid Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Kâsım Beşe 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Seyyid Mehmed 

Çelebi ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve 

ma‘kûd-ı ‘aleyh olan otuzbin akça mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden 

ve me’ûnet-i süknâmdan ve zevciyete müte‘allık cemî‘ da‘vâmdan fâriga olup ve sagîr oğlum 

Seyyid İsma‘îl’i ben bilâ nafaka ve kisve beslemek üzere kabûl idüp mezbûr Seyyid Mehmed 

Çelebi’nin zimmetini ibrâ ve iskât idüp ol dahî beni muhâla‘a eyledi min ba‘d hak ve ‘alâkam 



313 

 

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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1083 / 21 Şubat 1673). 

el-Hâc ‘Îsâ el-imâm, el-Hâc ‘Abdî bin Derviş, Velî bin el-Hâc Mehmed, Ahmed Beşe 

bin Mehmed, ‘Osmân bin el-Hâc Yûsuf. 

 

140-2 Sâlyâne Da‘vâsı 

Ahâli-i Kebekilisa / Bâlî ve Hasan ve Mustafâ. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi‘ Kebekilisa nâm karye ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Ahmed 

bin ‘Îsâ ve Hüseyin bin Nebî ve Halîl bin Mûsâ ve Bektaş bin Hasan nâm kimesneler meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Bâlî ve Hasan ve Mustafâ evlâd-ı Receb nâm karındaşlar 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn Bâlî ve Hasan ve Mustafâ’nın babaları 

ve ceddeleri karye-i merkûmede mukaddemâ sâkin olup üzerlerine hâne kayd olunmağla hâlâ 

mîr-mîrân-ı Karaman olan ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ Hazretlerine sâlyâne olan zahîre bahâdan 

mezbûrûn kimesnelerden sâlyânelerini taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrûn Bâlî ve Hasan ve Mustafâ cevâblarında biz karye-i merkûmeden kalkup mahmiye-i 

Konya’da sâkin oluruz karye-i merkûmede babaları hâneye kayd olunduğunu inkâr 

eylemeleriyle Kebekilisa ahâlisi mezbûrûn kimesneler sûret-i defter ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

kırâ’at olundukda mezbûrûn Bâlî ve Hasan ve Mustafâ’nın babaları ismi hâneye kayd 

olunduğu mestûr olmağla vâki‘ olan tekâlîfi karye-i merkûme ahâlisiyle ma‘â edâya 

mezbûrun Bâlî ve Hasan ve Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 

Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş.  

 

140-3 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi Evkâfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân 

bin (boş) nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdurrahman 

mahzarında bi’t-tevliye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdurrahman zimmetinde 

mihrâb mâlından onbuçuk guruş ve yirmi akça vardır taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdurrahman mihrâb mâlından zimmetimde yüz semen vardır deyu 

ikrâr idüp bâkîsini inkâr itmeğin mütevelli-i mezbûr Şa‘bân’dan takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İbrahîm ibn el-Hâc Süleymân ve Mehmed bin Mehmed 

ve Mustafâ bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr ‘Abdurrahman mihrâb mâlından onbuçuk esedî ve yirmi 

akça alup mukâbelesinde Harmancık nâm mevzi‘de vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma‘lûmetü’l-hudûd olan bağını rehn vaz‘ idüp be-her sene mürâbahasını virdikde zikr olunan 

onbuçuk guruş ve yirmi akça üzerine devr olundu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın zikr 

olunan onbuçuk guruş ve yirmi akçayı mütevelli-i mezbûra teslîme mezbûr ‘Abdurrahman’a 

tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, es-Seyyid Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdî, el-Hâc 

‘Alî bin Halîl, Süleymân bin ‘Alî, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Süleymân. 
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140-4 Mülk (Ev ve Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Güralma nâm karye 

sâkinlerinden Ebûbekir bin İbrahîm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

İsma‘îl bin ‘Îsâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mevlûd mülkü ve bir tarafı Sarı Ahmed mülkü ve bir tarafı Çini mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve bir samanlık ve bir ahur odası ve bir 

örtme ve bir hanay ve bir çeraş damı ve havluyu müştemil menzilimi ve karye-i merkûme 

sınurunda taht-ı tasarrufda olan cümle tarlalarımın hakk-ı tasarrufunu sâhib-i arz ma‘rifetiyle 

mezkûr İsma‘îl’e beş esedî guruşa bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 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 Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

‘Alî bin Mustafâ, el-Hâc Ahmed bin ‘Îsâ, Hamza bin Mehmed, ‘Abdî bin ‘Ömer. 

 

141-1 Talâk İddi‘âsı ve Muhâla‘a 

‘Aynî’nin vekîli Zemîne / el-Hâc Nûrullah. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Aynî bint-i el-Hâc Sâlih nâm hatun tarafından vekîl-i 

şer‘îsi olan vâlidesi Zemîne nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

el-Hâc Nûrullah bin Mesîh mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp kızım 

merkûme ‘Aynî bundan akdem mezkûr el-Hâc Nûrullah’ın zevcesi olup tatlîk itmekle 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onbin akça mehr-i mü’eccelini ve bir atlas 

kaftan ve bir atlas zıbun ve bir dârâyî zıbun ve bir sırmalı ‘arkıye ve bir fetâ ve hamam rahtı 

ve bir çift sanduk ve bir çatma yorgan ve bir çift yorgan ve bir çift çatma yasdık ve bir çatma 

döşek ve bir beledî yasdığını vekâletim hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr el-Hâc Nûrullah cevâbında mukaddemâ zevcem merkûme ‘Aynî ile beynimizde 

hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla merkûme ‘Aynî onbin akça mehr-i mü’eccelinden ve 

bir atlas kaftanından ve bir atlas zıbunundan ve bir dârâyî zıbun ve bir sırmalı ‘arkıye ve bir 

fetâ ve hamam rahtı ve bir çift sanduk ve bir çatma yorgan ve bir çift çatma döşek ve bir 

beledî yasduğundan ve zevciyete müte‘allıka cemî‘ da‘vâsından fâriga olup zimmetimi ibrâ 

itmekle ben dahî merkûme ‘Aynî’yi muhâla‘a eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i ricâl müslimînden İbrahîm Halîfe ibn Mustafâ ve 

Mustafâ Halîfe ibn ‘Arefe ve Ebûbekir bin Muharrem ve Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Hasan ve 

Mehmed bin ‘Osmân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mukaddemâ merkûme ‘Aynî bizim huzûrumuzda onbin akça mehr-i 

mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından ve bir atlas 

kaftan ve bir atlas zıbun ve bir dârâyî zıbun ve bir sırmalı ‘arkıye ve bir fetâ ve hamam rahtı 

ve bir çift sanduk ve bir çatma yorgan ve bir çift yorgan ve bir çift çatma yasduk ve bir çatma 

döşek ve bir beledî yasduğundan fâriga olup mezbûr el-Hâc Nûrullah’ın zimmetini ibrâ ve 

iskât eyleyüp 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 da‘vâ-yı merkûmeden 

vekîl-i merkûm men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1083 / 21 Şubat 1673). 

Hasan Çelebi bin Mahmûd Efendi, ‘Alî bin İsma ‘îl, Halîl bin el-Hâc Mevlûd, Mehmed 

bin ‘Ömer.  

 

141-2 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Mustafâ / li-evlâd-ı Mustafâ Beşe ‘an Karye-i Kesdel. 
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Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kesdel nâm karye 

sâkinlerinden iken fevt olan Mustafâ Beşe’nin sulbiye sagîre kızı Eşmâ’ya 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 dayısı Mustafâ bin ‘Abdî 

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 edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1083 / 21 Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş. 

 

141-3 Mülk Satışı (Mîrâs Ev Satışı ve Takâs) 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün gıbbe’l-iltimâs savb-ı 

şer‘den fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî olan müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi’nde menzil-i 

câ’iyyü’z-zikre varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ eylediklerinde Emîne bint-i Mûsâ Beşe nâm (hatun) 

meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda ashâb-ı hâze’l-kitâb li-ümm karındaşları İsma‘îl ve Râbi‘a ve 

Asiye nâm sıgârın savb-ı şer‘den mansûb vasîleri ve babaları olup kendi tarafından asîl olan 

Halîl Beg mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mustafâ Beşe mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve 

bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve bir kenif ve bir su kuyusunu ve kıble cânibinde pencere 

işrâkı içün bir mikdâr havlu ve garb tarafında bir kıt‘a havlu ve kapuyu müştemil olup babam 

müteveffâ Mûsâ Beşe’den müntakil mülk-i mevrûsum olan menzilimi mezbûrûn İsma‘îl ve 

Râbi‘a ve Asiye ve Halîl Beg’e ber-vech-i iştrâk yüz guruş hesâbı üzere râyic-i fî’l-vakt 

yirmiikibindörtyüz akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

bi’l-vesâye ve bi’l-asâle ve bi’l-velâye iştirâ ve kabûl idüp müteveffât vâlidem Sâliha 

Hatun’un muhallefâtından kassâm defteri mûcibince sıgâr-ı mezbûrûn İsma‘îl ve Râbi‘a ve 

Asiye’ye ve kendüye isâbet iden cem‘an yirmiikibindörtyüzyirmidört akçalık ma‘lûmü’l-cins 

eşyâyı bana meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde virüp teslîm idüp takâs itmekle ben dahî ‘alâ 

tarîki’l-mübâya‘a eşyâ-i merkûmeyi mezkûr Halîl Beg yedinden alup kabûl ve kabz ve takâs 

eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûr tevâbi‘ ve levâhıkıyla sıgâr-ı mezbûrûn İsma‘îl ve 

Râbi‘a ve Asiye ve Halîl Beg’in ber-vech-i iştirâk mülk-i müşterâsıdır diledikleri üzere zabt 

ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp 

ba‘dehu ma‘â irsâl olunan (boş) ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (10 Şevvâl 1083 / 29 Ocak 1673).  

Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Fahrü’l-eşbâh Süleymân Beşe serdâr-ı 

sâbık, Halîl Efendi bin Mehmed Hoca, es-Seyyid ‘Abdî Çelebi bin Receb, diğer Seyyid ‘Abdî 

Çelebi bin Seyyid Ca‘fer, el-Hâc ‘İvaz bin Hamza, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, ‘Abdul‘azîz 

Çelebi bin Bâlî, ‘İvaz bin Mustafâ, Mustafâ Ağa bin Mehmed, Seyyid Receb bin Seyyid 

‘Abdî. 

 

142-1 Köyden Şehre Göçen Kimselerin Köylerine Geri Götürülmesi Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kesdel nâm karye sipâhisi 

Ahmed Beg ve Mustafâ Beg ve ahâlisi Hasan ve Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Bayram ve 

‘Alî ibney Mehmed mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrân Bayram ve ‘Alî 

mukaddemâ karye-i merkûmeden olup kalkup mahalle-i mezbûreye gelüp sâkin olurlar karye-
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i merkûmeye kaldırmak murâd ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrân 

Bayram ve ‘Alî cevâblarında biz karye-i merkûme re‘âyâsı değiliz ve karye-i merkûmede 

hâneye kayd olmadık ancak birkaç sene karye-i merkûmede sâkin olup kalkup mahalle-i 

merkûmeye gelüp on üç senedir sâkin oluruz karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâk ve 

arâzimiz yokdur deyu cevâb virmeğin mezbûrûn Ahmed Beg ve Mustafâ Beg ve Hasan ve 

Mustafâ’dan mezbûrân Bayram ve ‘Alî re‘âyâ olduklarına ve hâneye kayd olunduklarına 

sûret-i defter-i hâkânî taleb olundukda sûret-i defter yokdur deyu cevâb virüp mâdâm ki 

re‘âyâ olup hâneye kayd olmadıkça ve on üç sene mukaddem karye-i merkûmeden kalkup 

mahalle-i mezbûrede sâkin oldukça bilâ emr-i şerîf mahalleden kaldırması lâzım gelmemeğe 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1083 / 21 Şubat 1673). 

Ahmed bin Nasûh, el-Hâc ‘Osmân mi‘mârbaşı, Mevlûd bin Mûsâ, Mahmûd bin Nasûh, 

Hasan bin Mustafâ. 

 

142-2 Vekîl Ta‘yîni (Ev ve Bağ Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni) 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup hâlâ mahrûse-i İstanbul’da Pirinççi 

Mahallesi’nde sâkine Havvâ bint-i Nasrullah nâm hatun mahmiye-i merkûmede olan bağlarını 

ve evlerini bey‘a ve semenlerini ahz ve kabza ve kendüye îsâle tarafından râfi‘ü’l-kitâb zevci 

‘Abdullah bin Mehmed nâm kimesneyi vekîl nasb ve ta‘yîn eylediği ‘udûl-i müslimînden ‘Alî 

Çelebi ibn Karaman ve el-Hâc İsma‘îl ibn el-Hâc Ahmed 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 bi’t-taleb ketb olundu fî’l yevmi’s-sâdis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (6 Zî’l-ka‘de 1083 / 23 Şubat 1673). 

Hüsâm bin Sâdık, Mehmed bin Halîl, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, İsma‘îl bin el-Hâc 

‘Abdulkâdir. 

 

142-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Cemîle / Hüsâm. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Cemîle bint-i 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 Hasan bin Şehâbeddîn ve ‘Alî Dede ibn Nebî şehâdetleriyle 

şer‘an vekâletleri sâbite olan oğlu ‘Osmân ibn el-Hâc Bayram meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüsâm bin Sâdık mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme Cemîle Hatun mahmiye-i merkûme zeylinde Kirişhâne nâm mevzi‘de 

vâki‘ bir tarafı el-Hâc Hüsâm mülkü ve bir tarafı Ca‘fer mülkü bir tarafı Mustafâ ve bir tarafı 

mezbûr Hüsâm mülkü ile mahdûd bir oda ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil zemîninin 

merhûm Ezelî-zâde Vakfı’na be-her sene onaltı akça icâresi olan üç tahta bağını ve iki tahta 

mikdârı düz bağını mezbûr Hüsâm’a altmışbeş esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr altmışbeş guruşu 

mezbûr Hüsâm 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’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1083 / 22 Şubat 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, ‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, 

‘Osmân bin Mustafâ, Sâlih bin Muharrem, el-Hâc ‘Abdurrahman bin İsrâ’îl, Bayram bin 

Hasan, Enbiyâ bin Receb. 
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142-4 Babası Tarafından Yapılan Dükkân Satışına İtirâz Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden Domanos zimmî 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Îsâ bin Mustafâ mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı bi’l-meclis babam Merûc zimmî karye-i merkûmede vâki‘ çölmek 

kârhânesinin nısfını mezbûr ‘Îsâ’ya onbeş guruşa bey‘ ve teslîm eylemiş ben almak murâd 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Îsâ cevâbında zikr olunan çölmek 

dükkânını mezbûr Merûc zimmî bana bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi bu takdîrce da‘vâ 

ve talebe kâdir olmadığına fetvâ-yı şerîfe aldım deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at 

olundukda bu takdîrce ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe da‘vâya kâdir olmamağla da‘vâ-yı 

merkûmeden mezbûr Domanos zimmî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1083 / 20 

Şubat 1673). 

‘Osmân bin Hasan Beşe, Mehmed Çelebi bin Hasan, Receb bin Hasan Beşe, Mahmûd 

bin Şa‘bân. 

 

143-1 Alacak Da‘vâsı 

Ebûlkâsım Beşe / vürûd-ı nakl / Mûsâ Beşe.  

Mahrûse-i Kayseriye Depecik Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ebûlkâsım Beşe 

ibn ‘Abdusselâm meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mûsâ Beşe ibn Ahmed 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbtan sekiz sene mukaddem mezbûr Mûsâ 

Beşe’ye bi-tarîki’l-mudârebe ikiyüzelli riyâlî guruş virüp teslîm eylediğimi medîne-i 

Ankara’da nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Nu‘mân Efendi ibn Mustafâ huzûrunda mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden el-Hâc Murâd bin ‘Abdullah bin ‘Abdullah ve Derviş ‘Osmân bin 

İbrahîm bin ‘Îsâ şehâdetleriyle isbât idüp nakl-i şehâdet ihrâc eyledim mûcibince zikr olunan 

ikiyüzelli guruşumu bana teslîm olunması matlûbumdur deyu kelimâtına mutâbık vech-i 

meşrûh üzere nâ’ib-i mûmâ-ileyh Nu‘mân Efendi’nin hat ve hatmını müştemil bin seksen üç 

Şevvâli’l-mükerreminin yirmi ikinci günü târîhiyle müverrah kitâb-ı naklî ibrâz idüp su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mûsâ Beşe vech-i meşrûh üzere isbât olan meblağ-ı 

mezbûr içün vârid olan kitâb-ı nakli inkâr itmeğin zeyl-i kitâbda mübeyyen şuhûdü’t-tarîk 

olup ismleri mestûr olan müslimînden es-Seyyid Şa‘bân Çelebi ibn es-Seyyid Yûsuf ve 

Murtazâ bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-hakîka kitâb-ı mezkûr medîne-i Ankara’da hâlâ nâ’ibü’ş-şer‘i’ş-şerîf olan 

mûmâ-ileyh Nu‘mân Efendi’nin meclisinden vârid olup bizim huzûrumuzda mühürleyüp hat 

ve hatmına bizi işhâd eyledi zeylinde olan hat ve hatmı mûmâ-ileyh Nu‘mân Efendi’nindir bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde ba‘de ri‘âyeti 

şerâyitü’l-kabûl şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle meblağ-ı mezbûr ikiyüzelli guruşu 

Ebûlkâsım Beşe’ye teslîme mezkûr Mûsâ Beşe’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Zî’l-

ka‘de 1083 / 22 Şubat 1673). 

Sâ‘atçi Mehmed Çelebi, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-

Seyyid Mehmed, ‘Abdulbâkî Beşe çukadâr. 

 

143-2 Muhâla‘a 

Muslî’nin vekîli Mustafâ Halîfe / muhâla‘a / ‘Îsâ. 

Mahmiye-i Konya’da mukaddemâ Mücellid Mahallesi sâkinlerinden Muslî bin ‘Abdî 

nâm kimesne tarafından hul‘-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

Molla İbrahîm ibn el-Hâc Mehmed ve Mehmed bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 
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sâbite olan mahalle-i merkûme imâmı Mustafâ Halîfe ibn ‘Arefe meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Muslî’nin zevcesi ‘Aynî bint-i Mehmed nâm hatun mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Aynî Hatun zevci mezkûr Muslî zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan bin akça mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte‘allıka cemî‘ da‘vâsından fâriga 

olup mezbûr Muslî’nin zimmetini ibrâ ve iskât itmekle ben dahî vekâletim hasebiyle 

merkûme ‘Aynî Hatun’u muhâla‘a eyledim ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra 

nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün ddikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Zî’l-

ka‘de 1083 / 22 Şubat 1673). 

‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, İbrahîm bin İsma‘îl, Şa‘bân bin Mehmed, Mahmûd 

bin Şa‘bân. 

 

143-3 Emânet Verilen Merkebin Kaybolması Üzerine Tazmîn Da‘vâsı 

Ahmed / Receb. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ahmed 

bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Receb bin Hasan mahzarında da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Receb’e odun getürmek içün ücretle bir re’s merkeb virüp 

teslîm idüp mezbûr Receb alup köye giden âhar kimesnenin merkebleri arasına koyup yolda 

zâyi‘ eylemiş hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb cevâbında 

fî’l-vâki‘ mezkûr Ahmed odun getürmek içün bir re’s merkebini bana teslîm idüp ben dahî 

merkebi köye giden âhar kimesnenin merkebleri arasına koyup yolda zâyi‘ olmuş deyu cevâb 

virmeğin bu takdîrce zimân lâzım gelmekle zikr olunan merkebin kıymetini ba‘de’l-isbât 

tazmîne mezbûr Receb’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis 

min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1083 / 22 Şubat 1673). 

Molla Velî el-imâm, Süleymân bin Mehmed, Mahmûd Beşe bin el-Hâc Mûsâ. 

 

143-4 Emânet Verilen Mâl Da‘vâsı 

Lâlegül / Garîbşe. 

Mahmiye-i Konya’da Mu‘în Mahallesi sâkinlerinden râfi‘atü’l-kitâb Lâlegül bint-i 

‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mukaddemâ hâlike olan Gevher bint-i 

Karaoğlan nâm nasrâniyenin oğlu Garîbşe nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mukaddemâ hâlike olan merkûme Gevher’den be-her endâzesi kırkar akçaya dört endâze 

sarı dârâyî alup mukâbelesinde yetmiş dirhem sîm bir kemer kuşağı rehn vaz‘ idüp ba‘dehu 

altı arşun tafta kenar ketan bezi ve mor taşlı bir altun yüzük virdim âhara bey‘ idivir deyu 

mezbûre Gevher hâlike olmağla rehn vaz‘ eylediğim sîm kuşak ve ketan bezi ve yüzük 

zimmetinde kaldı hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid ‘Abdulkâdir Çelebi ibn Seyyid Celâl Çelebi 

ve Mehmed bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Garîbşe zimmî bizim huzûrumuzda merkûme Lâlegül 

vâlidem Gevher’e rehn vaz‘ eylediği kemer sim kuşak hâlâ bendedir deyu ikrâr eyledi ikrârına 

biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan kemer sîm kuşağı merkûme Lâlegül Hatun’a 

teslîme mezbûr Garîbşe zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1083 / 22 Şubat 1673). 

es-Seyyid ‘Abulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mustâfa bin el-Hâc ‘Alî, Hamza Çelebi 

bin Mahmûd. 
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144-1 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Satışı) 

Ya‘kûb / bey‘-i menzil / ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Ya‘kûb kendi tarafından asâleten 

ve sagîr oğlu Hüseyin ve sagîre kızı Râzıye’nin vasîleri ve velîleri olmağla velâyeten meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân bin İsma‘îl mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

velâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Bedel mülkü ve bir 

tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘amm ve bir tarafı mezâristân ile mahdûd iki bâb evimi 

havlusu ile sagîrân-ı mezbûrânın zarûret-i nafakaları içün mezbûr ‘Osmân’a râyic-i fî’l-vakt 

dörtbin akçaya 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 ‘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 fî’l-yevmi’s-

sâdis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 Zî’l-ka‘de 1083 / 23 Şubat 

1673). 

Mehmed Halîfe el-imâm, el-Hâc Sefer bin ‘Osmân, el-Hâc İbrahîm bin ‘Osmân, Molla 

Ahmed bin Velî, Hamza bin Süleymân, Yûsuf bin Îvâd. 

 

144-2 Silleli Müslümânlar ile Gayrimüslimler Arasında ‘Alâ’eddîn Câmi‘i İçin 

Toplanan Para Da‘vâsı 

Sille’den müslümânlar ile kefere mâ-beyninde olan nizâ‘ hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ merhûm ve mağfûr lehu 

Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu câmi‘-i şerîfi vakfı olan Sille nâm karye ahâlisinden Receb 

Beşe ibn Hasan Beşe ve ‘Îsâ bin Mustafâ ve Bostân bin Himmet nâm kimesneler meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden Döğenci ve Bâlî ve Bostân ve 

Minâyil ve Yorgi nâm zimmîler muvâcehelerinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp sâlifü’z-zikr 

câmi‘-i şerîfde evkât-ı hamse içün hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûn ile ta‘yîn olunan bedel-i 

hamr ve fazla-i cizye nâmıyla karye-i merkûmede sâkin zimmîler viregeldikleri 

dokuzbinikiyüz akçayı zimmî tâ’ifesi beynlerinde sâlyâne idüp cem‘ ve tahsîl ve teslîm-i 

mütevelli idegelmişlerdir karye-i merkûmede sâkin şeref-i İslâm ile müşerref olan 

müslümânlara ‘alâka ve müdâhale ve sâliyâne olunmamak içün yedlerimize temessük taleb 

ideriz didiklerinde bedel-i hamr ve fazla-i cizye nâmıyla ta‘yîn olunan meblağ-ı mezbûr 

müslümânlara lâzım gelmediği ecilden li-ecli’t-temessük mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-ka‘de 1083 / 

20 Şubat 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi el-mütevelli, Fahrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi, Mevlânâ 

Mehmed Efendi el-imâm, el-Hâc Sefer mü’ezzin, İbrahîm Çelebi mü’ezzin. 

 

144-3 Kaybolup Bulunan Kısrak Mülkiyeti Da‘vâsı 

‘Alî / Ebûlkâsım. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi‘ İrmek nâm karye sâkinlerinden ‘Alî bin Cum‘a 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Akbaş Mahallesi sâkinlerinden Ebûlkâsım bin Ya‘kûb 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç ay mukaddem kuyruğu altı benli 

bir re’s kır kısrağım mer‘âda zâyi‘ olmuşidi mezbûr Ebûlkâsım’ın yedinde buldum taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ebûlkâsım cevâbında kuyruğu altı benli 

zikr olunan kır kısrak benim kısrağımdan doğma mülk kısrağımdır deyu cevâb virmeğin 
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gıbbe’l-istintâk mezbûr ‘Alî zikr olunan kır kısrak mezkûr Ebûlkâsım’ın kısrağından 

doğduğunu inkâr itmeğin mezbûr Ebûlkâsım’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Receb bin Pîr Kulu ve Ebûbekir bin Ya‘kûb ve İbrahîm bin Cabbâr Kulu 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ 

zikr olunan kuyruğu altı benli kır kısrak mezbûr Ebûlkâsım’ın kısrağından doğdu mülk 

kısrağıdır 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 ‘Alî men‘ bir le 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene selâse ve 

semânîn ve elf (5 Zî’l-ka‘de 1083 / 22 Şubat 1673). 

es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin es-Seyyid ‘İsma‘îl Çelebi, el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc 

Ebûbekir, el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mehmed, Ahmed Beg bin Oruç, ‘Abdullah bin el-Hâc 

Mustafâ. 

 

144-4 Mülk Hibesi 

Meryem / Kâdınşe ve ‘Osmân ve Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden Meryem bint-i Yûsuf nâm 

hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı haze’l-kitâb kızı Kadınşe ve damadı 

‘Osmân ve kızı oğlu Mehmed nâm sagîrin babası ve velîsi olan mezbûr ‘Osmân nâm 

kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Seydî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı yetîmler mülkü ve bir tarafı Hâcı Sefer 

mülkü ile mahdûd el-Hâc Hüseyin mülkü ile mahdûd bir samanlık bir mikdâr havlu ve tohum 

içün beş keyl buğdayı mülkümden ifrâz idüp ba‘de’t-tahliyeti’ş-şer‘iye damadım mezbûr 

‘Osmân’a hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm eyledim ve bir kazgan ve bir yasdık ve altı 

koyunumu kızım merkûme Kadınşe’ye hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm eyledim ve 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ebûbekir Halîfe mülkü ile mahdûd bağımın kıble tarafında nısfını 

sagîr-i mezbûr Mehmed’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm eyledim anlar dahî mevki‘-

i hibede ithâb ve kabz eylediler ve sagîr-i mezbûr için babası merkûm ‘Osmân kabz eyledi 

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 fi‘l yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene selâse ve semânîn ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1083 / 21 Şubat 1673). 

Mehmed Halîfe el-hatîb, ‘Abdurrahman Halîfe, Molla Ahmed bin Velî, el-Hâc Sefer bin 

‘Osmân, el-Hâc İbrahîm bin ‘Osmân, Hamza bin Hamza, ‘Osmân bin ‘Alî, Velî bin Eşref, 

Yûsuf bin ‘Abdullah, ‘İvaz bin Müstecâb. 

 

145-1 Alacak Da‘vâsı 

Seyyid ‘Abdulhay Çelebi / Kadrî Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi ibn Mahmûd 

Efendi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdulkâdir Beg ibn Mehmed mahzarında 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr ‘Abdulkâdir bana üç kıt‘a hüccet ve 

üçbuçuk esedî guruş virüp teslîm idüp hüccetleri mûcibince Âsitâne-i Sa‘âdet tarafından emr-i 

şerîf ihrâc itdirüp yine bana teslîm eyle dimişidim hâlâ üç hücceti ve üçbuçuk guruşu taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdulkâdir Beg cevâbında zikr olunan üç 

hücceti ve birbuçuk guruşu vech-i meşrûh üzere alup kabz eylediğini ikrâr ve iki guruşu inkâr 

itmeğin mezbûr Seyyid ‘Abdulhay Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Dilâver Beg ibn Ca‘fer ve Mehmed bin ‘Osmân nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr es-Seyyid 
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‘Abdulhay Çelebi mezbûr ‘Abdulkâdir Beg’e emr-i şerîf ihrâcı içün üç kıt‘a hüccet ve 

üçbuçuk guruş teslîm 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 fî’l-yevmi’s-sâdis min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 Zî’l-ka‘de 1083 / 

23 Şubat 1673). 

es-Seyyid ‘Abdulkâdir Çelebi, Süleymân bin Mahmûd, Yancıkcı Mehmed Ağa, Dellâl 

‘Alî. 

 

145-2 Vasî ve Nâzır Ta‘yîni 

Vesâyet-i Râzıye ve nezâret-i Dede. 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden ‘Osmân bin 

Mûsâ nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu ‘Alî ve Ahmed’e ve sagîre kızı Emîne’ye ve 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 Râzıye bint-i Hasan nâm hatun mukaddeme ve müstakîme olmağla kıbel-i 

şer‘den vasî ve Dede bin Ramazân nâzır nasb ve ta‘yîn olundukda anlar dahî vesâyet ve 

nezâret-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn 

ve elf (8 Zî’l-ka‘de 1083 / 25 Şubat 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

145-3 Mülk (Havlu) Satışı 

Nesli / ‘Îsâ Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinelerinden Nesli bint-i Sefer nâm hatun 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘l-kitâb ‘Îsâ Beşe ibn Mûsâ mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mûsâ mülkü ve bir tarafı Receb 

mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve eşcâr ve 

kürûmu müştemil havluyu mezbûr ‘Îsâ Beşe’ye otuzbeş 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 otuzbeş 

guruşu mezbûr ‘Îsâ 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 fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene selâse ve semânîn ve elf (7 Zî’l-ka‘de 1083 / 24 Şubat 1673). 

‘İvaz Çelebi bin Mûsâ, Receb Dede bin el-Hâc Bedel, ‘Abdî Beşe bin el-Hâc Üveys, 

Receb bin Mahmûd, el-Hâc ‘Alî bin Nebî, el-Hâc ‘Abdulkâdir. 

 

145-4 Mülk (Oda Yeri) Satışı 

Mehmed / zimmî Kadem. 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin İbrahîm meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Kadem veled-i Kurd nâm zimmî muvâcehesinde 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni mezbûr Kadem zimmî 

mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı vakf menzil ile mahdûd Bahâdır ayağı ile 

‘arzen on dört ayak bir oda yerimi mezbûr Kadem zimmîye râyic-i fî’l-vakt binüçyüz akçaya 

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 Kadem 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 
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eylesün didikde gıbbe‘t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 Zî’l-ka‘de 1083 / 25 Şubat 1673). 

‘İvaz bin Mustafâ, Dâvud Halîfe bin Mehmed, Mehmed bin Hasan, İbrahîm bin 

Mehmed, Mustafâ bin ‘Abdullah, İbrahîm bin ‘Abdullah. 

 

145-5 Tarla Tasarrufu Da‘vâsı 

Mahmûd Çavuş / Süleymân. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin Mahmûd Çavuş ibn Mehmed Çavuş meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘iyyü’l-kitâb Süleymân bin Hüseyin ve mukaddemâ vefât iden ‘Abdî 

nâm kimesnenin sagîr oğlu Himmet’in vasîsi Şa‘bân bin Hüseyin mahzarlarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Uluırmak kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd babamdan intikâl iden on iki dönüm tarlamı mezbûrân Süleymân ve 

vasî-i mezbûr zabt iderler su’âl olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Süleymân cevâbında zikr olunan tarlayı bin elli dokuz senesinde mezbûr 

Mahmûd Çavuş’un ‘ammileri evlâdı ‘Abdusselâm ve ‘Abdunnebî ve Fâtıma ve Rukıye ve 

Güneş ve Hadîce ve ‘Âyşe evlâd-ı Ebûbekir Çavuş nâm karındaşlar mülkleri olmak üzere 

otuzbeş guruşa bana ve müteveffâ Seyyid Ahmed Çelebi’ye bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

idüp yedimize hüccet-i şer‘iye virüp yirmi dört senedir mezbûr Mahmûd Çelebi 

muvâcehesinde zirâ‘at ve hırâset idüp mezbûr Mahmûd Çavuş da‘vâ itmeyüp sükût 

eylemişdir deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhuna mutâbık hüccet ibrâz itmeğin ol mikdâr sene 

sükût itmekle bilâ emr-i şerîf da‘vâya kâdir olmamağla mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis min Zî’l-ka‘de sene selâse ve semânîn ve elf (6 Zî’l-ka‘de 1083 / 23 Şubat 

1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

146-1 Hakâret Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Pîresed Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Hüsâm bin 

Receb meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden Hüsâm bin 

Sâdık mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hüsâm bana nefîr-i ‘âmlı ve celâlî didi 

su’âl olunup takrîri tahrîr ve keyfiyet-i hâlim hâzırûn-ı bi’l-meclis olan kimesnelerden su’âl 

olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüsâm mezkûr 

el-Hâc Hüsâm’a nefîr-i ‘âmlı ve celâlî didiğini ikrâr itmekle mahalle-i merkûme ahâlisinden 

Mûsâ Çelebi ibn Seydî ve Ahmed Çelebi ibn Nebî ve Mustafâ bin Yitilmiş ve Mehmed bin 

Mehmed ve Hüseyin bin İbrahîm ve Molla Hamza bin Ahmed ve İbrahîm bin Ebûbekir nâm 

kimesneler mezbûr el-Hâc Hüsâm kendi hâlindedir bu âna gelince hilâf-ı şer‘ vaz‘ ve 

hareketini görmedik deyu ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 Zî’l-ka‘de 1083 / 23 Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, ‘Abdullah Çavuş, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin 

Durmuş. 

 

146-2 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Ebûlkâsım / Mûsâ. 

Mahrûse-i Kayseri’de Depecik Mahallesi sâkinlerinden Ebûlkâsım bin ‘Abdusselâm 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mûsâ bin Halîl mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem mezbûr Mûsâ’ya bi-tarîki’l- 

mudârebe ikiyüzelli riyâlî guruş virüp teslîm eylediğimi medîne-i Ankara nâ’ibi Nu‘mân 
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Efendi huzûrunda isbât idüp nakl-i şer‘î alup ber-mûcib-i nakl-i şer‘î yedimde olan hüccet-i 

şer‘iye sâlifü’z-zikr ikiyüzelli riyâlî guruşumu taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-müslimîn ve 

bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mûsâ yedinden ikiyüz vakıyye duhân ve altmışiki guruş alup kabûl ve 

kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriğ olup mezbûr Mûsâ’nın zimmetini ibrâ ve iskât eyledim 

bâkî 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’t-tâsi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (9 

Zî’l-ka‘de 1083 / 26 Şubat 1673). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid ‘Alî, el-Hâc Velî bin ‘Alî, Sefer bin 

‘Abdullah, Hasan Beşe bin ‘Îsâ, el-Hâc Mehmed bin Kâsım, Mahmûd Beşe bin Mehmed, 

Hasan Beşe bin ‘Abdullah, Mehmed bin Yûsuf.  

 

146-3 Alacak Da‘vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ‘ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den mefâhirü’l-

kuzât Mehmed Efendi ta‘yîn olunup ol dahî mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi 

sâkinlerinden iken vefât iden Mehmed Bölükbaşı’nın menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer‘ 

eylediklerinde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Hüseyin Beşe ibn el-Hâc 

Halîl meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Bölükbaşı’nın inhisâr üzere 

vârisleri olan zevce-i metrûkesi Razıye bint-i İbrahîm tarafından vekîl-i şer‘îsi babası İbrahîm 

ve sulbiye sagîre kızı Fâtıma’nın vasîsi Hasan Beşe ve kız karındaşı Asiye tarafından vekîl-i 

şer‘îsi ‘Abdul‘azîz Çelebi ibn ‘Alî ve diğer kız karındaşı Ümmü tarafından vekîl-i şer‘îsi 

Mehmed bin ‘Alî mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem Kamanitçe 

Seferi’nde Zolta nâm diyârda müteveffâ-yı mezbûr Mehmet Bölükbaşı’ya yirmi esedî guruş 

ve on guruşa bir sîm hançer virüp cem‘an otuz guruşum zimmetinde bâkî iken fevt olmağla 

muhallefâtında taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe‘s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Osmân Beg ibn Mehmed ve Mustafâ Beşe ibn Hasan nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i ma‘kûd-ı mezbûra hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ mezbûr Hüseyin Beşe sefer-i hümâyûnda Zolta nâm diyârda bizim huzûrumuzda 

yirmi esedî guruş ve on guruşa bir sîm hançer virüp teslîm eyledi ol dahî alup kabz eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

makbûle oldukdan sonra zikr olunan otuz guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle 

eylemeyüp ve turuk-ı şer‘iyeden bir tarîk ile mezbûr Mehmed Bölükbaşı’nın zimmetini ibrâ 

eylemediğine mezbûr Hüseyin Beşe’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billâhi’l-‘azîm eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â 

irsâl olunan ‘Alî Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp ‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(22 Zî’l-ka‘de 1083 / 11 Mart 1673). 

Mevlânâ Ahmed Efendi, Sâlih Çelebi bin Velî. 

 

146-4 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

‘İvaz nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu ‘Alî’ye babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki‘ olan umur-ı şer‘iyesini görüvirmeğe 

bir vasî lâzım ve mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb fahrü’s-sâdât ve’l-müderrisîn es-Seyyid 

Ahmed Efendi mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olundukda 

ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin edâya müte‘ahhid ve iltizâm itmeğin 
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mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (11 Zî’l-ka‘de 1083 / 28 Şubat 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş.  

 

147-1 ‘Alâ’eddîn Câmi‘i İçin Gayrimüslim Sille Halkından Toplanacak Para 

Da‘vâsı 

Bektaş-zâde Ahmed Efendi / nizâ‘-i guruş 100 / ahâli-i Sille. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu 

câmi‘-i şerîfi evkâfına bin seksen iki senesi Martı ibtidâsından bir sene temâmına değin 

mütevelli olan râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Bektaş meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde evkâf-ı mezbûreden Karye-i Sille’de sâkin kefere tâ’ifesinden Döğenci ve 

Mavrioğlu Bostân nâm zimmîler muvâcehelerinde da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp câmi‘-i 

mezbûrûn evkât-ı hamse hüddâmının vazîfeleri içün karye-i merkûme ahâlisi kadîmden 

viregeldikleri üzere hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûn mûcibince sene-i mezbûrede üzerlerine 

edâsı lâzım gelen yüz esedî guruşu bundan esbak karye-i mezkûre ahâlisinden taleb 

eylediğimde zimmîyân-ı mezbûrân Döğenci ve Bostân mablağ-ı mezbûru ta‘cîl üzere edâ 

idemeziz lâkin cem‘ ve tahsîl oluncaya değin yedlerimize devr-i şer‘î olunsun dimeleriyle ben 

dahî meblağ-ı mezbûr yüz guruşu merkûmân yedlerine devr-i şer‘î itmişidim hâlâ taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

kıdvetü’l-kuzât el-Hâc İbrahîm Efendi ibn Mehmed ve ‘umdetü’l-kuzât ‘Osmân Efendi ibn 

Kemâl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki‘ 

sene-i merkûmeye mahsûb vazîfe-i mezkûre için meblağ-ı mezbûr yüz esedî guruşu 

mütevelli-i mezkûr Ahmed Efendi bundan esbak karye-i merkûme ahâlisinden taleb eyledikde 

zimmîyân-ı merkûmân Döğenci ve Bostân meblağ-ı mezbûr yüz guruşu ta‘cîl üzere edâ 

idemeziz lâkin cem‘ ve tahsîl oluncaya değin yedlerimize devr-i şer‘î olunsun deyüp 

mütevelli-i mezbûr Ahmed Efendi dahî bizim huzûrumuzda meblağ-ı mezbûr yüz esedî 

guruşu zimmîyân-ı merkûmân Döğenci ve Bostân yedlerine devr-i şer‘î eyledi anlar dahî 

kabûl eylediler biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın meblağ-ı mezbûr yüz esedî guruşu 

mütevelli-i mezkûr Ahmed Efendi’ye edâ ve teslîme zimmîyân-ı mezbûrân Döğenci ve 

Bostân’a tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-ka‘de li-

sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Şubat 1673). 

Zehrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi ibn Yahyâ Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi 

ibn Şeyh Mehmed Efendi, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

147-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mûsâ ve Mustafâ / bey‘-i menzil / ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ ve Mustafâ ibney 

Hüseyin nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî tarafından 

tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan babası İbrahîm mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı Hasan Efendi mülkü ve bir tarafı 

Hızır mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve havluyu müştemil 

menzilimizi mezkûr ‘Alî’ye yirmibirbuçuk 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 yirmibirbuçuk guruşu 

mezkûr ‘Alî 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 didiklerine gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (9 Zî’l-ka‘de 1083 / 26 Şubat 1673). 

Kadrî Efendi bin Molla Mahmûd, Hasan Efendi bin ‘Alî, el-Hâc Mehmed bin ‘Îsâ, 

Ebûbekir Çelebi bin Muharrem, el-Hâc Mehmed bin ‘Alî Beg, Mehmed Çelebi bin el-Hâc 

‘Abdurrahman, Hızır iplikçi. 

 

147-3 Miskinler Tekyesi’nde Nâ-mahrem İle Görüşenlerin Tekyeden İhrâc 

Edilmeleri Talebi 

Mahmiye-i Konya’da subaşı olan râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Beg meclis-i şer‘-i şerîfe 

Miskinler Tekyesi’nde sâkin Mustafâ bin ‘Alî ve zevcesi Fâtıma’yı ihzâr ve mahzarlarında 

takrîr-i kelâm idüp mezkûr Mustafâ zevcesi merkûme Fâtıma’ya nâ-mahrem olan kimesneleri 

getürür ve hâzır-ı bi’l-meclis olan diğer Mustafâ dahî varır deyu istimâ‘ idüp ihzâr eyledim 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl diğer Mustafâ cevâbında merkûm Mustafâ’da hakkım 

olmağla tekke-i merkûmeye vardım deyücek tekke-i merkûme mütevellisi Açıkbaş mezbûr 

diğer Mustafâ her bârı merkûmeye gelür tekyeden ihrâc olunsun didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (8 

Zî’l-ka‘de 1083 / 25 Şubat l673) 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc İbrahîm Efendi, el-Hâc Hüseyin bin Habîb, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 

 

147-3 Nâ-mahrem Olan Müslümân Kadınları Evine Alan Zimmînin Sû-i Hâlinin 

Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden râfi‘iyyü’l-kitâb el-Hâc Nûrullah 

bin Mesîh ve Lutfullah bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûme sâkinlerinden Toros veled-i Sergiz nâm zimmî muvâcehesinde her biri takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Toros zimmî her bârı mahalle-i merkûmede vâki‘ menziline müslümân 

‘avratları girüp kapuyu ardından perkidüp çevkür ve tanbur çalar kendi hâlinde ol deyu birkaç 

kere tenbîh eyledik mütenebbih olmadı deyu sî-i hâlini haber virdikleri mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(11 Zî’l-ka‘de 1083 / 28 Şubat 1673). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, Usta Ahmed bin Bâlî, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc 

Mehmed, Mustafâ bin Ramazân. 

 

147-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Bağ-ı Evliyâ Mahallesi sâkinlerinden Muharrem bin Yûsuf Beşe 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘iyyü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed ve ‘Alî bin 

‘Abdullah mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Nehr-i Kâfir Mahallesi’nde vâki‘ bir 

tarafı Muharrem mülkü ve bir tarafı (boş) mülkü ve tarafeyni benim mülküm ile mahdûd iki 

tabhâne ve fevkânî bir oda ve tahtânî bir ahur ve bir kilar ve sofayı müştemil menzilimi 

mezbûrân Ahmed ve ‘Alî’ye râyic-i fî’l-vakt üçbinyüzotuzbeş akçaya 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 Ahmed ve ‘Alî 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’s-sâlis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Zî’l-ka‘de 1083 / 2 Mart 1673). 
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Hüseyin Halîfe bin ‘Alî, Yûsuf bin Hüseyin, Receb bin Mustafâ, ‘Abdullah bin Oruç, 

Muharrem bin Hasan, Mustafâ bin el-Hâc Hüseyin. 

 

148-1 Kaçak Câriyenin Yavada Başkasına Satılması ve Geri Alınması Da‘vâsı 

Mahmûd Beşe / nizâ‘-i câriye / Hâcı Halîl. 

Begşehri Kazâsı sâkinlerinden Mahmûd Beşe ibn ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Halîl bin Mehmed mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan yirmi sekiz gün mukaddem Habeşiyyü’l-asl Emîne nâm câriyem mülkümden 

ibâk idüp Lârende emîni olan Hüseyin Ağa merkûmeyi ahz ve ba‘dehu bir donluk çukaya 

mezbûr el-Hâc Halîl’e bey‘ itmekle câriye-i merkûmeyi mezbûr el-Hâc Halîl’den taleb 

eylediğimde yedimden onbeş esedî guruşumu alup câriyeyi bana teslîm eyledi hâlâ yedimden 

aldığı onbeş guruşu taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Halîl 

cevâbında târîh-i kitâbdan üç ay mukaddem câriye-i merkûmeyi âbıka olmak üzere Lârende 

emîni mezbûr Hüseyin Ağa ahz idüp Lârende kâdısı huzûrunda nafaka takdîr itdürüp hüccet-i 

şer‘iye oldukdan sonra üç ay mürûr idüp kâdı-i mûmâ-ileyh câriye-i merkûmenin bey‘ine 

hüccet virüp mezbûr Hüseyin Ağa câriye-i merkûme bana yirmi guruş kıymetlü bir donluk 

çukaya bey‘ ve teslîm idüp ba‘dehu mezkûr Mahmûd Beşe gelüp câriye-i merkûme benim 

mülküm idi mülkümden firâr eyledi deyu da‘vâ idüp Lârende kâdısı huzûrunda mürâfa‘a 

olduğumuzda mezbûr Hüseyin Ağa benden alduğu bir donluk çuka bahâsı içün mezkûr 

Mahmûd Beşe bana onbeş guruş virüp yedimden câriye-i merkûmeyi alup hüccet olmuşdur 

deyu iki kıt‘a hüccet-i şer‘iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

hüccetleri mezbûr Mahmûd Beşe münkir olıcak mezkûr el-Hâc Halîl’den mazmûn-ı 

hüccetlere beyyine taleb olundukta ‘udûl-i müslimînden Seyyid Halîl Çelebi ibn Mehmed ve 

el-Hâc Yûsuf bin İbrahîm ve ‘Abdulkerîm bin Himmet nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr el-Hâc Halîl’in yedinde 

olup işbu kırâ’at olan hüccetlerin mazmûnuna ve câriye-i merkûmeyi üç ay mukaddem emîn-i 

mezbûr yava ahz idüp nafaka takdîr olunduğuna biz şâhidleriz şehâdet dâhi ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘vâ-yı 

merkûmeden mezbûr Mahmûd Beşe men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1083 / 

27 Şubat 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Şa‘bân bin Hasan, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân. 

 

148-2 Mülk (Vakıf Dükkân) Satışı 

Mütevelli-i Mahalle-i Beghekîm Mustafâ, bey‘-i dükkân / Sa‘âdetli Nakîb Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi ‘avârızı evkâfı mütevellisi Mustafâ Çelebi 

ibn Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb kıdvetü’s-sâdât ‘umdetü’l-

kuzât kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan es-Seyyid Hüseyin Efendi tarafından tasdîka vekîl 

olan el-Hâc Ahmed ibn el-Hâc Mehmed mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûmede tahte’l-kal‘ada vâki‘ bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı el-Hâc 

Hasan mülkü ve bir tarafı havlu ve bir tarafı sûk ile mahdûd zemîninin mâh be-mâh merhûm 

İbrahîm Beg Vakfı’na onbeşer akça icâresi olup müteveffâ İsma‘îl nâm kimesne mahalle-i 

merkûme ‘avârızına vakf eylediği yedimde olan hüccet mûcibince müsbit sülüs mâldan bir 

bâb bakkâl dükkânını ve içinde olan on dört vakıyye iki haranı ve iki terâzü ve bir sagîr kantar 

ve dokuz pâre dirhem ve bir peymâne ve bir hûni ve on bir tabla ve üç yağ kutusu ve bir 

çekmece ve yedi küp ve üç ambar ve bir dolabı ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i 

vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan altmışbeş esedî guruşa mûmâ-ileyh es-Seyyid Hüseyin 



327 

 

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 mezbûr istirbâh olunmak cânib-i vakfa evlâ ve enfa‘ olmağla bi’t-temâm 

altmışbeş guruşu yedinden alup kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyleyüp ba‘de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikden sonra mahalle-i 

merkûmeden ‘Attâr ‘Osmân Çelebi ibn ‘Osmân ve mestçi diğer ‘Osmân bin Ferîdûn ve 

Şerbetçi Mehmed ibn el-Hâc Pîrli nâm kimesneler dükkân-ı mezbûra âhardan müstehak zuhûr 

idüp ve yahud sâ’ir turuk-ı şer‘iyeden bir tarîkle istirdâd lâzım gelürse semeni olan meblağ-ı 

mezbûra zimân-ı derk vechi üzere biz zâmin ve kefîl-i bi’l-mâl olduk didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Zi’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1083 / 1 Mart 1673). 

Âhî Baba el-Hâc Receb bin İlyâs, Debbâğ el-Hâc Dâvud bin Emrullah, Debbâğ el-Hâc 

Mustafâ bin ‘Alî, Debbâğ Receb bin Lutfî, es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, Mustafâ 

Çelebi bin el-Hâc Veled, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hamza, es-Seyyid Mehmed Çelebi 

bin es-Seyyid Halîl. 

 

148-3 Muhâla‘a 

Râzıye / Kadrî. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Kadrî bin Şa‘bân mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Kadrî ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla iki beledî yorgan ve üç beledî yasdık ve bir beledî döşek ve bir kilim ve bir boğası 

kaftanımı alup kabz idüp ve zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onikibin akça 

mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelesinde üçbin 

akça mezbûr Kadrî yedinden alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup mezbûr 

Kadrî’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî 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 mezbûr Kadrî dahî merkûme Râziye Hatun’u muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka 

eyledim ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc 

eylesün didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1083 / 3 Mart 1673). 

Ahmed Beg ibn Pîrî Beg, el-Hâc Mustafâ bin Mehmed, Cum‘a Halîfe bin Mehmed, 

Sefer Halîfe bin Mehmed, Sefer Beşe bin Mürsel, Mustafâ bin ‘Osmân, Muslî bin Ahmed, 

Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed, Habîb bin Sarı. 

 

149-1 Mîrâs ve Hisse Satışı 

‘Abdî Çelebi ve Fâtıma / Memiş Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da İbn-i Kazgan Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdî Çelebi ibn ‘Alî Beg 

asâleten ve kız karındaşı Fâtıma bint-i ‘Alî Beg tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mahmûd Çelebi ibn Mustafâ ve Himmet 

Beşe ibn el-Hâc ‘Osmân şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mustafâ bin ‘Osmân Beşe 

vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşları râfi‘ü’l-kitâb Memiş Ağa 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp evvelâ mezbûr ‘Abdî Çelebi babamız ‘Alî Beg’in 

‘akâr ve menkûlâtından hisse-i şâyi‘a-i şer‘iye mukâbelesinde cemî‘ şerâyit-i sulhu câmi‘ 

tehârüc-i şer‘î ile mahalle-i mezbûrede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd 

menzilin dâhiliyesinden bir tahtânî oda ve bir tabhâne ve bir mikdâr havlu ve bir leğen ve bir 

tabhâne ve bir sini ve üç sahanı alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriğ olup 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim deyüp ve vekîl-i mezbûr Mustafâ dahî müvekkilem merkûme 
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Fâtıma dahî babasının ‘akâr ve menkûlâtından irs-i şer‘î ile intikâl iden hisse-i şâyi‘ası 

mukâbelesinde bi-tarîki’t-tehârüc mezbûr Memiş Ağa yedinden bir mor cânfes yektâ alup 

kabûl ve kabz idüp mezbûr Memiş Ağa’nın zimmetini ibrâ ve iskât eyledi bâkî hak ve 

‘alâkaları kalmadı didikden sonra mezbûr ‘Abdî Çelebi karındaşı mezkûr Memiş Ağa 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp bâlâda mestûr bi-tarîki’t-tehârüc alduğum bir oda ve bir 

tabhâne ve havluyu mezkûr Memiş Ağa’ya bir sîm bıçak ile altıbuçuk esedî guruşa bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen 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 ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1083 / 1 

Mart 1673). 

el-Hâc ‘Alî bin Halîl, Mehmed bin Mehmed, Mahmûd Ağa bin Mustafâ Beg, el-Hâc 

‘İvaz bin Hâcı Mehmed, Velî Baba bin el-Hâc ‘Alî, Tâcir Mustafâ. 

 

149-2 Mülk (Bağ) Satışı 

‘Abdurrahman / Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin Ahmed meclis-

i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn İbrahîm mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp Gödene nâm karyede vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve etrâf-ı selâsesi 

mezbûr Mehmed Çelebi mülkü ile mahdûd bir göz evi ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir 

kıt‘a bağımı mezkûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibin akçaya 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene selâse ve semânîn ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1083 / 3 Mart 1673). 

Hasan Halîfe bin Hüseyin, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin 

Tonbak, İbrahîm Çelebi, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ Beg. 

 

149-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Râzıye ve ‘Âyşe / Mahmûd. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Şahin Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Ahmed asâleten 

ve kızı ‘Âyşe ibnite el-Hâc 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 zevci Mehmed bin ‘Alî 

vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin ‘Alî Beşe 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hocabeg Mahallesi’nde vâki‘ 

bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Mustafâ Beşe mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

zemîninin Hoca Fakîh Sultân Vakfı’na be-her sene onbeş akça icâresi olan bir sofa ve bir 

tabhâne ve bir kilar ve bir ahur ve bir örtme ve bir oda ve havluyu ve eşcârı müştemil dört 

tahta bağımızı mezbûr Mahmûd’a otuzikibuçuk 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 otuzikibuçuk 

guruşu mezkûr Mahmûd yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz ve 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1083 / 3 Mart 1673). 

Hasan Halîfe bin Hüseyin, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, el-Hâc Mehmed, 

Mevlûd bin el-Hâc ‘Osmân, Ramazân bin ‘Abdullah, ‘Alî Beşe bin Ahmed Beşe, el-Hâc 

Mahmûd bin Mustafâ, Mehmed bin Bâlî, Hasan Beg bin Mehmed. 
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149-4 Kaybolan Sahtiyanları Alıp Sattığını Kabûl Etme 

Debbâğların mazınna hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya sükkânından ashâb-ı hâze’l-kitâb Âhî Baba el-Hâc Receb ve el-Hâc 

Dâvud bin Emrullah ve el-Hâc Hasan bin Yahyâ ve Receb bin ‘Alî ve Mehmed Çelebi ibn 

Mustafâ ve el-Hâc Üveys ibn el-Hâc İsma‘îl ve el-Hâc Receb bin Mustafâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Pîresedsultân Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Rüstem nâm 

kimesne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp Türbe Hamamı’nın debbâğhânesinde cümle 

debbâğ ustaların ve bizim sahtiyanımız olmağla birkaç sahtiyan zâyi‘ olmağın mezbûr 

Hasan’ı mazınna ittihâz ideriz su’âl olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer‘ olunması 

matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında ben debbâğ şâkirdi 

olmam ile hamam-ı mezbûr debbâğhânesinde vâki‘ sahtiyandan üç sahtiyan aldım birini bir 

semene ve ikisini yirmidörder akçaya bey‘ eyledim deyu bi-tav‘ihe ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1083 / 3 Mart 1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Durmuş. 

 

150-1 Mülk (Dükkân Hissesi) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Derviş Şa‘bân bin Âhî ve 

Mustafâ bin Mehmed asâleten ve ‘Âyşe bint-i ‘Alî tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan es-Seyyid Ahmed 

Çelebi ibn Ebûssu‘ûd Efendi ve İsma‘îl Çelebi ibn Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan mezbûr Derviş Şa‘bân vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-

kitâb Mehmed bin Pîrcivân mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasında Na‘lbantlar Sûku’nda 

vâki‘ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni İbrahîm Çelebi mülkü ve bir tarafı el-Hâc İsma‘îl 

mülkü ile mahdûd zemîninin be-her sene Diğin Câmi‘i Vakfı’na altmışar akça icâresi olan bir 

bâb dükkânda olan hissemizi mezbûr Mehmed’e doksan 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 

altmışbeş guruşunu Derviş Şa‘bân’a ve onikibuçuk guruşunu merkûm Mustafâ’ya ve oniki 

guruşunu mesfûre ‘Âyşe’ye 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 didiklerinde 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 selâse ve semânîn ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1083 / 3 

Mart 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Mahmûd bin Nasûh, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc ‘Ömer, 

Molla Bayram bin Hüseyin, Ahmed bin Ramazân, Mehmed bin Halîl, İbrahîm bin ‘Îsâ, 

Süleymân bin Hasan. 

 

150-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çumra nâm karye 

sâkinlerinden iken fevt olan Ya‘kûb bin Nasûh nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları Hüseyin 

ve Ya‘kûb ve sagîre kızları Fâtıma ve Ümmü ve Asiye’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 ve mühim olmağın vâlideleri râfi‘ü’l-kitâb Ördek 

bint-i Nûrullah 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 lâzımelerini edâya 



330 

 

müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Zî’l-ka‘de 1083 / 2 Mart 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Zehrü’l-kuzât ‘Osmân Efendi ibn 

Kemâl, ‘Alî Halîfe bin ‘Osmân Efendi, Ahmed Çelebi bin Mustafâ, Budak bin ‘Abdî. 

 

150-3 Küfür Sonrası Ta‘zîr Edilen Kimsenin Ölmesi ve Ölümünde Ahâlinin Dahli 

Olmadığının Tescîli 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çumra nâm karye 

sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Ya‘kûb bin Nasûh nâm kimesnenin zevce-i 

metrûkesi Ördek bint-i Nûrullah kendi tarafından asâleten ve sulbî sagîr oğulları Hüseyin ve 

Ya‘kûb ve sagîre kızları Fâtıma ve Ümmü ve Asiye’nin kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri ve 

vâlideleri merkûme Ördek vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme 

ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Süleymân Halîfe ibn Mevlûd ve diğer Süleymân Halîfe ibn 

Şît ve ‘Osmân bin Nasûh ve Hâcı bin Nasûh ve ‘Osmân bin Ya‘kûb ve Halîl bin Bayram ve 

Kemâl bin ‘Abdul‘azîz ve Mahmûd bin ‘Îsâ ve Pîrli bin ‘Osmân ve Hâcı Mahmûd bin Ahmed 

ve el-Hâc Mehmed bin Himmet ve Mevlûd bin Sefer nâm kimesneler ve sâ’iri mahzarlarında 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yedi ay mukaddem Pîrli 

bin ‘Osmân nâm kimesne zevcim müteveffâ-yı merkûm Ya‘kûb içün ağzıma ve ‘avratıma 

zinâ lafzıyla şetm eyledi deyu nâhiye-i merkûme nâ’ibi fahrü’l-kuzât Mevlânâ Hasan Efendi 

huzûrunda isbât idüp hüccet-i şer‘iye olup şer‘an ta‘zîr lâzım gelmekle mevlânâ-yı mezbûr 

ta‘zîr idüp elli günden sonra ecel târî olup vefât eyledi husûs-ı mezbûra müte‘allık mezbûrûn 

kimesnelerde ve sâ’ir ahâli-i karye-i merkûmede da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm 

husûs-ı mezbûra müte‘allık bir tarîkle 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 fî’l-yevmi’l-

hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Zî’l-ka‘de 1083 / 4 

Mart 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin el-Hâc ‘Alî, şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

150-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Rahîme bint-i İsma‘îl nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdî bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp zevcim mezbûr ‘Abdî ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i ‘iddet-i 

ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm mukâbelesinde mezbûr ‘Abdî yedinden yediyüz akça ve bir 

re’s keçi alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ hakkımdan fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât 

eylediğimde ol dahî beni muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eyledi min ba‘d zevciyete ve gayra 

müte‘allıka da‘vâm kalmadı 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’r-râbi‘ 

‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1083 / 3 Mart 

1673). 

‘Alî bin Yûsuf, Süleymân bin Mehmed, İsma‘îl bin Pîrli, el-Hâc Receb bin Şa‘bân, 

İbrahîm. 

 

151-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Abdî bin 

Süleymân nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mahmûd 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 
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görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlidesi râfi‘atü’l-kitâb Ümmü bint-i Resûl 

nâm hatun mukaddime ve müstakîme olmağın kıbel-i şer‘den vasî ve ‘ammisi Mustafâ Beşe 

nâzır nasb ve ta‘yîn olundukda anlar dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerini edâya müte‘ahhid olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis 

‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Zî’l-ka‘de 1083 / 4 Mart 

1673). 

‘Alî Çelebi bin Ahmed, Mehmed bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin Kâsım, Süleymân 

bin Ahmed. 

 

151-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kerimdede Mahallesi sâkinlerinden Kurdu bin Aydın nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mûsâ mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı ‘Alâ’eddîn mülkü ve bir 

tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı ‘Alî Dede mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd üç bâb 

evimi havlusuyla mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt üçbin akçaya 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 ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (15 Zî’l-ka‘de 1083 / 4 Mart 1673). 

Hüdâlı bin Receb, Sevindik bin Mevlûd, Mustafâ bin Seydî, Mustafâ bin Nasûh, Yûnus 

bin İbrahîm, Sâlih bin Aydın. 

 

151-3 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev ve Bağçe Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul‘azîz Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Halîl nâm hatun 

tarafından bey‘-i âtiyyü‘l-beyânı ikrâra vekîl-i şer‘îsi olan zevci Nebî bin Ebûbekir vekâleten 

ve kız karındaşı Fâtıma nâm sagîrenin vasîsi olan Ahmed ibn el-Hâc ‘Osmân vesâyeten 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe bint-i ‘Abdulcelîl nâm hatun 

tarafından tasdîka vekîli olan zevci Derviş Mevlûd bin Süleymân mahzarında bi’l-vekâle ve 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hatîb nâm karyede vâki‘ bir tarafı el-Hâc ‘Abdulcelîl 

mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Ömer mülkü ile mahdûd bir bâb evi eşcârıyla 

bir kıt‘a harâbe bağçemizi sagîre-i merkûme hissesini zarûret-i nafakası içün mezbûre 

‘Âyşe’ye yüz semene 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 semeni merkûme ‘Âyşe 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 

fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 Zî’l-

ka‘de 1083 / 4 Mart 1673). 

el-Hâc Mustafâ Beşe, Himmet bin Mustafâ, Mehmed Çelebi bin Hasan. 

 

151-4 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Şa‘bân nâm 

hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü‘z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân 

olan el-Hâc Mehmed bin Allahverdi ve ‘Abdullah Halîfe ibn Budak şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Budak bin Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci 

râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Hüdâverdi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme ‘Âyşe’nin Poladlar Mahallesi’nde  vâki‘ bir tarafı ‘Abdussamed mülkü 
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ve bir tarafı mezbûr İbrahîm mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd üç bâb evi ve su 

kuyusu ve havluyu müştemil menzilini ve bir kazgan ve binyediyüz akçasını mezbûr İbrahîm 

zabt idüp hâlâ da‘vâ ve taleb eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh menzil-i 

mezbûru ve otuzbeş semeni mezkûr İbrahîm yedinden alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâ 

hakkından fâriga olup mezbûr İbrahîm’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledi bâkî hak ve ‘alâkası 

kalmadı ba‘de’l-yevm bu husûsa müte‘allık bir tarîkle 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-sâlis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Zî’l-ka‘de 

1083 / 2 Mart 1673). 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, İbrahîm bin Sefer, Mustafâ bin Mûsâ, Hızır bin 

Îvâd, ‘Ömer bin Süleymân.  

 

151-5 Hayvân Mübâdelesi Da‘vâsı 

Eyûb Çelebi Arık-zâde / ‘Alî. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin râfi‘ü’l-kitâb Eyûb Çelebi ibn Mustafâ Efendi meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Alî bin Süleymân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr ‘Alî bir re’s kır bargirini benim bir re’s al kısrağım ile mübâdele idüp üste bana beş 

guruş dahî virmişidi hâlâ muhâlefet ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî 

cevâbında fî’l-vâki‘ mezbûr Eyûb Çelebi’nin bir al kısrakı ile ben bir re’s bargiri mübâdele 

eyledim ve beş guruş üste aldım lâkin mübâdele eylediğim bargir karındaşımın olmağla râzı 

olmadı deyucek bu takdîrce mezbûr ‘Alî bargir benimdir deyu mübâdele eylemekle da‘vâ-yı 

merkûmeye kâdir olmayup karındaşı sâlifü’z-zikr bargir kendi mülkü olduğunu isbât lâzım 

gelmekle mezbûr ‘Alî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fi‘l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1083 / 27 Şubat 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

152-1 Satılması İçin Emânet Verilen Eşyânın Geri Talebi Da‘vâsı 

Dellâl başına verilen hüccetdir. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin el-Hâc Mehmed Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

işbu Dellâl ‘Alî bin İsma‘îl mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Dellâl ‘Alî’ye 

bey‘ idivir deyu yüz on dirhem bir sîm debûs virmişidim hâzır-ı bi’l-meclis olan Receb 

dellâlbaşı olup ortağımdır dimekle ikisinden taleb iderin su’âl olunup takrîrleri tahrîr ve icrâ-

yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Dellâl ‘Alî cevâbında mezkûr el-

Hâc Mehmed Beg zikr olunan sîm debûsunu bey‘ idivir deyu bana teslîm eyledi alup gâ’ib-i 

‘ani’l-meclis ‘Alî Ağa’ya virdim deyu ikrâr itmekle bu takdîrce dellâlbaşı mezbûr Receb’in 

‘alâkası olmayup zikr olunan sîm debûsu mezbûr el-Hâc Mehmed’e teslîme mezkûr Dellâl 

‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Zî’l-ka‘de li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1083 / 27 Şubat 1673). 

es-Seyyid ‘İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid Ahmed, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, 

‘Osmân Beg bin Mustafâ Beg. 

 

152-2 Mülk (Ev, Bağ ve Bağçe) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abîd Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Rukıye bint-i Halîl 

nâm hatunun zevc-i metrûku Pîrkulu bin Ahmed ve müteveffâ-yı merkûmenin tenfîz-i 

vesâyâsına vasî-i muhtârı olan Mehmed Halîfe nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde müteveffât-ı merkûmenin ‘usûbet cihetinden vârisi olan râfi‘ü’l-kitâb Topal 
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Emrullah bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı merkûmenin 

Uluırmak’da vâki‘ bir tarafı el-Hâc Süleymân mülkü ve bir tarafı Sefer ve ‘Osmân mülkleri 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve
:
 bir tarafı ‘Abdulkerîm mülkü ile mahdûd zemîninin Fahrünnisâ 

Vakfı’na be-her sene yedi akça icâresi olan iki bâb evi nısf örtme ve havlu ve eşcârı müştemil 

üç tahta bağını mezbûr Topal Emrullah’a elli esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile işrtirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun yirmibeş 

guruşunu mezbûr Topal Emrullah’ın mîrâsdan hissesine takâs idüp ve yirmibeş guruşunu 

nakd alup kabz idüp hisseme ve tenfîz-i vesâyâsına sarf eyledik ba‘de’l-yevm bağ-ı mezbûr 

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’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (15 Zî’l-ka‘de 1083 / 4 Mart 1673). 

Cum‘a Halîfe bin Mehmed, el-Hâc Halîl bin el-Hâc Seydî Ahmed, Receb bin ‘İvaz, ‘Alî 

Beşe bin ‘Abdullah. 

 

152-3 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Halîl bin Mustafâ meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Mehmed mülkü ve bir tarafı Dilâver mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve 

bir ahur ve iki havluyu müştemil menzilimi mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt 

dokuzbinsekizyüz akçaya 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 fî’l- yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (16 
Zî’l-ka‘de 1083 / 5 Mart 1673).  

Ebûbekir Halîfe bin Mehmed Çelebi, es-Seyyid Hâcı Sefer Çelebi bin ‘Abdî, Ahmed bin Pîr ‘Alî, İbrahîm bin ‘Abdussamed, 

Mehmed bin Ramazân, Mehmed bin el-Hâc Yûsuf.  

 

152-4 Vasiyetin Yerine Getirilmesi İçin Mâl ve Paranın Teslîm Edilmesi 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abîd Mahallesi sâkinelerinden iken vefât iden Rukıye bint-i 

Halîl nâm hatunun inhisâr üzere vârisleri olan zevc-i metrûku Pîrkulu bin Ahmed ve ‘umûmet 

cihetinden ‘asebe-i nesebiyyesi Topal Emrullah bin Mehmed nâm kimesneler meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı merkûmenin vasî-i muhtârı olan râfi‘ü’l-kitâb Mehmed 

Halîfe ibn Receb mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz müteveffât-ı 

merkûme Rukıye hâl-i sıhhatinde cümle-i emlâk ve emvâlinin sülüsünden mahalle-i merkûme 

‘avârızana on guruş ve mahalle-i mezbûre mescidinin mihrâbına on guruş ve çerâğına altı 

guruş vakf idüp ve techîz ve tekfînini ve sâ’ir mesârif-i mu‘tâdesini görüvirmeğe vasiyet idüp 

zikr olunan evkâf ve vesâyâsını tenfîze mezbûr Mehmed Halîfe’yi vasî-i muhtâr idüp 

musırraten vefât itmekle metrûkâtından iki kazgan ve bir leğeni ve bey‘ olunan bağının 

semeninden onaltı guruşu vesâyâ-yı mezbûre içün mezkûr Mehmed Halîfe’ye sülüs 

muhallefâtdan olmak üzere teslîm itmişidik ol dahî bi’t-temâm alup kabûl ve kabz idüp zikr 

olunan iki kazgan ve bir leğeni fürûht idüp semenlerini ve nakd olan on guruşunu techîz ve 

tekfine ve sâ’ir mesârif-i mu‘tâdesine harc ve sarf ve fazlasından vech-i mübeyyen üzere 

mahalle-i merkûmenin ‘avârızına on guruş ve mahalle-i mezbûre mescidinin mihrâbına on 

guruş ve üç çerâğa altı guruşa vakf içün mütevellilerine bi’t-temâm virüp teslîm eyledi 

zimmetinde bir akça ve bir habbe bâkî kalmadı min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur husûs-ı 

mezbûra müte‘allıka bir tarîkle her birimizden 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-
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taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 

Zî’l-ka‘de 1083 / 4 Mart 1673).  

Cum‘a Halîfe bin Mehmed, el-Hâc Halîl bin el-Hâc Seydî Ahmed, Receb bin ‘İvaz, ‘Alî 

Beşe bin ‘Abdullah. 

 

153-1 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Dellâl ‘Alî bin İsma‘îl meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Şa‘bân mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Şa‘bân’a onbir 

esedî guruş virmişidim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şa‘bân 

cevâbında mezbûr Dellâl ‘Alî’nin hâzır-ı bi’l-meclis Dellâlbaşı Receb’e onbir guruş deyni 

olup benim dahî mezbûr Receb’de onbir guruş alacağım olmağla üçümüz bir yere gelüp onbir 

guruşu mezbûr Dellâl ‘Alî’den havâle idüp ben dahî kabûl idüp zikr olunan onbir guruşu 

mezbûr Dellâl ‘Alî’den aldım deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin ‘Alî ve Muslî Beg ibn ‘Alî nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûrûn Dellâl 

‘Alî ve Şa‘bân ve Receb bir yere cem‘ olup mezbûr Receb merkûm ‘Alî’de olan onbir 

guruşunu mezkûr Şa‘bân’a havâle idüp ol dahî kabûl ve mezbûr ‘Alî deyni olduğunu mukırr 

oldu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mezbûr Dellâl ‘Alî mu‘ârazadan men‘ bir le mâ-

vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (13 Zî’l-ka‘de 1083 / 2 Mart 1673). 

Seyyid ‘Îsâ Çelebi bin Mustafâ, Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Ahmed Beşe bin 

Süleymân, Hamza Beg bin Nasûh, Yûsuf bin Süleymân. 

 

153-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acik Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Dahâk veled-i 

İskender nâm zimmînin sulbiye kızı Nazlı nâm nasrâniye tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri 

ikrâra vekîl olup Süleymân ibn Ahmed ve Mustafâ Dede ibn Süleymân şehâdetleriyle vekâleti 

sâbite olan zevci Garîbşe veled-i Safer nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşları sâhibü’s-sifr Menâs ve Menâyir ve Avak nâm zimmîler muvâcehelerinde bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Nazlı babsı mürd-i mezkûrun 

menkûlâtını karındaşları merkûmûn Menâs ve Menâyir ve Avak ile beyinlerinde tevzî‘ ve 

taksîm idüp hisesine isâbet iden eşyâsını alup kabûl ve kabz eyledi ve menzilinden nısf sofa 

ile dip hayât hissesine isâbet itmekle anı dahî alup kabûl ve kabz mâ‘adâ babasının menkûlât 

ve eşyâsınâ müte‘allıka hak ve ‘alâkası kalmayup karındaşları merkûmûn Menâs ve Menâyir 

ve Avak’ın zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledi bâkî hak ve ‘alâkaları kalmadı ba‘de’l-yevm 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 Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1083 / 1 Mart 1673). 

Hüseyin bin Muharrem, Mustafâ bin Mehmed, Fahrü’l-müderrisîn es-Seyyid ‘Ömer 

Çelebi bin Süleymân Efendi, Bâlî bin Ahmed. 
 

153-3 Muhâla‘a ve Sonrasında Kadına Başkası İle Evlenme İzni Verilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Süleymân meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Sâliha bint-i Hasan nâm hatun mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ merkûme Sâliha Hatun’u kendime ‘akd-ı nikâh idüp 

menkûham iken hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla mukaddemâ Sâliha mehr-i 
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mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûme ve me’ûnet-i süknâsından fâriga olup zimmetimi 

ibrâ ve iskât itmekle târîh-i kitâbdan yüz yirmi sekiz gün mukaddem merkûme Sâliha Hatun’u 

muhâla‘a idüp kat‘-ı ‘alâka eylemişidim ‘iddeti münkazıyye olmağla nefsini dilediği 

kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe‘t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Zî’l-ka‘de 

1083 / 6 Mart 1673). 

Nasrullah bin Mehmed, Halîl bin İsma‘îl, Hasan bin Sefer, Mehmed Çelebi bin Safâ.  

 

153-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Kal‘acık Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Dahâk nâm 

zimmînin sulbiye kızı Nazlı nâm nasrâniye tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup Süleymân Halîfe ibn Ahmed ve Mustafâ Dede ibn Süleymân şehâdetleriyle 

şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Garîbşe veled-i Safer nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı sâhibü’s-sifr Avak nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve 

takîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan 

nısf sofa ve dib hayâtını mezbûre Nazlı merkûm Avâk zimmîye on 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 Avak 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 fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Zî’l-ka‘de 1083 / 6 Mart 1673). 

Hüseyin bin Muharrem, Mustafâ bin Mehmed, Bâlî bin Ahmed. 

 

153-5 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Molla 

Mehmed’in sulbî sagîr oğulları ‘Abdullatîf ve ‘Abdurrahîm’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 görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb 

Kerîme bint-i Hasan nâm hatun mukaddime ve müstakîme olmağla kıbel-i şer‘den vasî nasb 

ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmeti lâzımesini edâya 

müte‘ahhide olmağın mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Zî’l-ka‘de 1083 / 10 Mart 1673). 

el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, Mustafâ bin Hüseyin, Mehmed bin Ahmed, Ahmed bin 

İbrahîm. 

 

154-1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Şeyh Mehmed Efendi 

ibn Ezelî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî bin İbrahîm mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mehmed Halîfe mülkü ve 

bir tarafı İsma‘îl mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Satılmış mülkü ile mahdûd 

harâbe evler yerlerinin nısf hissemi ve eşcârı müştemil iki dönüm mikdârı bağımı mezbûr 

‘Alî’ye seksen 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 seksen guruşu 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 fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (17 Zî’l-ka‘de 

1083 / 6 Mart 1673). 
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Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa bin ‘Alî Efendi, Fahrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa bin Ya‘kûb, 

Dilâver Beg ibn Ca‘fer, Mehmed Halîfe el-imâm, el-Hâc Mehmed bin Receb, es-Seyyid Pîrli 

Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ Beg, Yahyâ bin ‘Abdulganî, ‘Ömer bin Süleymân. 

 

154-2 Mülk (Hayât) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîgâv Mahallesi sâkinlerinden Receb bin ‘Abdullah ve Hâçîr ve 

Bağdâd ve Maryem evlâd-ı Panos nâm karındaşlar meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Hızır Çelebi ibn Mahmûd mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı mezbûr Hızır Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve 

bir tarafı Sınân zimmî mülkü ve bir tarafı bizim mülkümüz ile mahdûd bir kıt‘a hayâtımızı 

mezbûr Hızır Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt dörtyüzelli akçaya 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‘ 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 fî’l-yevmi’s-sâmin min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene selâse ve 

semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 1673). 

es-Seyyid Hâmid Çelebi bin Ahmed, Derviş Kadrî bin Mahmûd, ‘Alî bin Mahmûd, el-

Hâc Kemâl bin Hasan, Hâcı Beg bin Ahmed. 

 

154-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm ibn el-Hâc Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Hâcı veled-i Mercân nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Selîfâr nâm 

mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Elkeşe zimmî mülkü ve bir tarafı Sünbül zimmî mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı kilisa vakfı ile mahdûd bir bab evi ve arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil 

bir tahta bağımı mezbûr Hâcı zimmîye kırksekiz esedî guruş ve üç rub‘a bey‘-i bât-ı sahîh-i 

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

kırksekiz guruşu ve üç rub‘u mezkûr Hâcı 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’s-sâmin 

‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 

1673). 

Hüseyin Halîfe bin Receb, Mehmed bin Mûsâ, Sefer bin ‘Abdullah, Hüseyin bin 

Handân. 

 

154-4 Kefâlet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Yûsuf bin Ahmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Tat nâm karye 

sâkinlerinden Mustafâ bin İsma‘îl mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ benim içün 

yüzondokuz esedî guruşuma kefîl-i bi’l-mâl oldun deyu benden da‘vâ ve taleb eyledikde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh otuz esedî kıymetlü bir sîm kemer kuşak ve on guruş 

kıymetlü bir yeşil çuka serhattî ve on guruş kıymetlü bir mâ’i kemhâ kaftan ve beş guruşa bir 

kalpak ve iki tencere ve beş guruşu iki makdem ve on guruşa üç boğası ve iki beledî döşek ve 

bir beledi yasdık ve on guruş kıymetlü iki öküz ve onüç nakd esedî guruş benim yedimden 

alup kabûl ve kabz idüp zimmetimi ibrâ ve iskât eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Süleymân Beşe ibn el-Hâc Satı 

ve Hüseyin Beşe ibn Mustafâ ve Mustafâ bin Ebûbekir nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 
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meclis-i şer‘a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Mustafâ mezkûr Yûsuf 

Beşe’den yüzondokuz guruşuna kefîl-i bi’l-mâl olduk deyu bizim huzûrumuzda bi-tarîki’s-

sulh kıymetleri ta‘yîn olunan bir sîm kemer kuşağı ve bir yeşil serhattî ve bir mâ’i kemhâ 

kaftan ve bir kalpak ve iki tencere ve iki mukaddem ve üç boğası ve iki beledî döşek ve beledî 

yasdık ve onüç nakd esedî ve iki re’s öküzü alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan mezbûr 

Yûsuf Beşe’nin zimmetini ibrâ ve iskât 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-tâleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 1673). 

es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Beşe serdâr, 

Mehmed bin Reşîd, Mehmed Beşe bin ‘Osmân. 

 

155-1 Tedbîren Azâd Edilen Câriyenin Azâdlı Olduğunu İsbât Da‘vâsı 

Orta boylu gök gözlü Rûsiyyü’l-asl olup mahmiye-i Konya’da Kuzgunkavağı Mahallesi 

sâkinlerinden iken vefât iden İbrahîm bin İskender nâm kimesneye mukaddemâ rıkka 

mu‘terife olan râfi‘atü’l-kitâb Şahbâz bint-i ‘Abdullah meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffâ-yı mezkûr İbrahîm’in zevce-i metrûkesi ve vârisesi olan Râzıye bint-i Mansûr nâm 

hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr İbrahîm hâl-i sıhhatinde iken tedbîr-i 

mutlak ile cümle mâlından beni müdebber eyleyüp ba‘de vefâtuhu mâlından azâd olup ve 

kıymetim dahî müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtından sülüsüne kâfi iken zevcesi merkûme 

Râzıye Hatun rıkka olmak üzere beni istihdâm murâd ider su’âl olunsun icrâ-yı şer‘ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Molla Mustafâ bin Pîr Esed ve ‘Osmân bin Yûsuf nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr İbrahîm hâl-i 

sıhhatinde câriye-i memlûkesi olan merkûme Şehbâz’ı bizim huzûrumuzda tedbîr-i mutlak ile 

müdebber eyledi ve merkûme Şahbâz’ın kıymeti dahî müteveffâ-yı mezbûr İbrahîm’in 

muhallefâtının sülüsüne kâfidir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın mâ-vaka‘a mezbûre 

Şahbâz’ın ıtkına hükm bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 1673). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh ‘Abdullah Efendi, Zehrü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendi, 

Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

155-2 Darb Edilerek Öldürülen Merkeb Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya‘kûb Mahallesi sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin 

Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu es-Seyyid Yûsuf Çelebi ibn Hasan 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Yûsuf Çelebi’nin Eğirce nâm karyede vâki‘ 

menziline benim sekiz guruş kıymetlü bir re’s merkebim girüp mezbûr Seyyid Yûsuf Çelebi 

etmekliğimi yedin deyu dayak ve değnek ile merkebi darb ve helâk 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 Mehmed bin Himmet ve Ma‘den bin Receb nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezkûr İbrahîm’in sekiz guruş 

kıymetlü bir merkebi karye-i merkûmede vâki‘ menzili dâhilinde mezkûr es-Seyyid Yûsuf 

Çelebi dayak ve değnek ile darb ve helâk eyledi biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın 

zikr olunan merkebin kıymeti olan sekiz guruşu mezkûr İbrahîm’e teslîme tenbîh bir le mâ-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse 

ve semânîn ve elf (21 Zî’l-ka‘de 1083 / 10 Mart 1673). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi çavuş, Yûsuf Çelebi bin Süleymân, Mehmed bin Ahmed, ‘Alî bin 

Himmet, Mustafâ bin ‘Abdullah. 

 

155-3 Mülk (Çayırlık) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed Efendi 

nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Mehmed ve el-Hâc Mehmed bin 

Dilâver şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid 

Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İbrahîm bin Süleymân 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme ‘Âyşe mahmiye-i 

merkûme zeylinde Karaüyük Irmağı’nda vâki‘ tarafeyni mezkûr el-Hâc İbrahîm mülkü ve bir 

tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı müvekkilem merkûme ‘Âyşe mülkü ile mahdûd iki kavak ve 

bir amrud ve bir erik ve birkaç kızılcık ağacı ve bir söğüd ağacını ve tûlen yirmi tek adım ve 

‘arzen dokuz tek adım çayırlığını mezkûr el-Hâc İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt ikibinüçyüz 

akçaya 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 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 fî’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 

Mart 1673). 

Mehmed bin el-Hâc ‘Abdullah, Dilâver bin ‘Abdullah, Mustafâ bin Süleymân, el-Hâc 

Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Hasan. 

 

155-4 Takâs Edilen Hayvanın ‘Ayıplı Çıkması Da‘vâsı 

Kasaba-i Sivrihisâr sâkinlerinden Mahmûd Beg ibn Kâzım meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Dimitri veled-i Yani nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on sekiz gün mukaddem benim bir re’s kula atım ile ve 

üzerinde eyeri ile merkûm Dimitri zimmînin mükemmel eyeri ve bir re’s kır iğdiş bargirini 

mübâdele idüp ondört guruşunu dahî üste almış idim mezbûr Dimitri’nin bargiri üzerine binüp 

Kasaba-i Niğde’ye varup anda ayakları tutmayup ‘aybına muttali‘ olup yine üzerine binüp 

mahmiye-i Konya Sahrâsı’nda merkûm Dimitri’nin altından atımı aldım hâlâ mezbûr Dimitri 

cebren aldın deyu beni ihzâr eyledi su’âl olunsun didikde şer‘an su’âl lâzım gelmeyüp 

bargirin ‘aybına muttali‘ oldukdan sonra Niğde’den Konya Sahrâsı’na gelince üzerine 

bindiğini mukırr ve mu‘terif olmağla ‘aybı ile kabûl eylemiş olur şer‘an red lâzım 

gelmemekle bî-vech mu‘ârazadan mezbûr Mahmûd Beg men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Zî’l-

ka‘de 1083 / 10 Mart 1673). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Osmân Ağa, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Hamza 

Çelebi bin Mahmûd. 
 

156-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinelerinden Sâliha ve Fâtıma bintey Mehmed 

asâleten ve karındaşları ‘Âyşe tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi mâ‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Receb Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman ve 

Velî Beg ibn Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed bin ‘Abdullah 
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vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-a‘yân ‘Osmân Ağa ibn 

Mustafâ Beg tarafından tasdîka vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Çelebi ibn Şa‘bân mahzarında 

bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

‘Âyşe mülkü ve tarafeyni mezbûr ‘Osmân Ağa mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir oda ve bir ahur ve fevkânî bir oda ve tahtânî bir kilar ve bir örtme ve havluyu müştemil 

menzilimizi mezkûr ‘Osmân Ağa’ya râyic-i fî’l-vakt beşbinüçyüz akçaya 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 ‘Osmân 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 

didiklerinde gıbbe‘t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn es-Seyyid Süleymân Efendi ibn Üveys, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi 

ibn Bektaş, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ Beg, Receb bin Mehmed, Mevlânâ 

Mehmed Efendi ibn Mehmed Efendi, Fahrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa. 

 

156-2 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Havvâ 

bint-i ‘Ömer nâm hatun tarafından vekîl-i şer‘îsi olan Mahmûd Beşe ibn Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Yûsuf Beşe ibn İbrahîm mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Havvâ’nın zevci Bostâncı Hasan mukaddemâ 

mahrûse-i İstanbul’da mezkûr Yûsuf Beşe’ye iki esedî guruş bi-tarîki’l-karz virüp teslîm idüp 

mezbûr Hasan Kamanitçe Seferi’ne gidüp târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem mezbûr Hasan 

sefer-i mezbûrda vefât idüp zikr olunan iki guruş irsen merkûme Havvâ’ya intikâl itmekle 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe‘s-su’âl mezkûr Yûsuf Beşe cevâbında mezkûr Hasan 

mahrûse-i İstanbul’da bi-tarîki’l-karz bana iki guruş teslîm eyledi lâkin sefer-i mezbûrda vefât 

eylediği ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin vekîl-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden mahalle-i merkûmeden Hüseyin Beşe ibn Halîl ve 

İsma‘îl bin Hakverdi nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Havvâ Hatun’un zevci mezbûr Bostâncı Hasan târîh-i 

kitâbdan dört ay mukaddem Kamanitçe Seferi’nde vefât eyledi meyyiti gasl ve defn eyledik 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan iki guruşu merkûme Havvâ’ya teslîme mezkûr 

Yûsuf Beşe’ye tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 1673). 

Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi bin Ezelî, Tekeli İbrahîm Çelebi bin ‘Abdulhalîm, 

Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

156-3 Mülk (Bağ ve Havlu) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Himmet meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hemşîresi râfi‘atü’l-kitâb ‘Âyşe nâm hatun tarafından tasdîka 

vekîl-i şer‘îsi olan zevci Mehmed bin ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Değirmenderesi’nde Yeni Değirmen kurbunda vâki‘ bir tarafı Mehmed 

mülkü ve tarafeyni çay ve bir tarafı merkûme ‘Âyşe mülkü ile mahdûd iki örtme ve arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil bir kıt‘a bağımı ve mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd bir tabhâne ve bir ahur ve bir mikdâr havlumu safka-i vâhide ile 

mezbûre ‘Âyşe’ye dörtbinikiyüz akçaya bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûrun yediyüz akçasını menzil-i mezbûr 
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bahâsıçün ve üçbinbeşyüz akçasını bağ-ı merkûm bahâsıçün 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 fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (19 

Zî’l-ka‘de 1083 / 8 Mart 1673). 

Halîl Halîfe bin Emrullah, Ramazân bin Hamza, Receb bin ‘Abdussamed, ‘Abdulkerîm 

bin Derviş Mehmed, ‘Osmân bin Mürsel. 

 

156-4 Yeni Vasînin Eski Vasîden Mâlları Teslîm Alması 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed 

Bölükbaşı’nın sulbiye sagîre kızı Fâtıma’nın hâlâ vasîsi olan ceddi İbrahîm bin Resûl nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sagîre-i merkûmenin sâbıkan vasîsi olan 

fahrü’l-a‘yân râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezkûr Hasan Beşe vesâyet-i merkûmeden fâriğ olup ben vasî olmam ile sagîre-i merkûme 

Fâtıma’nın kassâm defteri mûcibince babasından intikâl iden ‘akâr ve menkûlâtını ve sîm 

gülâbdân ve sîm buhûrdânını bi’t-temâm vasî-i sâbık mezbûr Hasan Beşe yedinden bi’t-

temâm alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir hissesi kalmadı didikde 

gıbbe‘t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Zî’l-ka‘de 1083 / 12 Mart 1673). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, es-Seyyid Celâl Çelebi bin es-

Seyyid Celâl, el-Hâc Ahmed bin (silik), el-Hâc Himmet bin (silik). 

 

157-1 Katil Da‘vâsından Dem ve Diyete Karşılık Para ve Ev Alarak Ferâgat Etme 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden iken mezbûhen maktûl olan 

Yûsuf nâm kimesnenin babası Nasûh bin ‘Abdî ve vâlidesi ‘Âyşe bint-i Bedel meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sükkânından ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Îsâ bin ‘İvaz 

ve üvey oğulları Mûsâ ve Mustafâ ibney Resûl nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan otuz beş gün mukaddem oğlumuz mezbûr Yûsuf mezkûrîn ‘Îsâ ve 

Mûsâ ve Mustafâ’nın sâkinler oldukları mülk menzillerinde vâki‘ oda içinde gice ile 

mezbûrân Mûsâ ve Mustafâ ile ma‘â yatup gice oğlumuz mezbûr Yûsuf’u bıçak ile 

boğazından zebh eylemişler sabâh oldukda mezbûr Yûsuf odaları içinde mezbûhen maktûl 

bulunup keşf ve tahrîr olunup hâlâ dem ve diyetini da‘vâ ve taleb eylediğimizde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mahalle-i merkûmede vâki‘ kıbleten Ramazân ve 

Nasûh mülkleri ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben Hüseyin mülkü ve şarken el-Hâc Mehmed 

mülkü ile mahdûd beş gözlü evleri müştemil olan seksen guruş kıymetlü menzilleri ile 

ikiyüzyirmi kıt‘a esedî guruşların alup kabûl ve kabz idüp mâ‘adâdan fâriğ olup mezbûrûn 

‘Îsâ ve Mûsâ ve Mustafâ’nın zimmetlerini ibrâ ve kâti‘ü’n-nizâ‘la ibrâ ve iskât eyledik bâkî 

nizâ‘ımız ve hak ve ‘alâkamız kalmadı ba‘de’l-yevm oğlumuz mezbûr Yûsuf’un diyetine 

müte‘allık bir tarîkle da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kîrâm mesmû‘a ve makbûle olmaya 

didiklerinde gıbbe‘t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi‘l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Zî’l-ka‘de 1083 / 9 Mart 1673).  

Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa bin ‘Alî Efendi, Fahrü’l-eşbâh Kethüdâyeri Mehmed Ağa, 

Kıdvetü’l-emâsil Helvacı ‘Alî Ağa, Fahrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi, İbrahîm Efendi bin 

Mustafâ, Sefer Halîfe el-imâm, Ahmed bin ‘Alî, Habîb Dede bin Sarı, Muslî bin Mehmed, 

Bektaş bin Hasan. 
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157-2 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan Hatır nâm 

zimmînin sulbî oğlu Dönek nâm sagîrin vasîsi ve vâlidesi Maryem bint-i Mikâyil nâm 

nasrâniye meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Îsâ veled-i Dönek nâm zimmî 

muvâcehesinde bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun mahalle-i 

merkûmede vâki‘ tarafeyni mezbûr Îsâ zimmî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

tabhâne ve bir mikdâr havlusunu zarûret-i nafakası içün merkûm Îsâ vesâyetim hasebiyle bin 

akçaya 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 Îsâ zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp 

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’t-tâsi‘ 

‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (19 Zî’l-ka‘de 1083 / 8 Mart 

1673). 

‘Alî Çelebi bin Hızır, Velî Beg bin Ferîdûn, ‘Ömer Beg bin Mûsâ, Sefer bin Mehmed, 

Halîl Beşe bin Mehmed. 

 

157-3 Mülk (Bağçe) Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hasan Çelebi ibn Hızır Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i Konya zeylinde Avgun Imağı’nda vâki‘ bir tarafı Hüseyin ve Mustafâ mülkleri ve 

bir tarafı ‘Abdî ve Mehmed mülkleri ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı benim 

mülküm ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil bir tahta bağı ile bir mikdâr eşcâr bağçemi 

târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem mezbûr İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt onbinyediyüz akçaya 

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‘ 

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 ‘aşer min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 Zî’l-ka‘de 1083 / l Mart 1673). 

Mustafâ Çelebi bin İbrahîm, ‘Ömer Beg ibn Mehmed, Molla Ahmed bin ‘Alî, Hüseyin 

bin Seydî, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, Mehmed bin İbrahîm. 

 

157-4 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Abdî bin 

Süleymân nâm kimesnenin verâseti sulbî sagîr oğlu Mahmûd ve zevce-i metrûkeleri Ümmü 

bint-i Resûl ve Fâtî bint-i Mustafâ’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm oldukdan 

sonra merkûme Ümmü kendi tarafından asâleten ve sagîr-i mezbûr Mahmûd’un vasîsi 

olmağla vesâyeten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb merkûme Fâtî Hatun 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtî Hatun’un 

zevci müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akça 

mehr-i mü’ecceli ve muhallefâtından 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 

Merâm kurbunda vâki‘ bir tarafı merkûme Fâtî mülkü ve bir tarafı ‘Abdulhâlim Efendi mülkü 

ve tarafeyni sagîr-i merkûm Mahmûd mülkü ile mahdûd tûlen altmış ayak ve ‘arzen elli ayak 

eşcâr bağçesi virüp teslîm idüp ol dahî kabûl eyledi ‘alâkamız kalmadı mâlikâne mutassarrıfa 

olsun didikde gıbbe‘t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min şehr-i 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (20 Zî’l-ka‘de 1083 / 9 Mart 1673). 
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el-Hâc Mehmed Beşe bin Kâsım, Sevindik Beşe bin Mustafâ, Mehmed bin Mustafâ, es-

Seyyid Şa‘bân bin Seyyid Şeyhî, ‘Alî bin Mehmed, el-Hâc ‘Alî bin Hasan, Yûsuf bin İsma‘îl, 

Mustafâ bin Süleymân.  

 

158-1 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mustafâ nâm 

kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mustafâ’ya babası müteveffâ-yı mezbûrdan ve vâlidesi 

müteveffât Sâbiha nâm hatundan 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 karındaşı 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer 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 fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (21 Zî’l-ka‘de 1083 / 10 Mart 1673). 

el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, Ramazân bin Hamza, el-Hâc Ahmed bin Mehmed, 

Hüseyin Çelebi bin ‘Alî, ‘Abdulkerîm bin el-Hâc Mehmed. 

 

158-2 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan 

Mehmed Bölükbaşı’nın sulbiye sagîre kızı Fâtıma’nın vasîsi olan fahrü’l-a‘yân Hasan Beşe 

hüsn-i rızâsıyla vesâyetden fâriğ olup yerine sagîre-i merkûmenin zabt-ı emvâl ve rabt-ı 

âhvâline bir vasî lâzım ve mühim olmağın ceddi râfi‘ü’l-kitâb İbrahîm bin Resûl 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 edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 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 

selâse ve semânîn ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1083 / 11 Mart 1673).  

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, İsma‘îl Çelebi bin es-Seyyid 

Ahmed, el-Hâc Ahmed Beşe bin Budak, Satılmış bin Himmet, Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, el-

Hâc Himmet Beşe bin el-Hâc Mehmed.  

 

158-3 Hâneye Tecâvüz Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu 

câmi‘i evkâfından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sille nâm karye sâkinlerinden râfi‘atü’l-kitâb 

Kademe bint-i Mürüvvet nâm nasrâniye meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûme sâkinlerinden Sâvî veled-i Câlebli nâm zimmî muvâcehesinde da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp dünkü gün vakt-ı ‘asrda merkûm Sâvî zimmî hıyânet kasdıyla sâkine olduğum 

menzilime dâhil olup bana şarâb getür deyu ikdâm itmekle feryâd eyledim su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd karye-i merkûme sâkinlerinden 

Yorgi veled-i Dimitri ve Bostân veled-i Teraşgöz nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ dünkü gün vakt-ı ‘asrda merkûme Kademe 

menzilinden feryâd itmekle biz varup mezkûr Sâvî zimmîyi menzil havlusu içinde gördük 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 fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (18 Zî’l-ka‘de 1083 / 7 Mart 1673). 

el-Hâc Ahmed bin Mustafâ Beg, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd.  
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158-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Mustafâ meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Kadrî Beg ibn Eyûb mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-

i merkûme zeylinde Abdân kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan 

bağımın şark ve kıble tarafı mezbûr Kadrî Beg’in bağına muttasıl olup arada vâki‘ muzda olan 

iki kavak ağacı ve bir pelid ağacı ve iğde çalıları benim mülküm olup otuz senedir mâlikâne 

zabt iderken mezkûr Kadrî Beg hâlâ zabtıma mâni‘ olur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Kadrî Beg cevâbında aramızda vâki‘ muzda olan ağaçlar ve çalılar mezkûr Ahmed’in 

mülkü olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezkûr Ahmed’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Molla Mehmed bin Mustafâ ve Receb bin 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şar‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ mezbûr Ahmed ile mezkûr Kadrî Beg’in bağları arasında olan muz içindeki iki 

kavak ve bir pelid ve iğde çalıları mezbûr Ahmed’in mülküdür bugüne gelince mâlikâne zabt 

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 mezkûr Kadrî Beg men‘ bir 

le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-

sene selâse ve semânîn ve elf (21 Zî’l-ka‘de 1083 / 10 Mart 1673). 

Molla Velî el-imâm, Süleymân bin Mehmed, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd bin 

Şa‘bân. 

 

159-1 Katil Olayında Fâ‘illerin İsminin Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden iken mezbûhen maktûl olan 

Yûsuf nâm kimesnenin babası Nasûh ve vâlidesi ‘Âyşe bint-i Bedel meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Mahmûd bin Mahmûd ve Molla bin ‘Ömer ve Mevlûd 

bin Hızır nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan otuz beş 

gün mukaddem oğlumuz mezbûr Yûsuf mezbûrûn Mahmûd ve Molla ve Mevlûd ile şurb-ı 

hamr idüp ba‘dehu kalkup mahalle-i merkûmede ‘Îsâ bin ‘İvaz nâm kimesnenin menziline 

varup üvey oğulları Mûsâ ve Mustafâ ile odaları içinde ma‘â yatup sabâh oldukda mezbûr 

Yûsuf mezbûhen maktûl bulundu da‘vâmız mezkûrûn ‘Îsâ ve Mûsâ ve Mustafâ’ya 

münhasıradır mezkûrûn Mahmûd ve Molla ve Mevlûd’de da‘vâ ve nizâ‘ımız yokdur ba‘de’l-

yevm da‘vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olmaya didiklerinde 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 

selâse ve semânîn ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1083 / 11 Mart 1673). 

Fahrü’l-müderrisîn Hasan Efendi, Sefer Halîfe el-imâm, Mahmûd bin el-Hâc Mehmed, 

el-Hâc Velî bin Halîl, Ahmed bin ‘Îsâ, Habîb bin Sarı, Mustafâ bin Ahmed. 

 

159-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden Allahverdi veled-i Yasef 

nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzım’üt-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin Mevlûd 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Sefer mülkü ve 

bir tarafı Sergiz zimmî mülkü ve bir tarafı ‘İvaz mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir tabhâne ve bir oda ve bir yazlık ve bir kilar ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi 

mezkûr Mustafâ’ya yirmiüç 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 yirmiüç guruşu 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-
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vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1083 / 11 Mart 1673). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Nasrullah, Halîl bin ‘Ömer, 

Mehmed bin ‘Ömer, el-Hâc Süleymân bin Mustafâ.  

 

159-3 Mülk (Tarla) Satışı 

Mahmiye-i Konya zeylinde Pîrhasanlu nâm mahalle sâkinlerinden Hasan ve Seyyid 

Süleymân Çelebi ve Seyyid Hüseyin Çelebi ve Seyyid Receb Çelebi evlâd-ı İbrahîm nâm 

karındaşlar asâleten ve karındaşları Ahmed ve Marzıye ve İsmihân ve Râzıye ve ‘Âlime ve 

‘Âyşe taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmâtı 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan karındaşları mezbûrân Seyyid Receb ve Seyyid Süleymân 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Hasan vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan bin Receb mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ tarafeyni mezbûr Hasan mülkü ve bir tarafı 

‘Abdî mülkü ve bir tarafı Mustafâ mülkü ile mahdûd eşcârıyla bir evlek tarlamı ben mezbûr 

Hasan’a râyic-i fî’l-vakt üçbinyüzelli akçaya 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‘ 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 fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (23 Zî’l-ka‘de 1083 / 12 Mart 1673). 

Mustafâ bin Hüseyin, ‘Ömer bin ‘Abdî, Hüseyin bin ‘İbâdullah, Mustafâ bin Ahmed 

Beşe, ‘Alî bin Mehmed, ‘Osmân bin Memi. 

 

159-4 Mülk (Dükkân Hissesi) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed bin Pîrcivân mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasında vâki‘ 

na‘lbandlar içinde bir tarafı el-Hâc İsma‘îl mülkü ve tarafeyni İbrahîm Çelebi mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin be-her sene Diğin Câmi‘i’ne altmış akça icâresi olan 

bir bâb dükkânda olan hissemi mezbûr Mehmed’e altmışaltıbuçuk 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 altmışaltıbuçuk guruşu 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-sâlis 

ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Zî’l-ka‘de 1083 / 12 

Mart 1673). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu‘ûd Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Hasan 

bin Hamza, Mahmûd bin Nasûh, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc ‘Ömer, Bayram bin Hüseyin, es-

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ahmed, İbrahîm bin ‘Îsâ, Derviş Şa‘bân bin Âhî. 

 

160-1 Nikâh İsbâtı Da‘vâsı 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi‘ ‘Alîbegüyüğü nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân 

bin Mustafâ tarafından vekîl-i şer‘îsi olan Ahmed Çelebi ibn İsma‘îl Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinelerinden Rahîme bint-i İbrahîm mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on iki sene mukaddem merkûme Rahîme 

tarafından ‘ammisi Velî Beg ibn Lutfullah nâm kimesneyi hüsn-i rızâsıyla ‘akd-ı nikâha vekîl 
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idüp ol mahalde müvekkilim mezbûr ‘Osmân sagîr olmakla ben vasîsi olup sene-i merkûmede 

kazâ-i mezbûr kâdısı nâ’ibi Hüseyin Efendi huzûruna varup yirmibin akça mehr-i mü’eccel ve 

onbin akça mehr-i mu‘accele ile vekîl-i mezbûr Velî Beg merkûme Rahîme’yi mezbûr 

‘Osmân’a ‘akd-ı nikâh idüp ben dahî vesâyetim hasebiyle mezbûr ‘Osmân için kabûl idüp 

menkûhası iken merkûme Rahîme hâlâ nefsini âhara tezvîc murâd ider imiş su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin 

‘Abdî ve İbrahîm bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan on iki sene mukaddem merkûme Rahîme 

bizim huzûrumuzda kendüyü mezkûr ‘Osmân’a ‘akd-ı nikâha mezbûr Velî Beg’i vekîl idüp 

mezbûr Velî Beg dahî vekâleti hasebiyle nâ’ib-i mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi huzûrunda 

merkûme Rahîme’yi mesfûr ‘Osmân’a sagîr iken yirmibin akça mehr-i mü’eccel ve onbin 

akça mehr-i mü’accele ‘akd-ı nikâh idüp mezkûr Ahmed Çelebi vesâyeti hasebiyle kabûl 

idivirüp hüccet-i şer‘iye olup hâlâ menkûhasıdır 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 fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve‘1-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 Mart 1673). 

Mustafâ Beg bin ‘Abdullatîf Beg, ‘Alî Beg ibn Yûsuf, Molla ‘Abdî bin Hızır, İbrahîm 

bin Velî, Kara ‘Alî bin Nasrullah, Satılmış bin el-Hâc Muslî, ‘Abdurrahman Halîfe el-hatîb, 

Şucâ‘ Halîfe bin Mûsâ. 

 

160-2 Muhâla‘a Sonrası Başkası İle Evlenme İsteğine İzin Verilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Râbi‘a bint-i 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp zevcim gâ’ib-i ‘ani’l-

meclis Mü’min bin Mustafâ nâm kimesnenin vekîli Habîb târîh-i kitâbdan altmış gün 

mukaddem beni vekâleti hasebiyle muhâla‘a idüp altmış günde üç def‘a hâyıza olup yine tâhir 

oldum yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince nefsimi ba‘de’l-yemîn âhara tezvîc murâd 

iderin deyu fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp nazar olundukda Hind-i mutallaka altmış günde üç hayz 

gördüm ‘iddetim münkazıyye oldu deyu yemîn eylese yemîni ile musaddaka olup nefsini 

âhara tezvîce kâdir olur mu el-cevâb olur deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe 

altmış günde üç def‘a hâyıza olup yine tâhire olduğuna mezbûre Râbi‘a’ya 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’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve 

elf (23 Zî’l-ka‘de 1083 / 12 Mart 1673). 

Mustafâ bin Muharrem, Süleymân bin Yûsuf, ‘Abdul‘azîz Çelebi bin Emrullah, Mustafâ 

Beg subaşı. 

 

160-3 Küfür, Darb ve Yaralama Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Gödene nâm karye sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb 

Bâyezîd bin (boş) nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu İbrahîm bin 

Rıdvân ve Mevlûd Beşe mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on iki gün 

mukaddem mezbûr Mevlûd Beşe benim ağzıma ve ‘avratıma hilâf-ı şer‘ şetm itmekle oğlum 

dilsiz hâzır-ı bi’l-meclis Ca‘fer üzerime düşmekle mezkûr Mevlûd Beşe oğlum mezbûr 

Ca‘fer’in başını hançer ile darb ve mecrûh idüp ve mezkûr İbrahîm yumruk ile darb eyledi 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba‘de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

‘Alî bin Hüseyin ve Mehmed bin Halîl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ mezbûr Mevlûd Beşe mezkûr Bâyezîd’in ‘avratına 

şetm eyledikde oğlu dilsiz Ca‘fer üzerine düşmekle mezbûrân Mevlûd Beşe ve İbrahîm 
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yumruk ile mezkûr Ca‘fer’i darb eylediklerinde bu husûsa şâhidiz 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 mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 Mart 1673). 

Hasan Halîfe el-imâm, ‘Abdî bin Mustafâ, Ahmed bin Habîb, Süleymân bin el-Hâc 

Muslî. 

 

160-4 Alacak Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb ‘Osmân Çelebi ibn el-Hâc Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme muzâfâtından Sudirhemi 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ ‘Âriyet nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Nebî nâm kimesne 

mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed’de otuzikibuçuk esedî guruşum 

vardır su’âl olunup alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed 

cevâbında mezkûr ‘Osmân Çelebi’ye otuzikibuçuk guruş deynim vardır deyu bi-tav‘iha ikrâr 

ve i‘tirâf itmeğin ikrârı mûcibince zikr olunan otuzikibuçuk guruşu mezbûr ‘Osmân Çelebi’ye 

teslîme mezkûr Mehmed’e tenbîh 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 selâse ve semânîn ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1083 / 11 

Mart 1673). 

Mustafâ Beşe bin Mehmed, İbrahîm Çelebi bin Ahmed, Halîl Halîfe bin el-imâm, Yûsuf 

bin Mehmed.  

 

161-1 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Derviş ‘Osmân ibn el-

Hâc Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî Beg ibn 

‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîri-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede bir tarafı Ahmed 

mülkü ve bir tarafı Şa‘bân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir fevkânî oda ve 

tahtânî ahur ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr el-Hâc ‘Alî Beg’e otuz 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 otuz guruşu 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 didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 

13 Mart 1673). 

‘İvaz Halîfe bin Hasan, Mustafâ Halîfe bin Hüseyin, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-

Seyyid Mehmed, Şa‘bân bin Yûsuf, Kurd bin Rıdvân. 

 

161-2 Evine Nâ-Mahrem Alan Kimselerin Mahalleden İhrâcı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Himmet bin Yûsuf Beg 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden Pîrli bin Mahmûd ve 

zevcesi Zemîne mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem 

mezbûr Pîrli’nin evine nâ-mahrem olan İbrahîm nâm kimesne girüp çıkmağla mezbûr Pîrli’ye 

evine niçün girer didiğinde mezbûr Pîrli benim ağzıma hilâf-ı şer‘ şetm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûrân Himmet ve Pîrli’nin keyfiyet-i hâlleri 

mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda mahalle-i merkûme imâmı ‘Abdulkerîm 

Halîfe ve el-Hâc İshak ibn el-Hâc Nasûh ve Ebûbekir bin Mehmed ve el-Hâc ‘Ömer bin 

Battâl ve diğer Ebûbekir bin ‘Alî ve ‘Alî bin ‘İvaz ve Hüseyin bin Satılmış nâm kimesneler li-

ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûr Pîrli’nin evine nâ-
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mahrem girer ve çıkar mezbûrân Pîrli ve Himmet eyü âdemler değildir mahalleden ihrâc 

olunsun deyu her biri ihbâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 Mart 

1673). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi bin el-Hâc ‘Alî, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 

161-3 Alacak Da‘vası 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi ‘avârızı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb el- Hâc 

Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

sâkinelerinden Hadîce bint-i el-Hâc Yahyâ nâm hatun mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mukaddemâ merkûme Hadîce ‘İvaz mâlından mütevelli-i sâbık yedinden onbir esedî 

guruş bir def‘a ve beş guruş bir def‘a cem‘an onaltı guruşu mürâbaha ile alup mukâbelesinde 

mahalle-i merkûmede vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan menzilini bi-

tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp ilâ temâmi’s-sene menzil-i mezbûru icâre ile kabûl idüp hüccet-i 

şer‘iye olmuşidi hâlâ zikr olunan onaltı guruşunu merkûme Hadîce’den taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Hadîce ‘İvaz mâlından beş guruş olduğunu ikrâr idüp 

onbir guruşu inkâr itmeğin mütevelli-i mezbûr el-Hâc Nûrullah’dan takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden imâm Mehmed Halîfe ibn el-Hâc Sinân ve Ahmed bin 

el-Hâc ‘Îsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki‘ merkûme Hadîce mütevelli-i sâbık yedinden mukaddemâ bir def‘a 

beş guruş ve bir def‘a onbir guruş alup kabz eyledi bu mahalle-i merkûmede olan menzilini 

bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp ilâ temâmi’s-sene icâre ile kabûl idüp hüccet-i şer‘iye oldu bu 

husûsa biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın zikr olunan onaltı guruşu mütevelli-i mezbûreye 

teslîme merkûme Hadîce’ye tenbîh 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 selâse ve semânîn ve elf (22 Zî’l-ka‘de 1083 / 11 

Mart 1673). 

Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca, Mustafâ bin el-Hâc Sinân, es-Seyyid Mustafâ 

Çelebi bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

161-4 Kapıya Katran Sürme ve İyi Hâl Soruşturması 

Mahmiye-i Konya’da şehr subaşısı Mustafâ Ağa Seb‘ahân Mahallesi sâkinlerinden 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Îsâ Çelebi ibn Mahmûd nâm kimesneyi meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Îsâ Çelebi’nin sâkin olduğu menzili kapusuna bu gice 

katran sürmüşler mezbûr ‘Îsâ Çelebi’nin ve zevcesinin keyfiyet-i hâlleri mahalle ahâlisinden 

su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde mahalle-i merkûme ahâlisinden 

imâm Mehmed Halîfe ibn ‘Îsâ Halîfe ve Molla Süleymân bin Mûsâ ve Mehmed Çelebi ibn 

Receb ve el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ahmed ve Ahmed Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî ve Mehmed 

bin Ahmed nâm kimesneler mezbûr ‘Îsâ Çelebi ve zevcesi Emîne Hatun kendi hâllerinde sâlih 

ve müstakîm eyü âdemlerdir deyu hüsn-i hâllerini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 Mart 1673). 

Hasan Çelebi bin Sadaka, el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, Hamza Çelebi bin Mahmûd. 

 



348 

 

162-1 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa‘îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sarâyini nâm karyede sâkin 

iken bundan akdem fevt olan Hâcı bin ‘İbâdî nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi 

Râzıye Hatun ile suybî kebîr oğulları Mehmed ve Emrullah ve Nûrullah Beg’e ve kızları 

Zaded ve Şehrî ve Mihrîbân nâm kimesnelere münhasıra olduğu ‘ilm-i şer‘î ile ma‘lûm 

oldukdan sonra merkûm Mehmed kendi tarafından asâleten ve kız karındaşları merkûmetân 

Zaded ve Mihrîbân taraflarından husûs-ı âtüyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmetânı 

ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İsma‘îl Beg ibn Ramazân ve ‘İbâdî ibn el-Hâc Mustafâ 

şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan mezbûr Mehmed vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde merkûm Nûrullah Beg mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Nûrullah Beg babamız müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve ‘akârâtına 

vâzı‘ü’l-yed olmağla ‘akâr ve muhallefâtından bize isâbet iden hisse-i şer‘iyemizi da‘vâ ve 

taleb eylediğimizde merkûm Nûrullah Beg babam müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatinde bana 

dört yüz keyl-i Konya buğdayı ve üç yüz koyun ve karye-i merkûmede vâki‘ menzil ve bağını 

ve bir çift camus ve bir çift kara sığırını hibe idüp yedime hüccet virdi deyu ibrâz idüp biz 

dahî teslîm olunmadıkça şer‘î olmadığına fetvâ-yı şerîfe ibrâz eylememiz ile beynimizde 

münâza‘ât-ı kesîre vâkı‘a olmuşidi el-hâleti hâzihi beynimizde muslihûn tavassut idüp bi-

tarîki’s-sulh yüz üç Konya kilesi buğday ve otuz re’s koyun ve keçi ve onbeş guruş ve iki 

vakıyye değirmen ve ev içinde olan esâs-ı beytden hissemi alup kabz eyledim hemşîrelerim 

merkûmetânın zabtlarında olan cihâz defterinden mâ‘adâ bi-tarîki’s-sulh elli keyl buğday ve 

yirmi koyun ve keçi ve esâs-ı beytden dahî hisselerin alup kabz eyledim ve babamızın 

nükûdundan dahî üçümüze yetmiş guruş alup kabz idüp mezbûr Nûrullah Beg’in zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledik bâkî hak ve ‘alâkamız kalmadı didikde mezbûr Nûrullah Beg dahî 

mezbûrûn Mehmed ve Zaded ve Mihrîbân’a bi-tarîki’s-sulh virilen yüz elli üç kile buğday ve 

elli koyun keçi ve seksenbeş guruş ve iki vakıyye değirmen ve esâs-ı beytden aldıkları eşyâda 

ve cihâzlarında min ba‘d ‘alâkam yokdur mâlikâne mutasarrıf olsunlar zimmetlerini ibrâ ve 

iskât eyledim didikde tarafeynin rızâsıyla mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ 

ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 

Mart 1673). 

Fahrü’l-a‘yân Esbât Ağa, Fahrü’l-eşbâh Mehmed Ağa kethüdâyeri, Sefer Beg bin 

‘Abdî, ‘Alî Beg bin Mehmed, Receb Çelebi bin el-Hâc ‘Abdurrahman, Süleymân Beşe bin el-

Hâc Mehmed, el-Hâc İbrahîm bin Mustafâ, Hüseyin Beg bin Mûsâ, Himmet Beg bin 

‘Abdussamed, Emrullah Beg bin Hüseyin, Muslî Beg bin Receb ve gayruhum. 

 

162-2 Emânet Konulan Mâl Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi Evkâfı mütevellisi iken fevt olan ‘Alî’nin 

sulbî sagîr oğlu Hüseyin’in vasîsi râfi‘ü’l-kitâb Sefer Çelebi meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Mahmûd Beşe ibn el-Hâc Mûsâ mahzarında bi’l-vesâye takrîr-i da‘vâ idüp 

mukaddemâ mezbûr Mahmûd Beşe mütevelli-i mezbûr Molla ‘Alî’ye hâl-i sıhhatinde bir dek 

erkek ön taşlı ve üç pafta kuşağını bir bez içinde vaz‘ idüp mühürleyüp rehn koyup 

mukâbelesinde vakf mâldan ellidört esedî guruş mürâbaha ile alup kabz idüp ba‘dehu zikr 

olunan ellidört guruşu getürüp müslümânlar huzûrunda bana teslîm idüp rehn vaz‘ eylediği 

mühürlü kuşağı alup mührünü açup içinde bir dek erkek ön taşlı üç pafta kuşağı alup ‘aynı ile 

karındaşım mührü ile mühürlediğim mühürdür ve içinde vaz‘ eylediğim bir erkek ön taşlı ve 

üç pafta kuşak idi aldım ‘alâkam kalmadı dimişidi su’âl olunup takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mahmûd Beşe cevâbında mukaddemâ müteveffâ-

yı mezbûr Molla ‘Alî’ye rehn vaz‘ eylediğim kuşağımın bir dişi ön kuşak dahî bile idi zikr 

olunan ellidört guruşu teslîm idüp rehn olan kuşağı alup mührünü açup bir erkek ve üç pafta 
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idi aldım ‘alâkam kalmadı dimedim deyu inkâr itmeğin mezkûr Sefer’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müsliminden Hâcı bin Mezîd ve Hasan ibn Mehmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklardında fî’l-vâki‘ 

mezbûr Mahmûd Beşe mukaddemâ üç pafta ve bir erkek ön kuşağı karındaşı Hüseyin bin 

Mûsâ mührü ile mühürleyüp mütevelli-i sâbık Molla ‘Alî’ye rehn vaz‘ eyledi mukâbelesinde 

ellidört guruş aldı ba‘dehu mührü ile teslîm olundu mührünü açdı ve yine üç pafta ve bir 

erkek kuşağı alup kabz 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 fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (15 

Zî’l-ka‘de 1083 / 4 Mart 1673). 

Hâcı Beg bin Ahmed, Hasan Beg bin Mehmed, Fahrü’l-akrân Mehmed Ağa 

kethüdâyeri, Mustafâ Beşe bin ‘Alî. 

 

163-1 Mülk (Ev) Satışı 

Safer / bey‘-i menzil / Zâkiriye. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinlerinden Safer veled-i Allahverdi nâm 

zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Zâkiriye veled-i Murât nâm zimmî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede bir tarafı mezbûr Zâkiriye 

zimmî mülkü ve bir tarafı konak evi ve bir tarafı bârû ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

sofa ve bir tabhâne ve bir kilar ve bir oda ve bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezkûr 

Zâkiriye zimmîye yirmibeş 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 yirmibeş guruşu mezkûr Zâkiriye 

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 ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (25 Zî’l-ka‘de 1083 / 14 Mart 1673). 

el-HâcVelî bin (boş), Hamza Çelebi bin Mahmûd, Ohan Keşîş, Bâlî bin Kürüz.  

 

163-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinlerinden Hasan Beg ibn Mehmed meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı ‘Osmân Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp babamız müteveffâ Mehmed’in mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mehmed mülkü ve 

bir tarafı ‘Ömer Beg mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir fevkânî oda ve bir ahur 

ve iki tabhâne ve bir oda dahî ve bir örtme ve havluyu müştemil mülk menzili ile 

Değirmenderesi’nde vâki‘ bir tarafı Çavuş Beşe mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı Yaka 

Irmağı ve bir tarafı Rahîme Hatun mülkü ile mahdûd bir örtme ve bir oda ve arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemil iki tahta bağını beynimizde taksîm murâd eylediğimizde müslümânlar 

huzûrunda mahalle-i merkûmede olan menzil-i mezbûru kabûl ve kabz idüp 

Değirmenderesi’nde vâki‘ bağ-ı mezkûru mezkûr ‘Osmân Çelebi kabûl idüp üste ben mezbûr 

‘Osmân Çelebi’ye iki guruş dahî virdim bağ-ı mezbûrda ‘alâkam kalmadı mâlikâne mutasarrıf 

olsun didikde mezbûr ‘Osmân Çelebi vech-i mübeyyen üzere bağı iki guruş üstesi ile kabûl 

eyledim menzil-i mezbûru karındaşım Hasan Beg kabûl eyledi menzil-i mezbûrda ‘alâkam 

kalmadı mâlikâne zabt eylesün didikde tarafeynin rızâsıyla mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Zî’l-ka‘de 

1083 / 14 Mart 1673). 

Velî Halîfe el-imâm, el-Hâc Mustafâ bin Yûsuf, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc Nûrullah, 

Sevindik bin Karakaş, ‘Osmân Çelebi bin Mustafâ, ‘İvaz bin ‘Abdullah. 
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163-3 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i fazîletli Müftü Efendi. 

Mahrûse-i Payas sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Pîr Mehmed Çelebi ibn 

‘Abdullah nâm kimesnenin mahmiye-i Konya’da sâkin sulbî sagîr oğlu İbrahîm’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 ‘ammisi râfi‘ü’l-

kitâb zübdetü’l-müdakkıkîn Mustafâ Efendi Hazretleri mukaddem ve müstakîm olmağla 

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 fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-

ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Zî’l-ka‘de 1083 / 16 Mart 

1673). 

Molla Mustafâ bin Hüseyin, Mahmûd Çelebi bin İsma‘îl, ‘Alî Çelebi bin Mehmed. 

 

163-4 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ ve Mehmed ibney el-

Hâc Mevlûd asâleten ve hemşîreleri Fâtıma tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan Hasan bin Pîr Hasan ve 

Ramazân Çelebi ibn Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci İbrahîm bin 

Muslî vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Halîl Çelebi mahzarında bi’l-asâle ve 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Selîmeşâh mülkü 

ve bir tarafı ‘Alî mülkü ve tarafeyni (boş) ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir harâbe 

ahur ve bir mikdar havluyu müştemil menzilimizi mezkûr Halîl Çelebi’ye elli kıt‘a 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 elli guruşu mezkûr Halîl 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-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 

Zî’l-ka‘de 1083 / 14 Mart 1673). 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc ‘Abdî 

bin el-Hâc Mustafâ, Velî bin Mehmed, Halîl bin İbrahîm, ‘Alî bin Sunkur. 

 

164-1 Mîrâs ve Mülkiyet Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âlime bint-i Nasrullah Beg nâm hatun asâleten ve 

‘Aynî ibnite el-Hâc Sâlih nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer‘îsi olan 

karındaşı ‘Abdulkerîm Çelebi vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t- tevkîrde râfi‘atü’l-

kitâb Havvâ bint-i Nasrullah Beg nâm hatun tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci 

‘Abdullah Beg ibn Mehmed mahzarında her biri da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp evvelâ merkûme 

‘Âlime mahmiye-i merkûmede Cedîd Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı el-Hâc Sâlih mülkü ve bir 

tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı Derviş mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda 

ve bir sofa ve bir tabhâne ve bir ahur ve bir ahur odası ve bir kilar ve havlu ve iki tahta bağ 

mukaddemâ babam Nasrullah Beg’in mülkü olup fevt oldukda bana ve li-eb kız karındaşım 

merkûme Havvâ’ya intikâl eylemişiken merkûme Havvâ mahrûse-i İstanbul’da olmağla 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan zevci mezkûr ‘Abdullah Beg zikr olunan menzil ve bağ zevcem 

mezbûre Havvâ’nın müstakîl mülküdür deyu âhara bey‘ murâd eylemiş deyu da‘vâ idüp ve 

sâniyen vekîl-i mezbûr ‘Abdulkerîm Çelebi zikr olunan menzil ve bağı merkûme Havvâ 

Hatun İstanbul’a revâne olmazdan mukaddem hemşîrem merkûme ‘Aynî Hatun’a beşbin 
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akçaya bey‘ ve teslîm eylemiş deyu da‘vâ idüp su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl vekîl-i 

mezbûr ‘Abdullah Beg cevâbında zikri mürûr iden menzil ve bağ mukaddemâ mezkûr 

Nasrullah Beg’in mülkü olup hâl-i sıhhatinde müslümânlar huzûrunda zevcesi müteveffâ 

Hadîce nâm hatuna yüzelli guruşluk eşyâsını harc mesârifime sarf eyledim deynimdir deyu 

mukâbelesinde zikr olunan menzil ve bağı merkûme Hadîce’ye virüp teslîm idüp merkûme 

Hadîce’nin mülkü olup merkûme Hadîce Konya’da hayâtda olup sâkine iken kızı merkûme 

Havvâ mesfûre ‘Aynî Hatun’dan beşbin akça karz alup mahrûse-i İstanbul’a gidüp merkûme 

Hadîce Konya’da kalup zikr olunan menzil ve bağı mezbûretân ‘Âlime ve ‘Aynî 

muvâcehelerinde zabt ve tasarruf idüp ba‘dehu merkûme Hadîce dâhi İstanbul’a gidüp anda 

bir zemân sâkine iken vefât idüp zikr olunan menzil ve bağ sadriye kızı zevcem merkûme 

Havvâ’ya intikâl idüp mülk-i mevrûsudur deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme 

‘Âlime ve mesfûre ‘Aynî zikr olunan menzil ve bağı müteveffâ-yı mezbûr Nasrullah Beg hâl-i 

sıhhatinde zevcesi merkûme Hadîce’nin harc ve sarf eylediği yüzelli guruş mukâbelesinde 

virdiğini inkâr itmeğin vekîl-i mezbûr ‘Abdullah Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Îsâ Çelebi ibn Mehmed li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 

hâzırân olup istişhâd olundukda mezkûr Nasrullah Beg hâl-i sıhhatinde zevcesi merkûme 

Hadîce’nin yüzelli guruşluk eşyâsını harc eyledim deyu mukâbelesinde zikr olunan menzil ve 

bağını virüp teslîm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet idüp ve 

hasta ve sâhib-i firâş olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn Seyyid Mustafâ lisânından Hasan Beg 

ibn Mehmed ve Velî Beg ibn Süleymân li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup biz şâhidiz 

ki mezkûr Seyyid Mehmed Çelebi huzûrumuzda müteveffâ-yı mezbûr Nasrullah Beg hâl-i 

sıhhatinde merkûme Hadîce’nin yüzelli guruşluk eşyâsını harc eyledim deyu zikr olunan 

menzil ve bağını mukâbelesinde merkûme Hadîce’ye teslîm idüp ol dahî vefât idince zabt 

eyledi deyu şehâdet idüp bizi işhâd eyledi lisânımdan şehâdet eyleyesiz didi biz dahî böyle 

bilüp lisânından vech-i meşrûh üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu şehâdet-i şer‘iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın da‘va-yı merkûmeden mezbûretân 

‘Âlime ve ‘Aynî men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 Mart 1673). 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi, Hüsâm Beg ibn Hasan, Mustafâ 

Ağa bin ‘Abdullatîf Beg, Fahrü’l-kuzât Hızır Efendi. 

 

164-2 Mülk (Ev) Satışı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Eksala nâm karye 

sâkinelerinden Müslime bint-i Hasan nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Velî bin Mehmed tarafından tasdîka vekîli olan el-Hâc İbrahîm bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Karakurd Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Mustafâ 

mülkü ve bir tarafı Nebî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve iki tabhâne 

ve havlu ve bağçeyi müştemil menzilimi mezbûr Velî’ye otuzaltı 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 otuzaltı guruşu mezkûr Velî 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-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 13 Mart 1673). 

İsma‘îl Halîfe bin ‘Îsâ, Bayram Beşe bin ‘Îsâ, Hasan bin Pîr Ahmed, Şa‘bân bin 

Himmet, ‘Osmân bin ‘Alî, Mehmed bin Süleyman, Mustafâ bin ‘Abdullah, Ahmed Beg bin 

‘Abdî. 
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165-1 Mülk Satışını Fesh Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Receb bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin Nebî mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan beş sene mukaddem mahmiye-i merkûme zeylinde Ebedan kurbunda vâki‘ ‘inde’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olan altıbin akça diğer bağımı üçbin akça ancak değer 

deyu mağrûr idüp üçbin akça mukâbelesinde yetmiş çift mest otuzar akçaya ve bin akçaya bir 

re’s merkeb virüp bağ-ı mezbûru mezbûr Mustafâ iştirâ idüp ben âhar diyâra gidüp hâlâ 

geldiğimde bağımın ağaçların kat‘ eylemişiken bağ-ı mezbûru hîn-i bey‘de beşbin akça ider 

deyu müslümânlar ihbâr idüp bey‘-i mezbûr gaben-i fâhiş olduğuna muttali‘ olmam ile fetvâ-

yı şerîfe aldım yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince bey‘-i mezbûru fesh murâd iderin su’âl 

olunup icrâ-yı şer‘ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında 

fî’l-vâki‘ zikr olunan bağını târîh-i mezbûrda mezkûr Receb üçbin akçaya bana bey‘ ve teslîm 

idüp meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde be-her çifti otuzar akçaya yetmiş çift mest ve bir 

merkebi bin akçaya alup âhar diyara gitmişidim lâkin sâlifü’z-zikr diğer bağ hîn-i bey‘de beş 

altıbin akça değüp gaben-i fâhiş olduğu ma‘lûmum değildir deyu inkâr itmeğin mezkûr 

Receb’den müdde‘âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Molla Velî 

bin Mustafâ ve Ahmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem zikr olunan bağı 

mezbûr Receb mezkûr Mustafâ’ya bey‘ eyledikde değer bahâsı beşbin akça idi mağrûr idüp 

noksân bahâ ile iştirâ eyledi gaben vardır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olmağın ibrâz olunan 

fetvâ-yı şerîfede Zeyd ‘Amr’a bağın üçbin akça değer deyu mağrûr idüp altıbin akça değer 

bağı üçbin akçaya ‘Amr’dan iştirâ eylese ‘Amr bey‘de gaben-i fâhiş olduğuna muttali‘ olsa 

bey‘-i mezbûru fesh itdirüp ol bağı Zeyd’in yedinden almağa şer‘an kâdir olur mu el-cevâb 

olur buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe bey‘-i mezbûr fesh olunup red ve teslîme tenbîh 

bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (27 Zî’l-ka‘de 1083 / 16 Mart 1673). 

‘İvaz Çelebi bin Haydar, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd.  

 

165-2 Talâk-ı Selâse 

Mevlûd / Cemîle. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd bin Mehmed meclis-i 

şer‘-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp sâbıkan zevcem olan Cemîle bint-i Süleymân nâm 

hatunu târîh-i kitâbdan yüz üç gün mukaddem mâh-ı Şa‘bânın on beşinci gün talâk-ı selâse ile 

tatlîk eyledim ‘alâkam kalmadı ‘iddeti münkazıyye oldukda nefsini dilediği kimesneye tezvîc 

eylesün didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Zî’l-ka‘de 1083 / 16 Mart 1673). 

Mehmed bin Halîl, Himmet Beg bin Ahmed, Mustafâ bin Halîl, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 

 

165-3 Mülk (Dükkân) Satışı 

Hüseyin Çelebi / Seyyid Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Çelebi ibn Yûsuf 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid 

Sâlih mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede Mûtâflar Sûku’nda vâki‘ 

bir tarafı mescid-i şerîf vakfı olan dükkân ve bir tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı arslan taşlı 

dükkân ve bir tarafı sûk-ı mezbûr ile mahdûd bir bâb dükkânımı dağar evi ile mezbûr es-
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Seyyid Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt binüçyüz akçaya 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‘ 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‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-

sene selâse ve semânîn ve elf (27 Zî’l-ka‘de 1083 / 16 Mart 1673). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Yûsuf, Bazarbaşı İsma‘îl, ‘Osmân bin ‘Ömer, 

Ahmed bin Mehmed, Ahmed Çelebi bin Pîrli. 

 

165-4 Muhâla‘a 

Mahmiye-i Konya’da Mû‘în Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin Ahmed tarafından 

hul‘a vekîl olup Mü’min Mahallesi’nde sâkin Mehmed bin İshak Çelebi ve Mu‘în 

Mahallesi’nden Mustafâ bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Çıralumescid 

Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ ibn el-Hâc Esbî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mezbûr Hüseyin’in zevcesi râfi‘atü’l-kitâb İsmihân bint-i Ahmed nâm hatun 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme İsmihân Hatun zevci 

müvekkilem mezbûr Hüseyin zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan ikibin akça 

mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmesinden ve me’ûnet-i süknâsından fâriga 

olup zimmetini ibrâ ve iskât itmekle ben dahî vekâletim hasebiyle merkûme İsmihân’ı 

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 fî’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Zî’l-

ka‘de 1083 / 16 Mart 1673). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, es-Seyyid Sinân Çelebi bin es-Seyyid 

Şahin, Mehmed Çelebi bin Mahmûd, Himmet Çelebi bin Mahmûd. 

 

166-1 Mülk (Bağ) Satışı 

Seyyid Mehmed Çelebi / bey‘-i bağ / ‘Abdurrahman Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Yedilersultân Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mehmed Çelebi 

ibn ‘Osmân Beg meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdurrahman Çelebi 

ibn Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Pîrâbî 

Sultân kurbunda su terâzüsü önünde vâki‘ bir tarafı mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı ‘Alî Beg tarlası ile mahdûd harâbe 

ev yeri ve havlu ve eşcârı müştemil bir tahta bağımı be-her sene Sâhib ‘Atâ Vakfı’na dört 

akça icâresiyle mezbûr ‘Abdurrahman Çelebi’ye üçbinbeşyüz akçaya 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 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 fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Zî’l-ka‘de 1083 / 17 Mart 1673). 

‘Ömer Beg bin Hüsrev, Mehmed Çelebi bin Eyûb, Ahmed Çelebi bin Bâlî, ‘Osmân 

Çelebi bin Hâcı Nûrullah, ‘Ömer bin ‘Abdurrahman, Mustafâ Çelebi bin Mehmed, Mehmed 

Çelebi bin Emrullah, Mehmed Çelebi bin ‘Alî. 

 

166-2 Muhâla‘a 

‘Âyşe / muhâla‘a / Mustafâ. 
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Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed 

nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Alî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mustafâ ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan onbin akça 

mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet-i ma‘lûmemden ve me’ûnet-i süknâmdan ve yorgan 

ve döşek ve sîm kuşak ve hamam rahtı ve kumaş kaftanımdan ve zevciyete müte‘allıka cemî‘ 

da‘vâmdan fâriga olup zimmetini ibrâ eyledim ol dahî beni muhâla‘a eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ dahî merkûme ‘Âyşe’yi vech-i meşrûh üzere muhâla‘a 

eyledim deyu bi-tav‘iha ikrâr itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Zî’l-ka‘de 1083 / 17 Mart 

1673). 

‘Îsâ Halîfe el-imâm, el-Hâc ‘Abdî bin Derviş, ‘Osmân bin el-Hâc Yûsuf, Seyyid 

Mustafâ Çelebi bin Seyyid Süleymân. 

 

166-3 Mülk (Havlu) Satışı 

Sâliha / bey‘-i menzil / Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Sâliha bint-i Receb nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Ebûbekir mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp Aklân Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Mustafâ Beg 

mülkü ve bir tarafı mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne 

ve bir mikdâr havlumu mezbûr Mehmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt binikiyüz akçaya 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 fî’l-yevmis-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (27 Zî’l-ka‘de 1083 / 16 Mart 1673). 

el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî, ‘Ömer bin ‘Abdurrahman, el-Hâc ‘Alî Beg bin Mehmed, 

‘Osmân bin el-Hâc Mustafâ, Ahmed Çelebi bin Muslî. 

 

166-4 Malk Satışı (Vakıf Hanın Ta‘mîri İçin Dükkân Hissesi Satışı) 

Mütevelli el-Hâc Mustafâ / bey‘-i hisse-i dükkân-ı vakf / el-Hâc Hüsâm. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden bundan akdem vefât eden Seyyid Hüseyin Efendi 

mahmiye-i merkûme hısnı ebvâbından Atbazarı Kapusu taşrasında vâki‘ binâ eylediği câmi‘-i 

şerîfin ve hisâr önünde vâki‘ câmi‘-i şerîfin ve Şeyh‘âlimân Mahallesi’nde vâki‘ câmi‘-i 

şerîfin ve Şeyhahmed Mahallesi’nde vâki‘ câmi‘ ve dört mu‘allimhânelerin evkâfına 

meşrûtiyet üzere mütevelli olan el-Hâc Mustafâ bin Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hüsâm bin Receb mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mütevellisi 

olduğum cevâmi‘ ve mu‘allimhânelere Türbe-i Celâliye kurbunda vâki‘ ‘inde’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmetü’l-hudûd olup mezbûr Şeyh Hüseyin Efendi müceddeden binâ ve vakf 

eylediği hanın odaların seyl suyu tuğyân idüp yıkup harâb olup vakfının ta‘mîr ve termîmine 

müsâ‘adesi olmayup Atbazarı Kapusu taşrasında Çölmekçiler Sûku’nda bir tarafı Kubbeli 

Mescid vakfına ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni mezkûr el-Hâc Hüsâm mülkü ile 

mahdûd zemîninin Diğin Câmi‘i Vakfı’na be-her sene beş akça icâresi olan ‘arzen iki ayak ve 

tûlen otuz üç ayak dükkân hissesini bey‘ idüp semeni han-ı mezbûrun ta‘mîr ve termîmine 

harc olunmak vakfa evlâ ve enfa‘ olmağla ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ü’r-rağbe yevm-i 

vukû‘-ı bey‘de semen-i misli olan oniki kıt‘a esedî guruşa ve senede merhûm-ı mezbûr Şeyh 

Hüseyin Efendi Evkâfı’na ikişer akça icâre-i sakf ve cidâr virmek üzere mezkûr el-Hâc 



355 

 

Hüsâm’a bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûr oniki guruşu mezkûr el-Hâc Hüsâm 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-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Zî’l-

ka‘de 1083 / 15 Mart 1673). 

Fahrü’s-sulahâ Sâlih Çelebi, Molla Mehmed bin Receb, Mustafâ bin Receb, ‘Alî Çelebi 

bin Karaman, Ahmed Beg bin Oruç, Molla Hamza bin Ahmed Halîfe. 

 

167-1 Mülk (Ev) Satışı 

Havvâ’nın vekîli ‘Abdullah / bey‘-i menzil / ‘Abdulkerîm Çelebi. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ mahrûse-i 

İstanbul’da sâkine Havvâ bint-i Nasrullah nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’z-zikre vekîli 

olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Alî Çelebi ibn Karaman ve el-Hâc İsma‘îl 

bin el-Hâc Ahmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan zevci ‘Abdullah bin Mehmed 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb ‘Abdulkerîm Çelebi bin el-Hâc Sâlih 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Havvâ’nın 

mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

‘Abdulkerîm mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tabhâne ve 

bir kilar ve bir ahur ve bir havlu ve bağçeyi müştemil menzilini mezbûr ‘Abdulkerîm 

Çelebi’ye yüzonsekiz 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 yüzonsekiz esedî guruşu mezkûr 

‘Abdulkerîm 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 fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Zî’l-ka‘de 1083 / 17 Mart 1673). 

Cum‘a Halîfe bin Mehmed, ‘Abdurrahman Çelebi bin Süleymân, Hüseyin bin İsma‘îl, 

Sefer bin Mûsâ, ‘İvaz bin Mehmed, ‘Abdulkerîm bin Derviş, Mustafâ bin Süleymân, Hasan 

bin Muslî, Ahmed Beg bin Pîrli. 

 

167-2 Mülk Hibesi 

el-Hâc Ebûbekir ve Hüseyin / hibe-i menzil / ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymîr Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ebûbekir ve karındaşı 

Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Akıncı Mahallesi sâkinlerinden karındaşı 

râfi‘ü’l-kitâb ‘Ömer bin ‘Abdulkâdir mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Akıncı 

Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafı el-Hâc Satı mülkü ve bir tarafı Yûsuf mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve bir tarafı sarây ile mahdûd bir sofa ve bir oda tahtânî bir tabhâne ve ahur ve bir kilar 

ve havluyu müştemil menzilde olan hissesini mezbûr el-Hâc Ebûbekir târîh-i kitâbdan on üç 

sene mukaddem mezbûr ‘Ömer’e hibe-i sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp mezkûr 

Hüseyin menzil-i mezbûrda olan hisse-i şâyi‘asını üç ay mukaddem mezkûr ‘Ömer’e hibe-i 

sahîha-i şer‘iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî mevki‘-i hibede ithâb ve kabz eyledi menzil-i 

mezbûr hisseleri hîn-i hibeden mezbûr ‘Ömer’in mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Zî’l-

ka‘de 1083 / 18 Mart 1673). 
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Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid 

Mehmed, Ahmed Çelebi bin Nasrullah, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Mustafâ, ‘Ömer bin 

Ya‘kûb. 

 

167-3 Muhâla‘a 

Yûsuf / muhâla‘a / İsmihân. 

Mahmiye-i Konya’da Çıralımescid Mahallesi sâkinlerinden Yûsuf bin ‘Osmân nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi‘atü’l-kitâb İsmihan nâm hatun 

tarafından vekîl-i şer‘îsi olan karındaşı el-Hâc Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp zevcem merkûme İsmihân ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla 

zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûd-ı ‘aleyh olan üçbin akça mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i 

‘iddet-i ma‘lûmesi ve me’ûnet-i süknâsı mukâbelesinde merkûme İsmihân’ın mülk menziline 

harc ve binâ eylediğim yirmi guruşumdan fâriğ olup binüçyüz nakd akça dahî virüp ol dahî 

kabûl ve kabz idüp zimmetimi ibrâ ve iskât itmekle merkûme İsmihân’ı muhâla‘a idüp kat‘-ı 

‘alâka eyledim min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı 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 fî selh-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(30 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Mart 1673). 

‘Abdullah Halîfe bin el-imâm, Emrullah bin ‘Ömer, Hasan bin Şehâbeddîn, Yûsuf bin 

Süleymân, Şa‘bân bin Süleymân. 

 

167-4 Pezevenklik Yapan Kadının Mahalleden İhrâcı 

Subaşı / Mihribân. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Mustafâ Ağa meclis-i şer‘-i şerîfe Türbe-i 

Celâliye Mahallesi mülhakâtından Dolabucu’nda sâkine Mihribân bint-i ‘Alî nâm hatunu 

ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp merkûme Mihribân’ı pezevenk imiş ba‘zı 

kimesnelere pezevenklik ider deyu şâyi‘ olmağla ihzâr eyledim keyfiyet-i hâli sâkine olduğu 

mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

mahalle-i merkûmeden İmâm ‘Abdulkerîm Halîfe ve Hüseyin bin Satılmış ve Eşref bin 

Mehmed ve Ahmed bin ‘Îsâ ve el-Hâc İshak ibn el-Hâc Nasûh ve Mehmed bin İsma‘îl ve Velî 

bin Muharrem ve Mîrzâ ibn Ahmed ve Bedel bin Himmet nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr 

meclis-i şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında merkûme Mihribân Hatun pezevenkdir ve 

pezevenklik ider kendi hâlinde değildir mahallemizden ihrâc olunsun deyu ihbâr itmeğin 

merkûme Mihribân mahalleden kalkmağa tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (24 Zî’l-ka‘de 1083 / 

13 Mart 1673). 

Hamza Çelebi bin Mahmûd, Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hâcı bin Durmuş. 

 

168-1 İyi Hâl Soruşturması 

Hüsn-i hâl-i Eşe Hatun. 

Mahmiye-i Konya’da Subaşı olan Mustafâ Ağa tarafından vekîli Uzun ‘Alî Eflâtûn 

Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atiyyü’l-kitâb Eşe bint-i Velî ile Şa‘bân bin Pîr Gâzî nâm 

kimesneyi meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp bu gice mezbûr 

Şa‘bân merkûme Eşe’nin menziline dahîl oldu deyu şâyi‘ olup nâ-mahrem olmak zannı ile 

ihzâr eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şa‘bân cevâbında merkûme Eşe 

Hatun benim teyzem olup mahremim olmağla menziline dahîl oldum deyup merkûme Eşe 
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Hatun dahî ikrâr eyledikden mâ‘adâ mahalle-i merkûmeden Mehmed Beg ibn Mûsâ ve Yûnus 

bin Bekir Dede nâm kimesneler mezbûr Şa‘bân’ın merkûme Eşe Hatun teyzesi olduğunu 

ihbâr idüp ve İmâm Mehmed Halîfe ve ‘Alî Beg ibn Mahmûd ve Mehmed bin İbrahîm ve 

Ramazân bin Muharrem ve Mehmed bin Hasan ve İbrahîm bin Mehmed ve ‘İvaz bin Mustafâ 

ve Seyyid Ahmed Çelebi ibn Seyyid Hüseyin nâm kimesneler mezbûrân Şa‘bân ve ‘Âyşe 

Hatun kendi hâllerindedir deyu hüsn-i hâllerini haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî selh-i Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (30 Zî’l-ka‘de 1083 / 19 Mart 

1673). 

Mahmûd Çelebi bin Şa‘bân, Hamza Çelebi bin Mahmûd, Velî Beg muhzırbaşı. 

 

168-2 Mülk (Tarla) Satışı 

Sâlih Çelebi’nin vekîli Hâcı Velî / bey‘-i tarla / Hasan Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Sâlih Çelebi ibn Seyyid 

Hüseyin Efendi tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semene vekîl olup el-Hâc Ahmed 

bin Mustafâ ve Mahmûd Beşe ibn Mehmed şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan el-Hâc 

Velî bin ‘Alî meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb fahrü’l-eşbâh Hasan Beşe 

ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Sâlih Çelebi’nin 

mahmiye-i merkûme zeylinde Buzhâne kurbunda vâki‘ kıbleten ve şimâlen nehr ve tarîk ve 

şarken Derviş Çelebi mülkü ve garben Mehmed mülkü ile mahdûd sekiz dönüm tarlasını 

mezbûr Hasan Beşe’ye kırkiki 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 kırkiki guruşu mezkûr Hasan 

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 fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve 

semânîn ve elf (29 Zî’l-ka‘de 1083 / 18 Mart 1673). 

Fahrü’l-a‘yân Mahmûd Ağa, Dilâver Beg bin Ca‘fer, el-Hâc ‘İvaz Beşe bin Himmet, 

Süleymân Çelebi bin ‘Ömer, Seyyid Celâl Çelebi bin Celâl Çelebi, Fahrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa, 

el-Hâc Mustafâ bin Ahmed Beg. 

 

168-3 Mülk (Bağ) Satışı 

Havvâ’nın vekîli ‘Abdullah / ‘Aynî. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya’da Cedîd Mahallesi sâkinelerinden olup hâlâ mahrûse-i 

İstanbul’da sâkine Havvâ bint-i Nasrullah nâm hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyâna ve 

kabz-ı semene vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Alî Çelebi ibn 

Karaman ve el-Hâc İsma‘îl bin el-Hâc Ahmed şehâdetleri ile şer‘an vekâleti sâbite olan zevci 

‘Abdullah bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb ‘Aynî bint-i el-

Hâc Sâlih nâm hatun tarafından tasdîka vekîli olan karındaşı ‘Abdulkerîm Çelebi mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcemin mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Abdulkerîm Çelebi mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir 

tarafı Muslî mülkü ile mahdûd olan on puşta bağını merkûme ‘Aynî Hatun’a râyic-i fî’l-vakt 

otuzyedi 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 mezkûre ‘Aynî 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 fî’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Zî’l-ka‘de 1083 / 17 Mart 

1673). 
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Cum‘a Halîfe el- imâm, ‘Abdurrahman Çelebi bin Süleymân, Hüseyin bin İsma‘îl, Sefer 

bin Mûsâ, ‘İvaz bin Mehmed, ‘Abdulkerîm bin Derviş, Mustafâ bin Süleymân, Hasan bin 

Muslî. 

 

168-4 Talâk-ı Selâsı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Battâl nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi Mihribân bin ‘Alî nâm hatun 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Mihribân Hatun’u talâk-ı selâse ile 

tatlîk eyledim ba‘de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye 

tezvîc eylesün didikde mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min 

Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (26 Zî’l-ka‘de 1083 / 15 Mart 1673). 

‘Abdulkerîm Halîfe el-imâm, Mîrzâ bin Ahmed, ‘Alî bin Arslan, Mehmed bin İsma‘îl, 

İshak bin el-Hâc Nasûh, Nebî bin Gâzî. 

 

169-1 Mülk (Ev) Satışı 

Seyyid İsma‘îl / bey‘-i menzil / Hâcı İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Sâhib‘atâ Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid İsma‘îl Çelebi ibn 

Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc İbrahîm bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki‘ kıbleten Sâlih mülkü ve 

şarken Hasan ve Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ve şimâlen ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir yazlık ve bir izbe ve bir küçük oda ve bir oda yeri ve 

bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr el-Hâc İbrahîm’e yüzotuz kıt‘a esedî guruşa 

bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl itmeğin 

meblağ-ı mezbûr yüzotuz guruşu mezkûr el-Hâc İbrahîm 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 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1083 / 21 Mart 

1673). 

el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Receb bin el-Hâc Mehmed, es-Seyyid Mustafâ 

Çelebi bin Seyyid Şeyhî, Molla Cum‘a bin Mehmed, el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Ebûbekir, 

İbrahîm Çelebi bin Mahmûd, Mehmed Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, Mahmûd Çelebi bin Velî, 

el-Hâc Şa‘bân bin Şeyh Behşâyiş Efendi, ‘Osmân bin el-Hâc Mehmed, İsma‘îl Beşe bin 

Mustafâ, Mehmed bin Şa‘bân, Mustafâ Çelebi bin Süleymân. 

 

169-2 Mülk Satışı (Zemîni Vakıf Dükkân Satışı) 

Hüsâm Beg / musluk mütevellisi Mustafâ Beşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hüsâm Beg ibn Hasan Dede kendi tarafından asâleten 

ve hemşîresi Râbi‘a Hatun tarafından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan İbrahîm bin Hüseyin ve Mehmed bin 

İbrahîm şehâdetleri ile şer‘an vekâleti sâbite olan mezkûr Hüsâm Beg vekâleten meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘Attârlar Musluğu Vakfı mütevellisi râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Beşe ibn 

‘Abdusselâm mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ‘Attârlar 

Sûku’nda vâki‘ bir tarafı musluk vakfı olan dükkân ve bir tarafı Molla Mehmed dükkânı ve 

bir tarafı sûk-ı mezbûr ve bir tarafı zikr olunan musluk ile mahdûd zemîninin mâh be-mâh 

‘Attârlar Mescidi Vakfı’na üç akça icâresi olan bir bâb dükkânımızı mütevelli-i mezbûr 

Mustafâ Beşe’ye on esedî guruşa bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ idüp ol dahî semen-i 
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merkûm ile musluk vakfı olmak üzere iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr on guruşu 

mütevelli-i mezbûr Mustafâ Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ 

eyledik ba‘de’l-yevm -i müşterâsıdır mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 

Zî’l-hicce 1083 / 21 Mart 1673). 

Süleymân Halîfe el-imâm, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Süleymân 

bin İbrahîm, Yahyâ Çelebi bin Mehmed, Mustafâ bin Mehmed, Ahmed bin Hüseyin. 

 

169-3 Mülk (Havlu) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Yediler Mahallesi sâkinelerinden Marzıye ve Râzıye bintey 

Süleymân meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Arslan bin Hüseyin 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp İnsuyu Kazâsı’na tâbi‘ Suarık nâm karyede vâki‘ bir 

tarafı Şa‘bân Fakîh mülkü ve bir tarafı ‘Abdulhay mülkü ve bir tarafı Satılmış mülkü ve bir 

tarafı mezbûr Aslan mülkü ile mahdûd bir mikdâr havlumuzu mezkûr Arslan’a râyic-i fî’l-

vakt beşbin akçaya 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 Arslan yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

havlu-yı mezbûru mahallinde kabza teslît 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 min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-

hicce 1083 / 22 Mart 1673). 

‘Alî bin Velî, Pîr Ahmed bin Şükrullah, ‘Alî bin Halîl, Mûsâ bin Mustafâ, Hüseyin bin 

Zeynel, ‘Abdulhay bin Enbiyâ, Molla Arslan. 

 

169-4 Vasî Ta‘yîni 

Sagîre Fâtî / vesâyet / ‘Alî Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mahmûd 

bin Süleymân’ın sagîre kızı Fâtî’ye babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer‘î ile intikâl iden 

emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sa’ir vâki‘ olan umûr-ı şer‘iyesini görüvirmeğe bir vasî 

lâzım ve mühim olmağın râfi‘ü’l-kitâb ‘Alî Beşe ibn Ahmed nâm kimesne mukaddem ve 

müstakîmdir deyu zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ihbâr itmekle kıbel-i şer‘den 

vasî nasb ve ta‘yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerini 

edâya te‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-hicce 1083 / 22 Mart 1673). 

Sâlih bin Mustafâ, Mustafâ Beşe bin Mehmed, Mehmed bin Mustafâ. 

 

170-1 Mülk Satışı İsbât Da‘vâsı (Zarûret-i Nafaka İçin Satılan Bağ Da‘vâsı) 

Sagîre Fâtî’nin vasîsi ‘Alî Beşe / Sâkine. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mahmûd nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızı Fâtî’nin kıbel-i şer‘den vasîsi olan ‘Alî 

Beşe ibn Ahmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘atü’l-kitâb Sâkine bint-i 

Süleymân nâm hatun mahzarında bi’l-vesâye da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp sagîre-i 

merkûmenin mahmiye-i merkûme zeylinde Cerîdiçi nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Velî mülkü 

ve tarafeyni Şa‘bân Çelebi mülkü ve bir tarafı merkûme Sâkine mülkü ile mahdûd ve arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil beş tahta bağını merkûme Sâkine Hatun zabt ider su’âl olunup 

takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbes-su’âl merkûme Sâkine Hatun cavâbında 

zikr olunan bağı târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem sagîre-i merkûmenin kıbel-i şer‘den 
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mansûb vasîsi olan müteveffâ ‘Abdî Beşe ibn Süleymân nâm kimesne sagîre-i merkûmenin 

zarûret-i nafakası içün doksanaltı guruş ve bir sülese olmak üzere onüçbin akçaya bana bey‘ 

ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi mülk-i müşterâmdır deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk 

vasî-i mezbûr ‘Alî Beşe bağ-ı mezbûru sagîre-i merkûmenin sâbıkan vasîsi olan müteveffâ-yı 

mezbûr ‘Abdî Beşe zarûret-i nafaka içün merkûme Sâkine Hatun’a onüçbin akçaya bey‘ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eylediğini inkâr itmeğin merkûme Sâkine Hatun’dan takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Sâlih bin Mustafâ ve Mustafâ Beşe ibn 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki‘ sagîre-i merkûmenin sâbıkan vasîsi olan mezbûr ‘Abdî Beşe sagîre-i merkûmenin 

hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan bağını zarûret-i nafakası içün bizim huzûrumuzda merkûme 

Sâkine Hatun’a onüçbin akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı‘a olmağın da‘va-yı merkûmeden vasî-i mezbûru men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-

hicce 1083 / 22 Mart 1673). 

el-Hâc Mustafâ bin el Hâc Hızır, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin el-Hâc Mehmed, 

Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed, Halîl Çelebi bin İlyâs, Şa‘bân Çelebi. 

 

170-2 Kaybolan Merkeb Mülkiyeti Da‘vâsı 

Mahmûd / istihkâk-ı merkeb / Hüseyin Beşe’nin vekîli ‘Îsâ Beg. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi‘ü’l-kitâb Mahmûd bin Şa‘bân meclis-i şer‘-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Hüseyin Beşe’nin vekîl-i şer‘îsi olan ‘Îsâ Beg mahzarında da‘vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem Hazret-i Şeyh Sadreddîn 

Mezâristânı’nda bir re’s kır merkeb zâyi‘ olmuşidi mezbûr ‘Îsâ Beg’in kölesi Yûsuf yedinde 

buldum taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Îsâ Beg cevâbında zikr 

olunan merkebi müvekkilim mezbûr Hüseyin Beşe üç gün mukaddem hâzır-ı bi’l-meclis olan 

Mehmed bin Bâlî’den ellidört semene iştirâ idüp bana emânet vaz‘ eyledi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr Mehmed hâzır-ı bi’l-meclis olan kır merkebi üç gün 

mukaddem gâ’ib-i ‘ani’l-meclis bir şahsdan elli semene Eskibazar Sûku’nda iştirâ eyledim 

ba‘dehu ellidört semene mezbûr Hüseyin Beşe’ye bey‘ eyledim lâkin zikr olunan merkeb 

mezbûr Mahmûd’un mülkü olup zâyi‘ eylediği ma‘lûmumuz değildir deyu mezkûrân 

Mehmed ve ‘Îsâ Beg inkâr itmeğin mezbûr Mahmûd’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Abdî bin Mustafâ ve Şa‘bân bin Şa‘bân ve Mehmed bin ‘Alî 

Halîfe nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki‘ hâzır olan kır merkeb mezbûr Mahmûd’un mülk merkebidir üç gün mukaddem zikr olan 

mezâristânda zâyi‘ oldu mülk merkebi olduğuna şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra zikr olan 

kır merkebi mukaddemâ âhara bey‘ veya hibe eylemeyüp ve turuk-ı şer‘iyeden bir tarîkle 

mülkünden ihrâc eylemediğine mezbûr Mehmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan merkebi mezbûr Mahmûd’a teslîme 

mezkûr ‘Îsâ Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmis-sâmin ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (28 Zî’l-ka‘de 1083 / 17 Mart 1673). 

Mustafâ bin ‘Osmân Beşe, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 
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170-3 Vasî Ta‘yîni 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Hasan bin 

Ebûbekir nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Ebûbekir ve sulbiye sagîre kızları Emîne ve 

‘Âyşe’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‘iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

vâlideleri râfi‘atü’l-kitâb Eşmâ 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 müe‘ahhid olmağın vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l- 

ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 Zî’l-ka‘de 1083 / 18 Mart 1673). 

Kadrî Efendi bin Mahmûd Efendi, İbrahîm Halîfe el-imâm, es-Seyyid Mustafâ Çelebi 

bin Hasan, Derviş ‘Alî bin ‘Îsâ, Sefer bin ‘Abdullah. 

 

171-1 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Hüseyin Beşe’nin vekîli Hamza Beşe / sulh-ı guruş 40 / İsma‘îl Çelebi. 

Mahrûse-i İstanbul’da sâkin Hüseyin Beşe tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i 

şer‘îsi olan Hamza Beşe ibn ‘Abdulfettâh meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb 

İsma‘îl Çelebi ibn ‘Abdulkerîm mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan on bir sene mukaddem mezkûr İsma‘îl Çelebi müvekkilim mezbûr Hüseyin Beşe 

yedinden altmış esedî guruş alup kabz idüp zikr olunan altmış guruşu deyni olduğuna mezbûr 

Hüseyin Beşe yedine mümzâ ve mahtûm tezkere virüp mezkûr Hüseyin Beşe zikr olunan 

altmış guruşu da‘vâ ve taleb ve kabza beni vekîl idüp ben dahî vekâletim hasebiyle da‘vâ ve 

taleb eylediğimde mezbûr İsma‘îl Çelebi inkâr itmeğin bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-

sulh mezbûr İsma‘îl Çelebi yedinden kırk guruş alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim min ba‘d bir akça ve bir habbesi kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (29 

Zî’l-ka‘de 1083 / 18 Mart 1673). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Osmân serdâr-ı hâlâ, Ahmed Beşe bin Sinân, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc 

Mustafâ, ‘Ömer bin Ya‘kûb, es-Seyyid Hâcı Hüseyin bin es-Seyyid Ahmed, Halîl bin 

Mehmed, ‘Alî Beşe bin Halîl, Muharrem Beşe. 

 

171-2 Mülk (Tarla) Satışı 

Receb ve Ahmed ve Fâtî ve Ümmügülsüm / bey‘-i tarla / Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Receb ve Ahmed ibney Mûsâ 

asâleten ve hemşîreleri Fâtî ve Ümmügülsüm taraflarından bey‘-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i şer‘iye ile ‘ârifân olan ‘Abdurrahman Halîfe 

ibn Mehmed ve Molla ‘Alî bin Mustafâ şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olan Mehmed bin 

‘Abdullah vekâleten meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t- tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Ahmed bin Pîr ‘Alî 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûme kurbunda 

vâki‘ bir tarafı mezbûr Ahmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı mezâristân ve bir 

tarafı Ahmed Efendi mülkü ile mahdûd on iki dönüm tarlamızı târîh-i kitâbdan beş sene 

mukaddem mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt binikiyüzyirmi akçaya 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 

Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî‘ eyledik ba‘de’l-yevm zikr 

olunan tarla hîn-i ‘akdden mezbûr Ahmed’in mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesin didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi‘ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (4 Zî’l-hicce 1083 / 23 

Mart 1673). 
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Ebûbekir Halîfe bin Mehmed Çelebi, İbrahîm bin ‘Abdussamed, es-Seyyid Nûrullah 

Çelebi bin Receb, Mehmed bin Sefer, ‘Abdî bin Mehmed, ‘Abdusselâm bin ‘Abdulmuttalib, 

Mehmed bin Üveys, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Velî. 

 

171-3 Mülkiyet ve Mülk Satış Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden râfi‘atü’l-kitâb Hadîce 

bint-i Mehmed nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma‘rifet-i 

şer‘iye ile ‘ârifân olan Sâlih bin Hüsâm ve Ahmed bin Ca‘fer şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan el-Hâc Yûsuf bin Mehmed meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ 

bin Şa‘bân mahzarında bi’l-vekâle da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme 

Hadîce’nin mahalle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı el-Hâc Mûsâ mülkü ve tarafeyni el-Hâc 

Mehmed mülkü ve bir tarafı Râzıye Hatun mülkü ile mahdûd babasından intikâl iden bir ahur 

ve bir mikdâr havlu ve bir mikdâr bağçesini mezbûr Mustafâ zabt ider su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında zikr olunan menzil ve bağçe merkûme Hadîce’nin 

mülkü olup lâkin târîh-i kitâbdan on bir sene mukaddem merkûme Hadîce tarafından vekîl-i 

mezbûr el-HâcYûsuf ve hâzır-ı bi’l-meclis olan İbrahîm bin Mehmed biz vekîl olduk deyu 

zikr olunan menzil ve bağçe bana ikibinsekizyüz akçaya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen 

eylediler deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûrân el-Hâc Yûsuf ve İbrahîm merkûme 

Hadîce’nin vekîli olup zikr olunan menzil ve bağçeyi ikibinsekizyüz akçaya bey‘ ve teslîm ve 

kabz-ı semen eylemedik deyu inkâr itmeğin mezbûr Mustafâ’dan takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin târîh-i mezbûrda 

merkûme Hadîce’nin vekîli olup zikr olunan menzil ve bağçesini ikibinsekizyüz akçaya 

mezbûr Mustafâ’ya bey‘ ve teslîm ve kabz-ı semen eylemediklerine mezbûrân el- Hâc Yûsuf 

ve İbrahîm’e yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 

itmeğin zikr olunan menzilin sınurunda nizâ‘ olmağla taraf-ı şer‘den Mevlânâ Kadrî Efendi 

irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile menzil-i mezbûra varup 

menzil-i mezbûr mezkûr Mustafâ’nın sâkin olduğu âhar menziline muttasıl olmağla bey‘ iden 

Râzıye Hatun’a su’âl eylediklerinde mezbûr Mustafâ’ya bir sofa ve iki tabhâne ve bir mikdâr 

havluyu dörtbin akçaya bey‘ eyledim merkûme Hadîce’nin bir ahur ve bir mikdâr havlu ve bir 

mikdâr bağçesinde ‘alâkası yokdur merkûme Hadîce’nin mülküdür didiğini mevlânâ-yı 

mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba‘dehu ma‘â irsâl olunan ‘Alî Çelebi ile meclis-i şer‘a gelüp 

‘alâ vukû‘a haber virmeğin mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicce 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (3 Zî’l-hicce 1083 / 22 Mart 1673). 

Şa‘bân bin İbrahîm, Ahmed bin Ca‘fer, Hüseyin bin İsma‘îl, Hüseyin bin Ya‘kûb, el-

Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, el-Hâc Sefer bin Ebûbekir, Sâlih bin Hüsâm. 

 

172-1 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Süleymân ve 

oğulları Hüseyin ve Süleymân nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi‘ü’l-kitâb Mustafâ Beg ibn el-Hâc Himmet mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i merkûme zeylinde Yeniceler nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafı Hüseyin mülkü ve 

tarafeyni Hızır mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb ev yeri ve on puşta ve bir 

erkek eski bağımızı ve yedi puşta yenice bağımızı mezbûr Mustafâ Beg’e yirmisekizbuçuk 

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 yirmisekizbuçuk guruşu mezkûr Mustafâ 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 didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a bi’t-taleb 
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ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 

Zî’l-hicce 1083 / 25 Mart 1673). 

Mustafâ bin Mahmûd, Hasan bin Mehmed, ‘Alî bin Süleymân, Receb bin ‘Abdusselâm, 

el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mustafâ. 

 

172-2 Vasî Ta‘yîni 

Vesâyet-i Kâsım / li’s-sagîre Eşmâ. 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan ‘Âyşe bint-i 

‘Osmân nâm hatunun sadriye sagîre kızı Eşmâ’ya vâlidesi müteveffât-ı merkûmeden 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 babası râfi‘ü’l-kitâb Kâsım bin Hasan 

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-yevmis-sâlis min Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(3 Zî’l-ka‘de 1083 / 20 Şubat 1673). 

Mehmed ‘Âlî Çelebi bin Mustafâ Efendi, Süleymân bin Ahmed, el-Hâc ‘İvaz bin 

Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Yûsuf. 

 

172-3 Mülk (Ev) Satışı 

Muharrem Beşe / Hâcı Kâsım. 

Mahmiye-i Konyada Hoşhan Mahallesi sâkinlerinden Muharrem Beşe ibn ‘Alî meclis-i 

şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb el-Hâc Kâsım bin Yûsuf mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede bir tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı Kul Velî 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Abdî Beşe mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir 

tabhâne ve bir havluyu müştemil menzilimi mezbûr el-Hâc Kâsım’a onüçbuçuk 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 Kâsım 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 

Zî’l-hicce li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Zî’l-hicce 1083 / 1 Nisan 1673). 

Süleymân Halîfe el-imâm, Velî bin Mehmed, Halîl bin İbrahîm, Halîl Çelebi bin el-Hâc 

Mevlûd, Hüseyin bin el-Hâc Pîr Hasan. 

 

172-4 Keçeciler ve Külahçılar Esnâfı Arasında Yün Alım-Satım Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Keçeciler yiğidbaşısı ‘Ömer ve sâbıkan yiğidbaşı olan Hasan ve 

Şa‘bân ibn el-Hâc Yağseb ve el-Hâc Mehmed bin Satılmış ve Sevindik ve Mevlûd ve sâ’iri 

meclis-i şer‘-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde külahçılardan ashâb-ı hâze’l-kitâb Şa‘bân ve Ramazân 

ve ‘Alî Dede ve Mûsâ Beg ve Arslan ve Mehmed Halîfe ve Molla ‘Osmân ve sâ’iri 

mahzarlarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp külahçılar tâ’ifesi yün bey‘ ve şirâ eylemeleriyle 

bi’l-fi‘l mîr-mîrân-ı Karaman olanların biz minder ve yasdıklarına yün doldurup mezbûrûn 

külahçılar dahî bize imdâd ve i‘ânet taleb ideriz su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumuzdur 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl külahçılar tâ’ifesinden mezbûrûn kimesneler cevâblarında 

kadîmden bu âna gelince biz beglerbegi minderine ve yasdıklarına yün viregelmedik ve biz 

yün almazız deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk keçecilerden mezbûrûn kimesneler 

kadîmden bu âna gelince külahçılar yün viregelmediklerini her biri mukırr olmağın ma‘dâm 

ki yün bey‘ ve şirâ idegelmeyüp ve bu güne gelince külahçılar yün viregelmemekle da‘va-yı 
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merkûmeden keçeciler men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1083 / 21 Mart 1673). 

Fahrü’l-a‘yân ‘Ömer Beşe serdâr-ı sâbık, Derviş Mehmed sahâf, Hamza Çelebi bin 

Mahmûd. 

 

172-5 Mülk (Bağ) Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinlerinden iken mukaddemâ fevt olan ‘Âyşe 

bint-i ‘Osmân nâm hatunun vârisleri zevc-i metrûku Kâsım bin Hasan ve kız karındaşı Râzıye 

asâleten ve sagîre kızı Eşmâ’nın vasîsi ve velîsi babası mezbûr Kâsım vesâyeten meclis-i şer‘-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Süleymân Çelebi ve ibn el-Hâc Ahmed mahzarında 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

Karaüyük’de vâki‘ bir tarafı Ramazân mülkü ve bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ve tarafeyni 

mezbûr Süleymân Çelebi mülkü ile mahdûd bir örtme ve bir havlu ve arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil altı puşta bağımızı mezbûr Süleymân Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinüçyüz akçaya 

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 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 fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selâse ve semânîn ve elf (6 Zî’l-hicce 1083 / 25 Mart 1673). 

Mehmed ‘Âlî Çelebi bin Mustafâ Efendi, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, Ahmed 

bin Yûsuf, Mehmed bin Mustafâ, Sâlih Çelebi bin Ahmed, Receb bin ‘Abdusselâm, el-Hâc 

Mehmed bin Sarı. 

 

173-1 Hidmetkârlığa Tutulan Kimsenin Hizmet Etmemesi Da‘vâsı 

Ahmed Çavuş / nizâ‘-i hidmetkâr / Hasan Beşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed Çavuş ibn el-Hâc Mehmed meclis-i şer‘-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe ibn İbrahîm mahzarında da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hasan Beşe benim hidmetkârım olup lâkin bana hidmetkârlığa tutuviren 

kimesneye otuz guruş ve dört boğası virmişidim ve kendi arkasına çuka dolama ve serhaddî 

virdim bana hidmet eylemezse taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan 

Beşe cevâbında beni hidmetkârlığa tutuvirene mezkûr Ahmed Çavuş altı vakıyye kahve ve 

altı boğası virmiş ben almadım ve vir dimedim yeniçeri oldum hidmet eylemem üzerime bir 

nesne lâzım gelmediğine fetvâ-yı şerîfe vardır deyu ibrâz idüp mazmûn-ı dürer bârında Zeyd 

hidmetkârı ‘Amr’ın hidmeti mukâbelesinde ‘Amr’a esbâb eylese Zeyd ‘Amr’dan ayrılmak 

murâd itdikde Zeyd ‘Amr’dan ol esbâbı almağa şer‘an kâdir olur mu el-cevâb olmaz ve bir 

fetvâ-yı şerîfede dahî Zeyd yanına ‘Amr’ı hidmet içün alup Hâlid’e birkaç akça ve bir mikdâr 

kahve virse ‘Amr Zeyd’e ol eşyâyi Hâlid’e vir ben sana vireyim dimedikçe Zeyd ‘Amr’dan 

Hâlid’e virdiği nesneyi almağa şer‘an kâdir olur mu el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın ber-

mûcib-i fetvâ-i şerîfe bî-vech mu‘ârazadan mezkûr Ahmed Çavuş men‘ bir le mâ-vaka‘a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene selâse ve semânîn ve elf (12 

Zî’l-hicce 1083 / 31 Mart 1673). 

Mehmed Çelebi bin ‘Osmân, Mûsâ bin İbrahîm, el-Hâc Mehmed bin Kâsım, Halîl 

Çavuş bin Süleymân, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli, el-Hâc Şa‘bân bin Velî, 

Muharrem Beşe bin ‘Alî. 
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173-2 Nâ’ib Mahmûd Efendi Zamanında Gelen Fermân ve Berâtlar 

Bi’l-evâmir ve’l-berevâti’l-vâride fî zemân-ı a‘lemi’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm efdalü’l-

fuzalâ’i’l-fihâm Hazret-i Mahmûd Efendi ‘afâ ‘anhu. 

 

173-3 Uluırmak Mahallesi Aşağı Mescid İmâmet Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Konya mahallâtından Uluırmak Mahallesi’nde vâki‘ Aşağı Mescid dimekle ma‘rûf 

mescid-i şerîfde yevmî iki akça ile imâm olan Receb fevt olup mahlûlünden işbu dârende-i 

fermân-ı hümâyûn Mustafâ Halîfe’ye tevcîh olunup mutasarrıf iken âhardan Mehmed bir 

tarîkle alup gadr itmekle gerü mezbûra kemâkân ibkâ ve mukarrer kılınmak bâbında kâdısı 

akzâ kuzâtü’l-müslimîn Mevlânâ Mûsâ zîdet fezâ’iluhu ‘arz eylemeğin vâki‘ ise sadaka idüp 

bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki varup mezbûr kemâkân imâm olup hidmet-i 

lâzımesin mü’eddî kıldıkdan sonra yevmî iki akça ile mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı 

‘ömr ve devletimçün du‘âya müdâvemet göstere şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar 

tahrîren fî evâhir-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene selâse ve semânîn ve elf (21-29 Şa‘bân 1083 / 

12-20 Aralık 1672). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Vasale fî 9 Zî’l-hicce sene 1083 (28 Mart 1673). 

 

173-4 Ra‘iyyet Rüsûmu Talebinden Men‘ İçin Fermân 

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 (boş) dâme 

ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-müvahhidîn 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’1-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûra tâbi‘ Sahrâ-yı Künbed nâm karye sâkinlerinden dârende-

i fermân-ı hümâyûn ‘Alî nâm kimesne südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp bu karye-i 

mezbûrede âbâ ‘an ced ‘avârız hânesine dahîl olup vâki‘ olan tekâlîfi kânûn ve defter 

mûcibince edâda kusûru olmayup ve mezbûr karye sipâhisinin defterde mukayyed kadîmî 

ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından değil iken mezbûr karye sipâhisi mücerred ta‘cîz ve ahz ve 

celb içün mukaddemâ baban ve deden benim tîmâr karyesine gelüp tavattun eylemiş ol 

takdîrce sen benim ra‘iyyetim oğullarındansın ben senden baş harcı alırım deyu hilâf-ı şer‘ ve 

kânûn ve defter rencîde ve remîde eylemekden hâlî olmadığın bildirüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve 

defter ve müdâhale ve rencîde olunmamak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledüğü ecilden 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed ve ol dahl iden mezbûr 

sipâhiden südde-i sa‘âdetimden ihrâc olunmuş mühürlü sahîh sûret-i defter-i cedîd-i hâkânî 

taleb idüp göresiz ‘arz olunduğu üzere bu ol dahl iden mezbûr sipâhinin kadîmî defterde 

mukayyed ra‘iyyet ve ra‘yyeti oğullarından olmayup fî’l-vâki‘ karye-i mezbûre ahâlisi ile 

vâki‘ olan ‘avârız ve sâ’ir tekâlîfi emr ve defter mûcibince virdiğinden sonra mezbûr karye 

sipâhisine ol vecihle hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve defter baş hakkı talebiyle rencîde ve remîde 

itdirmeyüp men‘ ve def‘ eyleyesiz min ba‘d şer‘-i şerîfe ve kânûn ve defter ve emr-i 

hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz kazıyyede medhali olmayanları müdâhale 

itdirmeyüp eslemeyüp vech-i meşrûh üzere rencîde idenleri yazup Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ‘arz 

ve i‘lâm eyleyesiz husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunup emr-i âhar irsâline muhtâc 

eylemeyesiz şöyle bilesiz ve ba‘de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnumu mezbûrun elinde ibkâ 

idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i Saferi’l-hayr sene selâse ve semânîn ve 

elf (21-29 Safer 1083 / 18-26 Haziran 1672). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 9 Zî’l-hicce sene 1083 (28 Mart 1673). 

 

174-1 ‘Alâ’eddîn Sarâyı Harâbesinden Taş Aldırılmaması Hakkında Fermân 

Merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn Sarâyı harâbesinden taş aldırmamak içün dîvân-ı ‘âlî 

tarafından emr-i şerîfdir. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisi (boş) dâme 

ikbâluhu 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 iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-

fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olan Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhu dergâh-ı mu‘allâma ‘arz 

gönderüp müşârün-ileyhin taht-ı nezâretinde olup Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu 

Sultân ‘Alâ’eddîn binâ eylediği câmi‘-i şerîf mürûr-ı eyyâmla ekser mevâzi‘i ta‘mîr ve 

termîme muhtâc olmağın vakf-ı mezbûr karyelerinden Sille nâm karyenin re‘âyâsı 

cizyesinden ezdiyâd olan akça ile ta‘mîr olunmak üzere iki üç senenin cizye ezdiyâdı zabt 

olunup ba‘dehu ta‘mîr olunmak içün hâlâ mütevelli-i vakf olan Hâcı Ahmed’in yedine emr-i 

şerîfim verilmişiken Konya sâkinlerinden (boş) nâm kimesne kendi mâlıyla bir hamam binâ 

eylemek murâd itmekle vâkıf-ı müşârün-ileyhin medîne-i Konya’da olan harâbe sarâyın 

taşların alup hamamı binâ eylemek üzere hilâf-ı inhâ bir tarîkle emr alup câmi‘-i mezbûrun 

ta‘mîr ve termîmine mâni‘ olup ümmet-i Muhammed edâ-i salât itmekde ‘usret çekmeleriyle 

mezbûrun müceddeden binâ eylediği hamamına sarây-ı merkûmdan bir taş aldırılmamak 

bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına i‘lâm itmeğin vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak 

emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı 

celîlü’l-kadrîm mûcibince ‘amel idüp dahî husûs-ı mezbûra temâm hak ve ‘adl üzere tefahhus 

idüp göresin ‘arz olunduğu üzere ise ol bâbda muktezâ-yı şer‘-i kavîmle ‘amel idüp dahî 

vâkıf-ı müşârün-ileyhin Konya’da olan harâbe olan sarâyın taşın min ba‘d mezbûr hamam 

binâsı içün aldırmayup men‘ ve def‘ eyleyesin şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma muhâlif 

kimesneye iş itdirmeyüp husûs-ı mezbûr içün bir dahî emr-i şerîfim varmalu eylemeyesiz 

şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i Şevvâli’l-mükerrem sene 

selâse ve semânîn ve elf (21-29 Şevvâl 1083 / 9-17 Şubat 1673). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Kayd şud fî 3 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1083 (22 Mart 1673). 

 

174-2 Çeltik Karyesi’nde Cum‘a ve Bayram Namâzları Edâsı İçin Mescidin 

Câmi‘e Çevrilmesi Hakkında Fermân 

Karye-i Çeltik’de Cum‘a ve ‘ıydeyn edâsına izn içün emr-i şerîfdir. 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în Sa‘îd-ili Nâhiyesi’nde nâ’ibü’ş-şer‘ olan mevlânâ 

zîde ‘ilmuhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki dergâh-ı mu‘allâma mektûb 

gönderüp nâhiye-i mezbûra tâbi‘ Çeltik nâm karyeye karîb câmi‘ olmayup ahâlisi edâ-i salât-ı 

cum‘ada küllî ‘usret çekmeleriyle dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn karye-i mezbûre ahâlisi 

kendü mâllarıyla hasbeten lillahi te‘âlâ karyelerinde olan mescidi câmi‘ eylemek murâd 

eylemeleriyle izn-i hümâyûnum virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz eyledüğü pâye-i serîr-i 

a‘lâma telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnumla izn-i hümâyûnum erzânî 

kılınmışdır buyurdum ki göresin mescid-i mezbûr e’imme-i Hanefiye rıdvânullahi te‘âlâ 

‘aleyhim ecma‘în tecvîz gördükleri üzere câmi‘ olmağa sâlih ise ve mezbûrlar kendü 
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mâllarıyla câmi‘ binâ iderler ise vaz‘-ı minber ve imâmet salât-ı cum‘a ve ‘ıydeyn itdüresin 

şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 

isneteyn ve semânîn ve elf (11-20 Şa‘bân 1082 / 13-22 Aralık 1671). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 3 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1083 (22 Mart 1673). 

 

174-3 Ra‘iyyet Resmi ve Çift Bozan Resmi Talebinden Men‘ İçin 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 ve’l-

akrân Konya mütesellimi zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

Konya mahallâtından Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinlerinden dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn 

‘Alî ve İbrahîm nâm kimesne ordu-yı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp bunlar hîn-i tahrîrde 

mahalle-i mezbûre ‘avârızhânesine kayd olunup vâki‘ olan ‘avârız ve sa’ir tekâlîflerin 

mahalle-i mezbûre ahâlisiyle ma‘â edâ idüp kazâ-i mezbûr muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ Künbed nâm karye sipâhisi olup Konya Kal‘ası mustahfızlarından (boş) ve (boş) nâm 

kimesneler mücerred bunları ta‘cîz içün sizin dedeniz benim karyemde sâkin olmuş benim 

ra‘iyyetim oğlusuz deyu sûret-i defterinde âharın ismin sizin babanız ismidir deyu hilâf-ı şer‘-

i şerîf rüsûm-ı ra‘iyyet ve çiftbozan resmi talebi ile rencîdeden hâlî olmadıkların bildirüp 

hilâf-ı kânûn-ı defter ol vecihle rencîde olunmayup men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında husûs-ı 

mezbûra mukayyed ve dergâh-ı mu‘allâmdan ihrâc olunmuş mühürlü sahîh sûret-i defter-i 

cedîd-i hâkânî taleb idüp göresiz bunların merkûm mustahfızları karyelerinin defterde 

mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından değiller ise mücerred âharın ismin sizin babanız 

ismidir deyu hilâf-ı kânûn-ı defter rüsûm-ı ra‘iyyet ve çiftbozan talebi ile rencîde ve remîde 

itdirmeyüp men‘ ve def‘ eyleyesiz şer‘-i şerîfe ve kânûn-ı deftere ve emr-i hümâyûnuma 

muhâlif kimesneye iş itdirmiyesiz kazıyye medhali olmayanları dahl itdirmeyüp eslemeyüp 

‘inâd üzere olanları ism ve resmleriyle yazup ordu-yı hümâyûnuma ‘arz idüp bu husûs içün 

tekrâr emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 27 

Haziran- 6 Temmuz 1672). 

(silik). 

 

175-1 ‘Alâ’eddîn Sarâyı’ndan Mermer Alınması Hakkında Fermân 

Şeyh Ahmed Efendi Sultân ‘Alâ’eddîn Sarâyı yerinden mermer çıkarmağa izn emr-i 

şerîfdir. 

Tabbaka aslıhu nemekahü’l-fakîr ileyhi te‘âlâ Receb el-mevlâ hilâfet-i be-medîne-i 

Edirne gafara lehu. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisi dâme 

ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

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 

sâkinlerinden sulahâdan Şeyh Ahmed zîde takvâhu Edirne’de der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp 

mahmiye-i Konya’da mezbûr on iki çeşme getürüp ve mahmiye-i mezbûrede bir kârbânsarâyı 

ve bir mescid binâ idüp bunların ta‘mîr ve termîmine vakf olmak içün bir çifte hamam binâ 

idüp lâkin Konya’da ve karîb yerlerde mermer bulunmayub ziyâde müzâyakası olmağla yine 
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mahmiye-i mezbûrede merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn’in sarâyının yeri hâlî ve mu‘attal kalup 

yerin altında mermer ve taş var ise ihrâc idüp kifâyet mikdârı bulunur ise aldıkdan sonra 

kimesneye mâni‘ olmamak bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eylediği ecilden imdi arâzi-i 

mezbûr kimesnenin vakfı ve mülkü değil ise ve eser-i binâdan bir kalmayup toprak altında 

kalmış ise kifâyet mikdârı mermer ve taş ihrâc idüp kimesne mâni‘ olmaya deyu fermânım 

olmuşdur (boş) buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel 

idüp dahî zikr olunan arâzi kimesnenin vakfı ve mülkü olmayup ve binâdan eser olmayup 

toprak altında kalmış kâbil-i süknâ değil ise kifâyet mikdârı mermer ve taş ihrâc eyledikde 

kimesne mâni‘ olmaya ammâ bu bahâne ile (boş) ve meccânen gelüp taş çıkarmasına 

mu‘avenet idin deyu te‘addî ve tecâvüzden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve‘l-‘ışrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene 

selâse ve semânîn ve elf (24 Şevvâl 1083 / 12 Şubat 1673). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 28 Zî’l-ka‘de sene 1083 (17 Mart 1673). 

 

175-2 Sultân Selîm Hân Şâdırvân Evkâfı Mütevelli Berâtı 

Berât-ı Seyyid Sinân Çelebi berây-ı tevliyet Sultân Selîm Hân. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-

selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan Yûsuf Ağa dâme 

‘uluvvuhu der-sa‘âdetime ‘arz gönderüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân 

Selîm Hân tâbe serâhu evkâfı ve şâdü’r-revân evkâfı tevliyetlerin işbu bin seksen üç 

senesinde vâki‘ Mart evvelinden bu sene temâmına değin zabt eylemek üzere Seyyid Sinân 

nâm kimesneye tevcîh olunup yedine berât-ı ‘âlîşânım virilmek ricâsına i‘lâm itmeğin işbu 

râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî ve nâkil-i yarlîğ-ı belîğ mükerremet ‘unvân-ı tâcidârî 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân mûmâ-ileyh Seyyid Sinân zîde kadruhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-

i pâdişâhânem zuhûra getürüp ağa-yı müşârün-ileyhin ‘arzı mûcibince mahalline kayd olunup 

berât-ı şerîfim virilmek fermânım olmağın bin seksen üç Recebü’l-müreccebinin on ikinci 

gününden merhûm Sultân Selîm Evkâfı’na yevmî yirmibeş akça vazîfe ve şâdırvân evkâfına 

yevmî dört akça vazîfe ile mütevelli nasb ve ta‘yîn idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve 

buyurdum ki mûmâ-ileyhe varup târîh-i merkûmda vâki‘ Mart evvelinden bir sene temâmına 

değin zabt idüp bundan akdem mütevelli olanlar ne minvâli üzere mutasarrıf olagelmişler ise 

bu dahî ol minvâl üzere ta‘yîn olunan yevmî yirmidokuz akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre 

mahsûlünden alup mutasarrıf ola ol bâbda efrâd-ı efrîdeden bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ olmaya 

şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-mürecceb li-sene selâse ve semânîn ve elf (23 Receb 1083 / 14 Kasım 1672). 

Be-makâmı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 28 Zî’l-ka‘de 1083 (17 Mart 1673). 

 

176-1 Suğla Mukâta‘ası İltizâm Berâtı 

Berât-ı Suğla be-nâm-ı ‘Osmân Ağa. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Osmân zîde kadruhu mahrûse-i Edirne’de dîvân-ı 

hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp bin seksen üç senesine mahsûb olmak üzere suğla ve tevâbi‘i 

mukâta‘ası kendüye der-‘uhde olunmak bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin hazîne-i ‘âmiremde 

mahfûz olan mukâta‘ât defterlerine nazar olundukda mukâta‘a-i mezbûrenin zabtı târîhi Mart 
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olup ve senede iltizâmı dörtyüzotuzbin akçaya olup meblağ-ı mezbûrdan yüzellibin akçası 

Konya’da vâki‘ Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhü’l-‘azîzin matbahlarında fukarâ içün tabh 

olunan ta‘âm bahâlarına virilüp ve ellibin akçası barut-ı siyah mühimmatıçün Karaman 

hazînesi defterdârına virilüp ve ikiyük otuzbin akçası irsâliye olduğu der-kenâr olunup ‘arz 

olundukda ellibin akça peşîn ile der-‘uhde olunup berât-ı şerîfim virilmek fermânım olmağın 

hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem vücûda getürüp vech-i meşrûh üzere târîh-i 

merkûmdan zabtıçün bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr ‘Osmân zîde 

kadruhu varup bin seksen üç senesi Martı evvelinden bir sene temâmına değin mukâta‘a-i 

mezbûreye bundan akdem emîn olanlar ne minvâl üzere zabt ve tasarruf idegelmişler ise girü 

mezbûr dahî vâki‘ olan a‘şâr-ı şer‘iye ve rüsûm-ı ‘örfiye ve cürm-i cinâyet ve bâd-ı hevâ ve 

mâl-ı gâ’ib ve mâl-ı mefkûd ve ‘âdet-i ağnâm ve beytü’l-mâl ve sâ’ir hukûk ve rüsûmâtın mîrî 

içün merkûma dahî zabt ve rabt itdirilüp olagelmişe muhâlif te‘addî ve âhardan bir ferde dahl 

ve ta‘arruz itdirilmeye ve mezbûr sene-i mezbûra mahsûb olmak üzere bin seksen üç 

Şa‘bânının on dokuzuncu günü tegavetiyle kırkdokuzbinbeşyüz akça ber-vech-i peşîn teslîm-i 

hazîne olunmuşdur şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene selâse ve semânîn ve elf (6 Ramazân 1083 / 26 Aralık 1672). 

Be-makâmı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 21 Zî’l-ka‘de sene 1083 ibtidâ-i mart (10 Mart 1673). 

 

176-2 Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘i ve Dârü’ş-şifâsı Evkâfı Mütevelli Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Çün ‘avâtıf-ı ‘aliyye-i şâhâne ve ‘avârif-i seniyye-i pâdişâhânem müstehak-ı ‘inâyet ve 

müstevcib-i himâyet olanlar bâbında mebzûl ve masrûf ve bî-dirîğdir binâ’en ‘alâ zâlik işbu 

râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i sa‘âdet nişân-ı hâkânî ve nâkil-i yarlîğ-ı belîğ mükerremet-i ‘unvân-ı 

tâcdârî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân el-Hâc Ahmed zîde kadruhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-i 

pâdişâhânem zuhûra getürüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn 

Câmi‘-i Şerîfi ve dârü’ş-şifâsı evkâfına iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-

temkîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı mezbûre 

nâzırı olan Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı mûcibince bin seksen üç senesi Martı 

ibtidâsından zabt eylemek üzere yevmî on akça vazîfe ile mütevelli nasb idüp sene-i mezbûre 

Şa‘bânının dördüncü gününden bu berât-ı sa‘âdet âyât ve behcet gâyâtı virdim ve buyurdum 

ki el-Hâc Ahmed varup evkâf-ı merkûmeye târîh-i mezbûrda mütevelli olup hidmet-i 

lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî on akça vazîfenin beş 

akçasın câmi‘-i şerîf evkâfı ve beş akçasın dârü’ş-şifâsı evkâfı tevliyetleri içün evkâfı 

mahsûlünden alup mutasarrıf olup ol bâbda bir ferd mâni‘ ve müzâhim olmaya şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 

selâse ve semânîn ve elf (4 Şa‘bân 1083 / 25 Kasım 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 21 Zî’l-ka‘de sene 1083 ibtidâ-i Mart (10 Mart 1673). 

 

176-3 Konya’ya Yeniçeri Serdârı Ta‘yîni Hakkında Yeniçeri Ağası Mektûbu 

Serdâr ‘Osmân Beşe. 

Tabbaka aslıhu nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu Receb el-mevlâ hilâfet-i be-Edirne 

gafara lehu. 

‘İzzetlü ve fazîletli Efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i ed‘iyye-i hâlise 

ithâfından sonra muhlisâne inhâ olunur ki taht-ı hükûmetinizde medîne-i Konya’da olan 
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yeniçeri serdârı ref‘ olunup yerine (boş) ‘Osmân nâm yoldaş serdâr nasb ve ta‘yîn 

olunmuşdur me’mûldür ki mezbûru serdârlığı hidmetinde istihdâm eyleyesiz ve ol cânibde 

olan yeniçeri ve ‘acemi oğlanı ve topçu ve cebeciyi merkûma zabt ve tavâyif-i mezbûreden 

bilâ vâris fevt olanlarının metrûkâtını izn-i şer‘ile ahz ve sûk-ı sultânîde fürûht ve hâsıl olan 

nükûdu müfredât defteriyle teslîm ve bu cânibe irsâle sa‘y buyurula ve lâkin hilâf-ı şer‘ ve 

kânûn kimesneyi rencîde itdirilmeye bâkî hemîşe ‘ilm ve fazîlet der-seccâde-i şerî‘at dâ’im 

bâd tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Zî’l-ka‘deti‘ş-şerîfe sene selâse ve semânîn ve elf (6 

Zî’l-ka‘de 1083 / 23 Şubat 1673). 

Muhibb-i muhlis ‘Abdurrahman ağa-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî 28 Zî’l-ka‘de sene 1083 (17 Mart 1673). 

 

177-1 Bu Belge Yarım Bırakılmış 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Karaman Eyâleti’nde vâki‘ 

olan kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki ve kıdvetü 

erbâbü’l-ikbâl Karaman hazînesi defterdârı (boş) dâme ‘uluvvuhu mahrûse-i Edirne’de der-

sa‘âdetime kazâyâ defteri gönderüp eyâlet-i mezbûrede vâki‘ ba‘zı bilâd ve kasabâtda bilâ 

vâris fevt 

 

177-2 Karaman Hazînesi Mahsûlünün Toplanması Hakkında Fermân 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ümmü’l-muhtâs bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisi dâme ikbâluhu 

ve mefâhirü’l-kuzât ve‘l-hükkâm Karaman Eyâleti’nde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kıdvetü erbâbü’l-ikbâl Karaman hazînesi 

defterdârı (boş) dâme ‘uluvvuhu mahrûse-i Edirne’de der-sa‘âdetime kazâya defteri gönderüp 

iltizâmına dahîl Karaman Eyâleti’nde vâki‘ tahsîli lâzım ve umûr-ı mühimme-i mîrî vâki‘ 

oldukda te’hîre kalmamak içün ‘âdet-i kadîm üzere dîvân tezkeresi ile âdem ta‘yîn olundukda 

kâdılar mâni‘ olup emr-i şerîf taleb eylemeleri ile umûr-ı mühimmeyi te’hîre kalduğun 

bildirüp ol vecihle kimesne mâni‘ olmamak bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eylemeğin 

hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda Karaman 

hazînesine tâbi‘ vâki‘ olan umûr-ı mühimme kânûn-ı kadîme muvâfık oldukdan sonra 

Karaman defterdârının dîvân tezkeresi ile görülüp itmâm-ı hidmet oluna müstakilen emr-i 

şerîf taleb olunmağla umûr-ı mühimmenin te’hîrine bâ‘is olmayup dîvân tezkeresi ile görüle 

deyu emr-i şerîf virildüğü mestûr ve mukayyed bulunmağın imdi vech-i meşrûh üzere ‘amel 

olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüp dahî göresin Karaman hazînesine müte‘allık vâki‘ olan umûr-ı 

mühimme kânûn-ı kadîme muvâfık oldukdan sonra defterdâr-ı mûmâ-ileyhin dîvân tezkeresi 

ile görülüp itmâm-ı hidmet itdirilüp müstakilen emr-i şerîfim taleb olunmağla emr-i 

mühimmenin te’hîrine bâ‘is olmakdan ve şer‘-i şerîfe ve kânûn-ı kadîme muhâlif vaz‘ın 

irtikâbından be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene selâse ve semânîn ve elf (22 

Şevvâl 1083 / 10 Şubat 1673). 

Be-makâmı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 18 Zî’l-ka‘de sene 1083 (7 Mart 1673). 

 

177-3 Konya İhtisâb Mukâta‘ası Mahsûlünün Toplanması Hakkında Mektûb 

Mîrâbiye ve ihtisâb. 
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‘İzzetlü ve sa‘âdetlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîf-i şeref fezâları savbına dürer-i 

da‘vât-ı sâfiyât müveddet-i füzûn ithâfıyla muhlisâne inhâ olunur ki hâlâ vezâret 

havâssımızdan taht-ı kazânızda vâki‘ Mîrâbiye-i Konya ve İhtisâb-ı Konya ve tevâbi‘i olan 

hâssımız işbu bin seksen üç Martı ibtidâsından sene-i kâmile temâmına değin zabt ve rabtını 

ve vâki‘ olan mahsûlâtının ahz ve kabzını etbâ‘ımızdan Seyyid Hüseyin Çelebi’ye der-‘uhde 

ve iltizâm olunup sipâriş olunmağla mektûb tahrîr olunup irsâl-i ‘izz-i huzûr kılınmışdır 

vusûlünde me’mûldür ki havâss-ı mezbûrda sene-i merkûma mahsûb olmak üzere mezbûra 

zabt ve rabt ve vâki‘ olan a‘şâr-ı şer‘iye ve rüsûm-ı ‘örfiye ve sa’ir cüz’î ve küllî hâsıl olan 

ebvâb mahsûlâtı ahz ve kabz itdirüp âharı dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz ve havâssımız 

kadîmden min külli’l-vücûh serbest olmağın olıgeldiği serbestiyet üzere mezbûra dahî zabt 

itdirüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn re‘âyâ fukarâsına te‘addî ve tecâvüz itdirmeyüp havâssımızın 

mahsûlüne dahî gadr itdirilmeye bâkî hemîşe eyyâm-ı şerî‘at dâ’im bâd. 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis İbrahîm. 

Vasale fî 20 Zî’l-ka‘de sene 1083 (9 Mart 1673). 

 

177-4 İstanbul’a Gelen Hazînenin Muhâfazası Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkam me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Âsitâne-i Sa‘âdet’imden 

varınca yol üzerinde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân kethüdâ 

yerleri ve yeniçeri serdârları ve a‘yân-ı vilâyetinin iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Yeni-il ve Türkmân-ı Haleb mâlından irsâli fermânım 

olan hazîne her kangınızın taht-ı kazâsına dahîl ve vâsıl olur ise karşulayup bir mahal ve 

münâsib mü’emmen ve muhaffaz konağa kondurup gicelerde sabâha değin mu‘temed-i ‘aleyh 

âdemler ile hıfz ve hırâset itdirüp ve kalkup gider oldukda yanına yerlünün mu‘temed-i ‘aleyh 

âdemlerinden atlı ve müsellah bahâdır ve tuvâna yiğidler ve kulavuzlar koşup yollarda ve 

köprülerde ve mahûf ve muhatara olan mahallerde zikr olunan hazîne-i ‘âmiremi gereği gibi 

hıfz ve hırâset iderek emîn ve sâlim bir birinize irsâl ve te‘cîl-i ‘ale’t-ta‘cîl mahal ve me’mûra 

îsâl ve teslîm-i hazîne itdirilmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan fermân-ı sa‘âdetim mûcibince ‘amel idüp 

dahî mahall-i me’mûra irsâli fermânım olan hazîne her kangınızın taht-ı kazâsına dâhil olur 

ise karşılayup bir mahal ve münasib mü’emmen ve muhaffaz konağa kondurup gicelerde 

sabâha değin mu‘temed-i ‘aleyh âdemler ile hıfz ve hırâset itdirüp ve kalkup gider oldukda 

yanına yerlünün mu‘temed-i ‘aleyh âdemlerinden atlu ve müsellah ve tuvâna ve bahâdır 

yiğidler ve kulağuzlar koşup yollarda ve köprülerde ve mahûf ve muhatara olan mahallerde 

gereği gibi hıfz ve hırâset iderek emîn ve sâlim bir birinize irsâl ve mahal ve me’mûr îsâle ve 

teslîm itdirmekde itmâm-ı hidmet eyleyesiz ‘avk ve te’hîrden ve ihmâl ve müsâheleden ve 

‘iyâzen billahi te‘âlâ mîrî hazîneme bir mahalde zarar ve güzend itdirilmekde bunda ihtirâz 

idüp vech-i meşrûh üzere olan emrimi yerine getüresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de li-sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1083 / 

18-27 Şubat 1673). 

Be-makâmı Kostantiniyye. 

Vasale fî 25 Zî’l-ka‘de sene 1083 (14 Mart 1673). 

 

178-1 Konya Zimmîleri Cizyesi Hakkında Fermân 

Konya’da sâkin zimmiyânın cizyeleri içün 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 Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 
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ma‘lûm ola ki Konya re‘âyâsı hâlâ Edirne’de der-sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl gönderüp bin 

seksen üç senesine mahsûb olmak üzere üzerlerine edâsı lâzım gelen cizyelerin Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime kendüleri teslîm-i hazîne eylemeğin târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere 

cizyelerin rızâlarıyla a‘yân-ı vilâyetden (boş) zîde kadruhuya cem‘ ve tahsîl ve akça aldıkları 

kimesnelere edâ ve teslîm itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eyledikleri ecilden 

hâzîne-i ‘âmiremde mahfuz olan harâc muhâsebesi defterlerine nazar olundukda nefs-i Konya 

şehrinde vâki‘ iki yüz otuz üç nefer zimmî re‘âyânın be-her neferinden ikişeryüzellişer akça 

mîrî cizyeleri ve kırkar akça mîrî gulâmiyeleri ve kırkar akça dahî vech-i ma‘âş akçaları ile 

cem‘an üçyüzotuzar akça olmağın imdi târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere tahsîl itdirilmek 

fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere ‘amel idüp dahî târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere nefs-i Konya re‘âyâsının 

üzerlerine edâsı lâzım gelen cizyelerin kendü rızâlarıyla a‘yân-ı vilâyetden (boş) zîde kadruhu 

ma‘rifet-i şer‘le cem‘ ve tahsîl itdirdüp hilâf-ı emr-i şerîf kimesneye te‘allül ve nizâ‘ 

itdirmeyesiz ammâ bu bâbda ziyâde ihtimâm idüp fermânımdan ziyâde talebiyle re‘âyâya 

te‘addî ve tecâvüzden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene selâse ve semânîn ve elf 

(22 Ramazân 1083 / 11 Ocak 1673). 

 Be- makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 13 Zî’l-ka‘de sene 1083 (2 Mart 1673). 

 

178-2 Karaman Mâ-beyn Mahsûlü Hakkında Fermân 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisi dâme 

ikbâluhu akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-müvahhidîn 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 erbâbü’l-ikbâl Karaman hazînesi defterdârı ‘Abdulkerîm dâme 

‘uluvvuhu der-sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ olan mâ-beyn mahsûlü 

mâlı vilâyet-i Karaman’da barut-ı siyah mühimmâtıçün ta‘yîn olunmuşiken mâ-beyn mahsûlü 

vâki‘ oldukda kâdılar ve alay begleri ekl ve bel‘ idüp mîrîye küllî gadr eylemişlerdir deyu 

bildirüp ol makûle vâki‘ olan mâ-beyn mahsûlü her kimin zimmetinde bulunur ise mîrî içün 

tahsîl itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eyledüğü ecilden imdi sahîh mâ-beyn 

mahsûlü olan mahsûlleri nâzırlar ve ümenâ ve defterdâr tarafından zabt oluna geldüğü üzere 

zabt olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüp dahî eyâlet-i mezbûrede sahîh mâ-beyn mahsûlü olan mahsûller vâki‘ 

oldukda nuzzâr ve ümenâ ma‘rifetleri ile defterdâr tarafından mîrî içün zabt oluna geldüğü 

üzere zabt olunup âharı müdâhale itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene selâse ve semânîn ve elf (12 

Şevvâl 1083 / 31 Ocak 1673). 

Be-makâmı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 18 Zî’l-ka‘de sene 1083 (7 Mart 1673). 

 

178-3 Bilâ Vâris Ölenlerin Muhallefâtı Hakkında Fermân 

Mefâhirü’1-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Karaman Eyâleti’nde 

vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki ve 

kıdvetü erbâbü’l-ikbâl Karaman hazînesi defterdârı (boş) dâme ikbâluhu mahrûse-i Edirne’de 

der-sa‘âdetime kazâyâ defteri gönderüp eyâlet-i mezbûrede vâki‘ ba‘zı bilâd ve kasabâtda bilâ 
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vâris fevt olanların mîrîye ‘âyid olan beytü’l-mâllerin şer‘le mîrî içün ahz ve kabz eylemek 

istedikde ba‘zı evkâf-ı selâtîn ve vüzerâ hâsları zâbitleri ve ze‘âmet ve tîmâr sâhibleri 

serbestdir deyu zabtına mâni‘ olup cânib-i mîrîye gadr eylediklerin bildirüp şer‘ ve kânûn 

üzere mîrîye ‘âyid olan beytü’l-mâle âharı dahl ve ta‘arruz itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim 

virilmek ricâ eylemeğin hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan başmuhâsebe defterlerine nazar 

olundukda Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ olan beytü’l-mâlin zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi 

olmayanların muhallefâtı Karaman defterdârı tarafından mîrî içün kabz olunup akçayı teslîm-i 

hazîne oluna deyu emr-i şerîf virildüğü mestûr ve mukayyed bulunmağın imdi vech-i meşrûh 

üzere ‘amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda 

sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî eyâlet-i mezbûrede bilâ vâris fevt olup defterde 

beytü’l-mâlleri kimesneye hâsıl kayd olunmayup mîrîye ‘âyid olanları ma‘rifet-i zü‘amâ 

defterdâr-ı mûmâ-ileyhe mîrî içün ahz ve kabz itdirüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn kimesneye dahl ve 

ta‘arruz itdirmeyesiz husûs-ı mezbûrda ihtimâm üzere olup cânib-i mîrîye gadr ve zarar 

olmakdan be-gâyet ihtirâz idüp emr-i âhar irsâline muhtâc itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene 

selâse ve semânîn ve elf (22 Şevvâl 1083 / 10 Şubat 1673). 

Be-makâmı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 18 Zî’l-ka‘de sene 1083 (7 Mart 1673). 

 

179-1 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türbesi Mescidi İmâmet Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu dârende-i fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî sâdât-ı kirâmdan kıdvetü’s-

sulahâ’i’s-sâlikîn Seyyid Mehmed zîdet şeref siyâdetuhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-i 

pâdişâhânem zuhûra getürüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Hazret-i Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırrıhü’l-‘azîzin evkâfı türbesi mescid-i şerîfinde yevmî on akça 

vazîfe ile diğer Mehmed Halîfe imâm olup fevt olduğu ecilden ber-vech-i münâsafa yerine 

iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn 

bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olanYûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhunun 

‘arzı mûcibince bin seksen üç Ramazân-ı şerîfinin dördüncü gününden ber-vech-i münâsafa 

yevmî beş akça vazîfe ile imâm nasb ve ta‘yîn idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum 

ki mezbûr varup şol ki hidemât imâmetdir kemâ yenbağî mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra 

ta‘yîn olunan yevmî beş akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden 

alup mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardan hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 25 N sene selâse ve semânîn ve elf (25 Ramazân 

1083 / 14 Ocak 1673). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 25 Şevvâl sene 1083 (13 Şubat 1673). 

 

179-2 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Kâ’im-makâm Mektûbu 

Mektûb-ı subaşı. 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin huzûr-ı meclis-i şerîflerine da‘vât-ı sâfiyât 

ithâfından sonra muhlisâne inhâ olunur ki nefs-i şehre subaşı ta‘yîn oluna geldiği mu‘tâd-ı 

kadîm olmağla işbu sene selâse ve semânîn ve elf Zî’l-ka‘desinin ibtidâsından nihâyetine 

varınca tarafımıza ‘âyid ve râci‘ olan rüsûmu ‘âdiyemizi taleb ve tahsîli bâbında işbu 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu subûşı ta‘yîn kılınmışdır me’mûlümüzdür ki 

vâki‘ olan mevâddı bi-hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf olıgeldiği minvâl üzere zabt ve tasarruf itdirüp ve 
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hilâf-ı şer‘-i şerîf bir ferde te‘addî ve tecâvüz itdirilmeye bâkî hemîşe ‘ömr ve devlet seccâde 

nişîn bâd. 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis el-Hâc Ebûbekir kâ’im-makâm-ı Karaman hâlâ. 

Vasale fî 2 Zî’l-ka‘de sene 1083 (19 Şubat 1673). 

 

179-3 ‘Attâriye Mescidi Mütevelli Berâtı 

Berât-ı ‘Alî Halîfe el-mütevelli be-Mescid-i ‘Attâriye. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ ‘Attâriye Mescid-i Şerîfi’nin mütevellisi olmayup bir 

mütevelli lâzım ve mühim olmağın işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn ‘Alî her vecihle mahal 

ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûnum virilmek bâbında kâdısı akzâ 

kuzâtü’l-müslimîn Mevlânâ Mûsâ zîde fazluhu ‘arz itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûn 

‘izzet makrunu virdim ve buyurdum ki varup mezbûr mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mer‘î 

ve mü’eddî kıldıkdan sonra yevmî bir akça vazîfesine mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı 

‘ömr ve devletimçün du‘âyâ müdâvemet göstere ol bâbda âhardan bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ 

olmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 

selâse ve semânîn ve elf (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 6-15 Ağustos 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Hûlûn. 

Vasale fî 9 Zî’l-ka‘de sene 1083 (26 Şubat 1673). 

 

179-4 Konya ve Çevresi İçin Kethüdâyeri Ta‘yîni Hakkında Ağalar Mektûbu 

Mektûb-ı kethüdâyeri Mehmud Ağa. 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîf şeref-i efzâlarına dürer-i da‘vât-ı 

lâyika ve gurer-i teslîmât-ı fâyika ithâf ve ihdâ kılındıkdan sonra muhlisâne inhâ olunur ki 

hâliyâ taht-ı hükûmetiniz olan Konya ve tevâbi‘i nevâhisinde sâkin ve mütemekkin olan altı 

bölük yoldaşları üzerlerine zâbit ve kethüdâyeri nasb ve ta‘yîn olunmak mu‘tâd-ı kadîm 

olmağın ebnâ-i sipâhiyândan yalnız sekizinci bölükde yevmî onbeş akça ‘ulûfeye mutasarrıf 

olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed Ahmed mehterân hayme zîde kadruhu ocağın 

emekdârı ve hidmet güzârı olmağla hâlâ kethüdâyeri nasb ve ta‘yîn olunup mektûb-ı muhlis 

nemâ bir le irsâl-i ‘izz ve huzûr kılındı ‘inde şerefi‘l-vusûl mercûdur ki merkûmu hidmet-i 

mezbûrede istihdâm itdirüp taraf-ı âhardan bir ferde müdâhale itdirmeyesiz ve siz ki altı bölük 

yoldaşlarısız merkûmu üzerlerinize zâbit ve kethüdâyeri bilüp düşen da‘vâ ve nizâ‘larınızı 

şer‘le ve ma‘rifet-i merkûm ile gördürüp şer‘-i şerîfe itâ‘at ve merkûma inkiyâd üzere olup 

‘adem-i itâ‘atden be-gâyet ihtirâz üzere olasız sen ki kethüdâyeri zîde kadruhusun ol cânibde 

olan altı bölük yoldaşlarını hüsn-i zindegânî üzere zabt ve rabt ve düşen da‘vâ ve nizâ‘ların 

şer‘le gördürüp şer‘-i şerîfe itâ‘at eylemeyüp ve sana muhâlefet üzere olanları ism ve resmi ve 

bölüğüyle yazup bu tarafa ‘arz ve i‘lâm eyleyesin ve ol cânibde ba‘zı levendât târifesi sipâhi 

nâmıyla mızrâk ve bayrak götürüp re‘âyâ ve ehl-i sûku rencîde ve remîde ider var ise ol 

makûle olanları dikkat-ı tâm ve sa‘y ve ihtimâm üzere ele getürüp şer‘le üzerlerine lâzım 

geleni icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye itdirdesin ki sâ’irlerine mûcib-i ‘ibret ve sebeb-i nasîhat vâki‘ 

olup re‘âyâ ve berâyâ âsûde hâl üzere devâm-ı ‘ömr ve devlet-i şehriyârî ed‘iyesine 

müdâvemet ve iştigâl üzere olalar bâkî hemîşe der-seccâde-i şerî‘at dâ’im bâd hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene selâse ve semânîn ve elf (4 Ramazân 1083 

/ 4 Aralık 1672). 

Receb ağa-yı gurebâ-i yesâr-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Muharrem ağa-yı gurebâ-i yemîn-i 

dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Himmet ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yesâr-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ, ‘Abdurrahman Ağa 
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‘ulûfeciyân-ı yemîn-i dergâh-ı ‘âlî hâlâ, İsmâ‘îl ağa-yı silahdârân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ, 

Süleymân ağa-yı ebnâ-i sipâhiyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî 9 Zî’l-ka‘de sene 1083 (26 Şubat 1673). 

 

180-1 Ze‘âmet Tevcîh Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Çün ‘inâyet-i ‘aleyhi’l-mikdâr-ı şâhâne ve himâyet-i seniyyeti’l-âsâr-ı pâdişâhânem 

‘ibâd-ı ‘inâyet-i mu‘tâdemden müstehak irtifâ‘-i şân ve müstevcib-i i‘tilâ-i mekân olanlar 

bâbında mebzûl ve bî-dirîğdir binâ’en ‘alâ zâlik hâssa şâtırlarımdan râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-

şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân ‘Ömer zîde kadruhu ordu-yı hümâyûnuma âdem ve 

‘arz-ı hâl gönderüp Konya ve Akşehr ve Begşehri ve Niğde Sancaklarında Konya ve Akşehr 

ve Göçü ve Anduğu nâhiyelerinde Bulumyân nâm karye ve gayriden yüzbin akça ze‘âmet ile 

Eyâlet-i Karaman’da defterdâr kethüdâlığı dirliği mukâbelesinde sâdır olan hatt-ı hümâyûn 

sa‘âdet makrûnum mûcibince kendüsü bi-nefsihi varup edâ-yı hidmet itmek üzere sene selâse 

ve semânîn ve elf Cemâziye’l-evvelinin on ikinci gününden kendüye tevcîh olunup emr-i 

şerîfim virmekle hâsları tedârik olunmak bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin icmâl mûcibince hâsları 

tedârik olunmak emrim olmağın Eyâlet-i Karaman’da defter kethüdâlığı hâsları ber-mûcib-i 

icmâl târîh-i mezbûrdan tevcîh olunmağiçün sene-i mezbûre ve mâh-ı mezkûrenin on beşinci 

gününden hükm-i şerîfim virildikden sonra berâtı ihrâc olunmak fermânım olmağın zikr 

olunan yüzbin akça hâslar ile Eyâlet-i Karaman’ın defter kethüdâlığı gedüğü mûmâ-ileyh 

‘Ömer zîde kadruhuya tevcîh olunup virdim ki zikr olunur ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm taht-

ı yedinde olup tasarruf kılup şol ki vezâyif hidemât Eyâlet-i Karaman’ın defter kethüdâlığıdır  

Karye-i Bulumyan 2.000 / Karye-i İrme tâbi‘-i Sahrâ 5.000 ; 2.500 / Hatun tâbi‘-i 

mezbûr 2.500 / Karye-i Sa‘îd tâbi‘-i mezbûr 2.200 / 

Karye-i Ortavîrân tâbi‘-i mezbûr sâlârî 900 / Karye-i Salu tâbi‘-i Lârende 10.000 / 

Mezra‘a-i Demürcü tâbi‘-i mezbûr 2.000 / Mezra‘a-i Kilisalu tâbi‘-i Turgud 200 / 

 Mezra‘a-i May tâbi‘-i mezbûr 200 / Çandır tâbi‘-i Sa‘îd-ili 2.750 / Mezra‘a Hasanfakîh 

tâbi‘-i Sahrâ / Karye-i Zengicek tâbi‘-i (...okunmuyor...) 9.000 ; 3.500 / 

Mezra‘a-i Kumaltı(?) ve Sara(?) tâbi‘-i Hatunsaray 1.500 / Yekûn 30.500 

Livâ-i Akşehr 

Karye-i Cemâlsarây tâbi‘-i Akşehr 25.000 / Karye-i ‘Abdulcelîl tâbi‘-i m 5.300 / Karye-

i Velî tâbi‘-i mezbûr 19.000 / Karye-i Mas Köyü nâm-ı diğer Kara‘alî tâbi‘-i İslâmlı(?) sâlârî 

2.400 / Karye-i Yenice tâbi‘-i Akşehr / 

Karye-i (boş) tâbi‘-i İshâklu / Karye-i Derziler tâbi‘-i Ilgun sâlârî 3.000 / Mezra‘a-i 

Burma Yerleri tâbi‘-i Akşehr 300 / Yekûn 45.500 / 

Livâ-i Begşehri  

Karye-i Cemâleddîn tâbi‘-i Göçü / Karye-i ‘Asvân tâbi‘-i mezbûr 2.500 /  

Livâ-i Niğde 

Karye-i Ortaldı(?) tâbi‘-i Anduğu 16.000 / İcmâl-i Karye-i Cemâ‘at-ı (...okunmuyor...) 

4.000 ; 30.000 / 

Yekûn 100.000 

bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî kıla ve hâsları halkı mûmâ-ileyhi üzerlerine subaşı bilüp 

subaşılığa müte‘allık umûrda mürâca‘ât ideler ol bâbda hiç ferd mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 14 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene selâse ve 

semânîn ve elf. 
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Be-yurd-ı Sahrâ-yı Palanka-i İzberence. 

Vasale fî 18 Şevvâli’l-mükerrem sene 1083 (6 Şubat 1673). 

 

180-2 Defter Kethüdâlığı Ze‘âmeti Mahsûlü Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm (boş) ve (boş) ve (boş) ve 

(boş) kâdıları zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Eyâlet-i 

Karaman’ın tîmâr kethüdâsı olan dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kıdvetü’l-emâcid ve’l-

a‘yân Şâtır ‘Ömer zîde mecduhu dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp Konya ve Akşehr ve 

Begşehri ve Niğde Sancaklarında taht-ı kazânızda Bulumyân nâm karye ve gayriden berât-ı 

şerîfimle mutasarrıf olduğu yüzbin akça icmâllü defter kethüdâlığı ze‘âmeti karyelerinin 

rüsûm-ı serbestiyesine hâricden dahl olunduğun bildirdi imdi defter kethüdâlığı ze‘âmeti 

karyeleri serbestiyet olmak kânûn-ı kadîmdir buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda mûmâ-

ileyhin mutasarrıf olduğu defter kethüdâlığı ze‘âmeti karyelerinin resm-i cürm ve cinâyet ve 

resm-i ‘arûsâne ve kul ve câriye müjdegânesine ve sâ’ir bâd-ı hevâsına beglerbegi 

âdemlerinden ve sancakbegi ve subaşılardan ve alaybegi ve zu‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve 

çeribaşı ve çeri sürücülerinden ve ümenâ ve ‘ummâl ve nâzır-ı nuzzâr ve mültezimîn ve 

muhassıl-ı emvâl ve sâ’ir iş erlerinden ve gayrıdan muhassılen hiç ferdi dahl ve ta‘arruz 

itdirmeyesiz anın gibi yazılu re‘âyâsının birinden cürm-i galîz sâdır olup bi-hasebi’ş-şer‘i’ş-

şerîf salb ve siyâset ve yahud kat‘-ı ‘uzva müstehak ola ol vakit dahî hükm-i kâdı lâhık olup 

hüccet-i şer‘iye virildikden sonra mücrime günâh sâdır olduğu mahalde siyâsete me’mûr 

olanlara mûmâ-ileyhin ma‘rifetiyle şer‘le haklarında lâzım geleni icrâ itdirüp hâric-i toprağa 

alup gitmele komayup ve bedel-i siyâset deyu bir akça ve bir habbelerin almaya ve 

aldırmayasız ve şehriye değin mûmâ-ileyhe ‘âyid olan rüsûm-ı serbestiyesinden cüz’î ve küllî 

kimesne nesnesin dahî almış ise ba‘de’s-sübût hükm idüp gerü mûmâ-ileyhe bi-kusûr alıvirüp 

hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i hümâyûn kimesne iş itdirmeyesin şöyle bilesin ve 

ba‘de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnu mûmâ-ileyhin elinde ibkâ idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasın tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene selâse ve semânîn ve elf (21-29 

Şa‘bân 1083 / 12-20 Aralık 1672). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Vasale fî 18 Şevvâl sene 1083 (6 Şubat 1673). 

 

181-1 Bilâ Vâris Ölen Yeniçerilerin Muhallefâtı Hakkında Mektûb 

Fezâ’il-i şi‘âr mahmiye-i Edirne’den Şâm-ı Şerîf ve Trablusşâm’a varup gelince yol 

üzerinde vâki‘ olan mevâli-i ‘izâm ve kuzât efendiler hazerâtı mecâlis-i şerîfe ta‘zîmi 

müştemil olan dürer-i ed‘iye-i hâlisa ithâfıyla muhibbâne inhâ olunur ki taht-ı hükûmet 

şi‘ârlarında mukîm ve âyende ve revendeden müsâfir yeniçeri ve ‘acemioğlanı ve topçu ve 

cebeci zümresinden bilâ vâris fevt olanların metrûkâtını izn-i şer‘le ahz ve yeniçeri 

serdârlarının makbûzu olan beytü’l-mâli dahî ma‘rifet-i şer‘le taleb ve tahsîl ve bu cânibe 

getürmek içün on beşinci bölükde Ahmed Çavuş zîde kadruhu ta‘yîn ve mektûb ve dâd bir le 

irsâl-i huzûr-ı şeref mevfûrları kılınmışdır lede’l-vusûl tavâyif-i mezbûreden bilâ vâris fevt 

olanların metrûkâtını izn-i şer‘le ahz ve yeniçeri serdârlarının makbûzu olan beytü’l-mâlı dahî 

ma‘rifet-i şer‘le taleb ve tahsîl ve hâsıl olan nükûdu müfredât defteriyle teslîm ve bu cânibe 

irsâle sa‘y ve tevcîh-i himmet buyuralar ve lâkin hilâf-ı şer‘ ve kânûn kimesneyi rencîde 

itdirmeyeler bâkî hemvâre eyyâm-ı ‘ulûm ve fezâ’il-i der-seccâde-i şerâyi‘-i Muhammedî 

dâyim bâd tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene selâse ve semânîn ve elf (21-29 

Şa‘bân 1083 / 12-20 Aralık 1672). 

Muhibb-i muhlis ‘Abdurrahman ağa-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlâ hâlâ. 
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Vasale fî 29 şehr-i Ramazân sene 1083 (18 Ocak 1673). 

 

181-2 Kiremidli Han Mütevelli Berâtı 

Kiremidli Han mütevellisi Hâcı Mehmed. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Konya’da vâki‘ (boş) binâ eylediği han-ı şerîfe vazîfe-i mu‘ayyenesiyle bir mütevelli 

lâzım ve mühim olmağın işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn el-Hâc Mehmed her vecihle 

mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûn virilmek bâbında istid‘â-yı ‘inâyet 

ricâ itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu virdim ve buyurdum ki varup 

mezbûr müceddeden binâ olunan han-ı şerîfe vazîfe-i mu‘ayyenesiyle mütevelli olup hidmet-i 

lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan vazîfesine mutasarrıf olup vâkıfın 

rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletimçün du‘âya müdâvemet göstere ol bâbda âhardan bir ferd 

mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâsıt-ı 

Recebi’l-mürecceb sene selâse ve semânîn ve elf (11-20 Receb 1083 / 2-11 Kasım 1672). 

Be-makâm-ı Sahrâ-yı Çuçere. 

Vasale fî 7 Şevvâl sene 1083 (26 Ocak 1673). 

 

181-3 Konya’ya Kethüdâyeri Ta‘yîn Mektûbu 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîf şeref-i fezâları savbına da‘vât-ı 

sâfiyât muhabbet âyât ithâfından sonra minhâ-yı muhlis-i müstehâm budur ki zîr-i nikîn-i 

hukûmetlerinde mutavattın olan dergâh-ı ‘âlî cebecileri kadîmden kethüdâyeri olanlara sipâriş 

oluna gelmekle hâlâ Konya kethüdâyeri olan Mûsâ Ağa dahî üslûb-ı sâbık üzere mektûb 

iltimâs itmeğin dergâh-ı mu‘allâ cebecilerinin zabt ve rabtı mûmâ-ileyhe sipâriş olunmuşdur 

düşen husûslarında merkûmu istihdâm buyurup âharı dahl itdirmeyesiz sizler ki Konya’da ve 

nevâhisinde sâkin olan dergâh-ı ‘âlî cebecilerisiz kethüdâyeri olan mezkûr Mûsâ Ağa’yı 

üzerlerinize zâbit bilüp sözünden hâric hareket eylemeyesiz bâkî hemîşe seccâde-i şerî‘at 

muhkem bâd tahrîren fî gurre-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene isnâ ve semânîn ve elf (1 Şa‘bân 

1082 / 3 Aralık 1671). 

Mine’l-muhibi’l-muhlis İbrahîm ser-cebeciyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî 8 Şevvâl sene 1083 (27 Ocak 1673). 

 

181-4 Hocacihân Mescidi İmâmet Berâtı 

Berât-ı Mehmed / imâm-ı Hocacihân. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu dârende-i fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî Mehmed Halîfe 

‘Abdul‘azîz hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp Konya’ya tâbi‘ 

Hocacihân Karyesi’nde Hızıroğlu Mescid-i Şerîfi’nde imâm iken fevt olan diğer Mehmed 

Halîfe yerine bin seksen üç Muharremü’l-harâmının ikinci günü târîhiyle müverrah virilen 

rü’us-ı hümâyûnum sûreti mûcibince yevmî bir akça vazîfe ile imâm nasb idüp bu berât-ı 

hümâyûn ‘izzet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr varup mescid-i 

mezbûrda imâm olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan 

yevmî bir akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden alup mutasarrıf 

ola ol bâbda hiç 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 selâse ve semânîn ve elf (11 

Muharrem 1083 / 9 Mayıs 1672). 
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Be-yurd-ı Sahrâ-yı Edirne. 

Vasale fî 18 Şevvâl sene 1083 (6 Şubat 1673). 

 

182-1 Sille Bedel-i Hamrı Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf berây-ı ref‘-i bedel-i hamr ‘an ahâli-i Karye-i Sille. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisin dâme 

ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-müreselîn 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 merhûm ve mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı 

karyelerinden Sille nâm karye re‘âyâsı mahrûse-i Edirne’de der-sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl 

gönderüp bizim tuğralu defterde üç yüz doksan altı cizye hânemiz olup cem‘ine me’mûr olan 

vakf-ı mezbûr mütevellisinin eline virilen berât-ı ‘âlîşânda ta‘yîn olunduğu üzere deftere 

noksân gelmemek üzere temâmen edâ idüp kusûrumuz yoğiken vakf-ı mezbûr mütevellisi 

olanlar tekrâr bedel-i hamr nâmıyla yirmibin akça taleb idüp rencîde ve remîdeden hâlî 

değildir yedine virilen berât-ı ‘âlîşânda ta‘yîn ve tasrîh olunduğu üzere aldurdup hilâf-ı defter 

ve mugâyir-i berât-ı ‘âlîşân bedel-i hamr nâmıyla ziyâde akça taleb idüp rencîde ve remîde 

itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eyledikleri ecilden hazîne-i ‘âmiremde 

mahfûz olan harâc muhâsebesi defterlerine nazar olundukda merhûm ve mağfûr lehu Sultân 

‘Alâ’eddîn Evkâfı karyelerinden Sille nâm karyenin üç yüz doksan altı cizye hâneleri olduğu 

mestûr ve mukayyed bulunmağın imdi defterden ziyâde talebiyle rencîde olunmaya deyu 

fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup 

göresiz fî’l-hakîka karye-i mezbûre re‘âyâsı üzerlerine edâsı lâzım gelen cizyelerin cem‘ine 

me’mûr olan vakf-ı mezbûr mütevellilerinin ellerinde olan berât-ı ‘âlîşânda ta‘yîn ve tasrîh 

olunduğu üzere tuğralu deftere noksân gelmemek üzere edâ idüp kusûrları yoğiken ve berât ve 

defterde bedel-i hamr ta‘yîn olunmuş değil iken hilâf-ı defter bedel-i hamr nâmıyla mezbûrları 

rencîde ve remîde eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ idüp min ba‘d berât ve defterden ziyâde 

talebiyle mezbûrları rencîde ve remîde itdürmeyüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet 

olunmalu eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî’l-yevmi’l-‘âşir 

şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene isneyn ve semânîn ve elf (10 Zî’l-ka‘de 1082 / 9 Mart 1672). 

Be-makâm-ı Edirne-i el-mahrûse. 

Vasale fî 26 şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene 1083 (15 Ocak 1673). 

 

182-2 Konya’ya Gelen Pâşâ İçin Sarâyın Hazırlanması Hakkında Buyuruldu 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în Konya nâ’ibi zîde ‘ilmuhu ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân Konya mütesellimi zîde kadruhu inhâ olunur ki inşâ’allahu te‘âlâ yarınki gün sâlet ve 

sebekbâr Konya’ya varılmak mukarrer olmağın buyuruldu tahrîr ve konakçımız Hasan Ağa 

ile irsâl olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki bizim içün mahsûsen pâşâ sarâyın ve sâ’ir 

konakçımız yedinde olan defteri mûcibince menâzil hâzır ve âmâde eyleyesiz deyu buyuruldu 

16 R sene 83 (16 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 11 Ağustos 1672). 

Vasale fî 18 Ramazân 1083 (7 Ocak 1673). 

 

182-3 Konya Nâ’ibleri Zamânında Kaydolunan Fermân ve Berâtlar 

Bâbü’l-evâmir ve’l-berevât fî zimen-i a‘lâmi’l-‘ulemâ’i’l-‘izâm Mûsâ Efendi ve ba‘de 

vefâtuhu ilâ temâm-ı niyâbetihi ‘Îsâ Efendi. 
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182-4 Konya’ya Yeniçeri Serdârı Ta‘yîni Hakkında Yeniçeri Ağası Mektûbu 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i ed‘iyeti hâlise 

ithâfından sonra muhibbâne inhâ olunan budur ki taht-ı hükûmetinizde medîne-i Konya’da 

olan yeniçeri serdârı ref‘ olunup yerine yirmi ikinci cemâ‘atden ‘Ömer nâm yoldaş serdâr 

ta‘yîn olunmuşdur ma‘mûldür ki mezbûru serdârlık hidmetinde istihdâm eyleyesiz ve ol 

cânibde olan yeniçeri ve ‘acemioğlanı ve topçu ve cebeciyi merkûma zabt ve tavâyif-i 

mezbûreden bilâ vâris fevt olanlarının metrûkâtını izn-i şer‘le ahz ve sûk-ı sultânîde fürûht ve 

hâsıl olan nükûdu mümzâ ve mahtûm müfredât defteriyle teslîm ve bu cânibe irsâle sa‘y ve 

tevcîh himmet buyuralar ve lâkin hilâf-ı şer‘ ve kânûn kimesneyi rencîde itdirmeyeler bâkî 

hemîşe eyyâm-ı şerî‘at dâ’im bâd tahrîren fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-mürecceb 

sene selâse ve semânîn ve elf (3 Receb 1083 / 25 Ekim 1672). 

Muhibb-i muhlis ‘Abdurrahman ağa-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî 8 şehr-i Ramazân sene 1083 (28 Aralık 1672). 

 

183-1 Zimmî Cizyesi ve Bedel-i Hamrı Hakkında Fermân 

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 Kayseriye kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûrede vâki‘ Gümürgân ve Hansarı ve sâ’iri keferesi 

ordu-yı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl virüp bunlar medîne-i münevvere ‘alâ sâkinihâ efdalü’s-salât 

ve’s-selâmın evkâfından olup defter-i cedîd-i hâkânî mûcibince üzerlerine edâsı lâzım gelen 

cizye ve ispence ve sâ’ir rüsûmların temâmen mütevellilerine edâ idüp ve ziyâde-i cizye ve 

bedel-i hamriye ve cülûs ve ziyâde-i akça-i cedîd cümle yetmiş akça idüp fermân-ı şerîfim 

üzere cânib-i mîrîye edâ eylemek üzere mütevellilere edâ ve teslîm eylediklerinden sonra zikr 

olunan ziyâde-i cizye ve bedel-i hamriye ve sâ’irinin cem‘ine me’mûr olanların bunlarda 

‘alâkaları yoğiken mücerred ahz ve celb içün yirmi otuz atlu ile üzerlerine konup müft ve 

meccânen yem ve yemek ve sâ’ir me’kûlât bahâsıçün bunlardan küllî akçalar alup ve mîrîye 

teslîm eylemek üzere bir def‘a mütevellilerine virdikleri bedel-i hamriye ve ziyâde-i cizye ve 

sâ’irleri akçaların bunlardan tekrâr taleb eyleyüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn rencîde ve remîde 

olundukların bildirdiklerinde bir def‘a mütevellisine virdiklerinden sonra tekrâr taleb 

olunmağla rencîde olunmamak bâbında mukaddemâ Âsitâne-i Sa‘âdet’imden yedlerine emr-i 

şerîf virilmekle hâlâ ol emr-i şerîfi getürüp müceddeden ordu-yı hümâyûnum tarafından 

fermân-ı şerîfim ricâ eylemeğin buyurdum ki hükm-i şerîfim vusûl buldukda bu bâbda sâdır 

olan emrim üzere ‘amel idüp göresiz bunlar bedel-i hamr ve ziyâde-i cizye ve cülûs ve ziyâde-

i akça-i cedîdi cânib-i mîrîye teslîm eylemek üzere mütevellilerine edâ eyleyüp memhûr 

temessük almışlar iken cem‘ine me’mûr olanlar bunlardan hilâf-ı şer‘ ve kânûn tekrâr taleb 

eyleyüp rencîde ve remîde eyledikleri vâki‘ ise ol vecihle hilâf-ı şer‘ ve kânûn bunlardan 

tekrâr taleb itdirmeyüp rencîde ve remîde itdirmeyesiz ve şöyle ki mütevelliler aldığı akçaları 

hazîne-i ‘âmireme teslîm eylemiş ise re‘âyâ elinde olan memhûr temessük mûcibince lâzım 

gelen mâlımı mütevelliden taleb ve tahsîl eyleyüp bir vecihle re‘âyâyı rencîde ve remîde 

itdirmeyesiz hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kânûn-ı münîf ve olıgelen ‘âdet-i kadîme muhâlif 

bir ferde iş itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâlis 

şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene hamse ve seb‘în ve elf (3 Rebî‘ü’l-evvel 1075 / 24 Eylül 1664). 

Vasale fî 28 Şa‘bân sene 1083 (19 Aralık 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Konya. 
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183-2 Mahmûd Pâşâ Evkâfı Tevliyet Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı şehriyârî ve nâkil-i yarlîğ-ı belîğ mükerremet-i ‘unvân-

ı tâcidârî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Derviş Hasan hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem 

zuhûra getürüp Konya’da vâki‘ merhûm Mahmûd Pâşâ Evkâf-ı Şerîfi hanına bin seksen üç 

şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzamının gurresinden zabt eylemek üzere iftihârü’l-havâs ve’l-

mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi‘l dârü’s-

sa‘âdetim ağası olup haremeynü’ş-şerîfeyn evkâfı nâzırı olan Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhunun 

‘arzı mûcibince yevmî bir akça vazîfe ile mütevelli nasb ve ta‘yîn idüp sene-i mezbûr 

Recebü’l-müreccebinin yirmi dördüncü gününden bu berât-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnu 

virdim ve buyurdum ki mûmâ-ileyh varup vakf-ı mezbûrun tevliyetin târîh-i mezbûrda 

olıgeldiği üzere zabt ve rabt itdirilüp ta‘yîn olunan yevmî bir akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre 

mahsûlünden alup mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardan hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya 

şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn şehr-i 

Recebi’l-mürecceb sene selâse ve semânîn ve elf (28 Receb 1083 / 19 Kasım 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye-i mahrûse. 

Vasale fî gurre-i Ramazân sene 1083 (21 Aralık 1672). 

 

183-3 Na‘lıncı Demekle Ma‘rûf Nizâmeddîn Medresesi Vakfı Câbî Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki.  

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Na‘lıncı dimekle ma‘rûf Nizâmeddîn Medresesi Vakfı’nın 

mütevellisi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ zîde kadruhu südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüp vakf-ı mezbûrun yevmî bir akça vazîfe ile câbîsi olan Yahyâ fevt olup yeri mahlûl 

olmağın râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Hâcı ‘Osmân içün mahal ve müstehakdır deyu 

tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin fevti vâki‘ ise 

tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn meymenet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm 

mezbûr varup müteveffâ-yı mezkûrun yerine câbî olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer‘î ve 

mü’eddî kıldıkdan sonra ber-mûcib-i şart-ı vâkıf ta‘yîn olunan yevmî bir akça vazîfesine 

mutasarrıf ola ol bâbda efrâd-ı efrîdeden bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Recebi’l-ferd sene selâse ve semânîn ve elf (1-

10 Receb 1083 / 23 Ekim- 1 Kasım 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 2 Ramazân sene 1083 (22 Aralık 1672). 

 

184-1 Zimmî Cizyesi Hakkında Dârü’s-sa‘âde Ağası Mektûbu 

Tabbaka aslıhü’l-mümzâ el-mahtûm nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu Ebûbekir el-

mevlâ hilâfeti be-medîne-i Kayseriye el-mahmiye ‘afâ anhu. 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîf şeref-i efzâllerine ve şerî‘at me’ab 

(boş) kâdısı efendi hazretleri kâmiyâb dürer-i da‘vât-ı sâfiyât muhabbet füzûn ithâfıyla 

muhibbâne inhâ olunur ki taht-ı nezâretimizde olup Gülkiras Haremeyn Evkâfı’ndan taht-ı 

kazâlarınıza tâbi‘ Gümürgân ve Hansarı ve Sarıoğlan ve tevâbi‘ karyelerin re‘âyâsının 

ma‘mûl bihi defterleri olmayup umûr-ı vakf muhtel ve müşevveş ve müceddeden tahrîre 

muhtâc olduğu bundan akdem der-devlet medâra ‘arz olundukda tahrîri içün emr-i şerîf-i 

‘âlîşân sâdır olup sâbıkan Kayseriye mollası efendi tahrîr idüp ve defteri dahî ‘arz olundukda 

sefer-i hümâyûn üzeri olmağla henüz defter-i hâkânîye kayd olunup sûreti virilmek mümkün 

olmayup kurâ-i mezbûrûn re‘âyâsı üzerlerine bin seksen iki senesine mahsûb olmak üzere 
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mâl-ı haremeyn henüz bâkî kalup zâbitleri olan Mustafâ Beg vakf içün cizye ve sâ’ir 

rüsûmların sene-i sâbık ve olıgeldiği üzere taleb eyledikde tahrîr defteri olmadıkça virmeziz 

deyu re‘âyâların ba‘zıları şirret idüp mâl-ı vakf tahsîl olunmayup haremeyn-i şerîfeyn 

fukarâsının cizyelerine kesr ve noksân terettüb olunduğu hâliyâ der-devlet medâra ‘arz 

olundukda kadîmden olıgeldiği üzere cizye ve sâ’ir rüsûmların cem‘ ve tahsîl ve dârü’s-

sa‘âdet-i şerîfe teslîm olunmak zâbitleri Mustafâ Beg dâ‘îlerine virilmek bâbında emr-i şerîf-i 

‘âlîşân sâdır olmağın mektûb-ı muhabbet meşhûn silk-i tahrîre keşîde ve huzûr-ı meclis-i 

şerîflerine resîde kılınmışdır ledâ şerîfü’l-vusûl me’mûldür ki sene-i sâbık üzere ahz ve kabz 

itdirüp re‘âyâya bir ferd te‘allül itdirmenizde küllî memûn oluruz bâkî hemîşe fazîlet-i mevfûr 

sa‘âdet-i müstahkem bâd. 

Muhibb-i muhlis Yûsuf ağa-yı dârü’s-sa‘âde hâliyâ. 

Kayd şud fî 21 Şa‘bân sene 1083 (12 Aralık 1672). 

 

184-2 Zimmî Cizyesi Hakkında Mütevelli Mektûbu 

‘İzzetlü ve fazîletlü Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ ve Karahisâr’da ve Kütahya’da ve 

Sanduklu’da ve Ankara’da ve Sivas’da ve Mar‘aş’da ve Adana’da ve Sis’de ve Tarsus’da 

vâki‘ kâdı efendi hazretlerinin meclis-i ‘âlîlerine i‘zâz ve ikrâm dürer-i da‘vât ve gurer-i 

teslîmât ve âfiyât îsâr ve nisârından sonra inhâ-i muhlisi budur ki işbu bin seksen iki senesinin 

Martının ibtidâsından sene temâmına dek haremeyn-i şerîfin şerefihimâ Allahu te‘âlâ 

evkâfından Gülkiras aklâmına tâbi‘ Kayseriye’de vâki‘ Gümürgân ve tevâbi‘i karyelerinin 

nefs-i Kayseriye’de ve Karaman’da ve Kütahya’da ve Mar‘aş’da ve Adana’da perâkende olan 

zimmîlerin ve müslümânlarının ve Elekciyân tâ’ifelerinin ve mahrûse-i Konya’da sâkin olan 

re‘âyâlarının kadîmü’l-eyyâmdan olıgeldiği minvâl üzere cânib-i vakf-ı şerîfe ‘âyid olan 

cizyelerin ve sâ’ir rüsûmların mu‘tâdlarında ve cürm ve cinâyetlerin üslûb-ı sâbık üzere sene 

temâmına dek varınca ahz ve kabz ve cem‘ ve tahsîl itmek içün tarafımızdan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân İbrahîm Ağa’yı vekîl nasb ve ta‘yîn idüp huzûr-ı ‘izzete irsâl olunup vusûlünde 

iltâf-ı mâlen nihâyelerinizden ricâmız budur ki vâki‘ olan umûrlarında Resûl-i Ekrem rızâ-yı 

muhterem sallallahu ‘aleyhi ve sellem hürmetiçün ve rızâ-i Allah içün mu‘âvenet şerîfinizi ve 

hüsn-i nazarınızı bî-dirîğ buyurasız bâkî lutf ve kerem kerde-i ‘alâmet sa‘âdetinizdir bâkî der-

seccâde-i şerî‘at bâd bi-Rabbi’l-‘ibâd. 

Mustafâ Ağa el-mütevelli-i Gülkiras hâlâ. 

Vasale fî 21 Şa‘bân sene 1083 (12 Aralık 1672). 

 

184-3 Sille’de Mescidin Câmi‘e Çevirilmesi Hakkında Fermân 

Sille’de câmi‘-i şerîf içün emr-i şerîfdir. 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în Konya Kazâsı’nda nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Hâcı 

‘Ömer zîde ‘ilmuhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

Sille nâm karyede câmi‘ olmayup ve câmi‘i olan kurâlara ba‘îd olup ahâlisi edâ-i salât-ı 

cum‘ada ‘usret çekmeleriyle karye-i mezbûrenin Kuz Mahallesi’nde olan mescidi 

dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn karye-i mezbûre ahâlisi kendi mâllarıyla hasbeten lillahi 

te‘âlâ câmi‘ eylemek murâd itmeleriyle izn-i hümâyûnum erzânî kılınmak bâbında ‘inâyet 

ricâsına ‘arz eylediği pâye-i serîr-i a‘lâya talhîs olundukda hatt-ı hümâyûn sa‘âdet 

makrûnumla izn-i hümâyûnum erzânî kılınmışdır buyurdum ki göresin kimesnenin mülküne 

ve vakfına ve havâss-ı hümâyûnuma ‘alâkası yoğise ve mescid-i mezbûr e’imme-i Hanefiye 

rıdvânallahu te‘âlâ ‘aleyhim ecma‘înin tecvîz gördükleri üzere câmi‘ olmağa sâlih ise ve 

mezbûr kendi mâllarıyla câmi‘ binâ iderler ise vaz‘-ı minber ve anda salât-ı cum‘a ve ‘ıydeyn 
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itdüresin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-

şerîfe sene isneteyn ve semânîn ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1083 / 18-27 Şubat 1673). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 25 Şa‘bân sene 1083 (16 Aralık 1672). 

 

185-1 Esb-keşân Mukâta‘ası Vergileri Hakkında Fermân 

Dîvân tarafından Eski-il Esb-keşânı’na müte‘allık emr-i şerîfdir. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Eski-il kâdısı zîde 

fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki dergâh-ı mu‘allâma mektûb 

gönderüp dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn kazâ-i mezbûrda havâss-ı hümâyûnumdan menzile 

ta‘yîn Esb-keşân Cemâ‘ati ile merhûm ve mağfûr lehu Sultân Selîm Hân tâbe serâhu 

evkâfından Karabınar Vakfı re‘âyâsı meclis-i şer‘a varup mezkûrlar havâss-ı hümâyûnum ve 

vakf-ı merkûmun defterlü ra‘iyyeti ve ra‘iyyeti oğullarından olmağla min külli’l-vücûh 

serbest olup mîr-mîrân ve mütesellimleri ve âdemleri taraflarından cürm ve cinâyetlerine 

müdâhale olunmamağıçün bundan akdem nice def‘a evâmir-i şerîfem virilmişiken Karaman 

beglerbegisi ve mütesellimleri ve âdemleri müsvedde ve gammâz ve ashâb-ı ağrâzının hilâf-ı 

inhâsıyla âdem gönderüp şer‘-i şerîfe mürâca‘at olunmadın ve bilâ emr-i şerîf bunlardan 

ba‘zısını ahz ve hilâf-ı kânûn Konya’ya getürüp cebr ve ikrâh idüp kendü takrîrleri üzere 

mevâd tahrîr ve tescîl itdirüp zulmen ve bi-gayr-ı hak akçaların alup te‘addî ve tecâvüzden 

hâlî olmamalarıyla vâki‘ olan da‘vâ-yı şer‘iyeleri toprak kâdısı huzûrunda şer‘le görülüp bilâ 

emr-i âhar kazâya götürülmeyüp ve cürm ve cinâyet ve bâd-ı hevâlarına mîr-mîrân ve 

mütesellim ve âdemleri tarafından hilâf-ı kânûn müdâhale olunmamak bâbında emr-i şerîfim 

virilmesin ricâ eyledikleri ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında husûs-ı 

mezbûra temâm hak ve ‘adl üzere mukayyed olup göresin ‘arz olunduğu üzere ise eyyâm-ı 

sa‘âdetimde re‘âyâ ve berâyâya te‘addî olunduğuna rızâ-yı şerîfim yokdur ve havâss-ı 

hümâyûnum ve evkâf-ı selâtîn karyeleri min külli’l-vücûh serbestdir mîr-mîrân ve yahud mîr 

livâ ancak salb ve siyâsetlerine karışur cürm ve cinâyet ve sâ’ir bâd-ı hevâlarına zâbitlerinden 

gayrı dahl ve ta‘arruz eylemek câ’iz değildir ve toprak kâdısı huzûrunda da‘vâları görülmeğe 

râzılar iken bilâ emr fuzûlen âhar kazâya götürmek hilâf-ı kânûndur ehl-i ‘örf tâ’ifesine 

muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki bir kimesnenin bunlardan biri ile da‘vâ-yı şer‘iyesi 

vâki‘ oldukda da‘vâları toprak kâdısı huzûrunda şer‘le görülüp bilâ emr-i âhar kazâya 

götürmeyüp ve cürm ve cinâyet ve bâd-ı hevâlarına karışmayup zulm ve te‘addî itmeyeler ve 

itdirmeyüp men‘ ve def‘ eyleyesin ba‘de’t-tenbîh eslemezler ise vukû‘u üzere yazup ‘arz 

eyleyesin hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i hümâyûn kimesneye iş itdirmeyesin husûs-ı 

mezbûr içün bir dahî âdem varmalu eylemeyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın 

tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1081 

/ 19-28 Temmuz 1670). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 8 Şa‘bân sene 1083 (29 Kasım 1672). 

 

185-2 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Tezkere 

Tezkere-i subaşı. 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine da‘vât-ı sâfiyât ithâfından 

sonra nefs-i şehr içün subaşı nasb ve ta‘yîn olunageldiği mu‘tâd-ı kadîm ve olıgelmekle işbu 

mâh-ı Şa‘bânü’l-mu‘azzamının onuncu gününden hâfız-ı mektûb tarafımızdan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhu subaşı ta‘yîn olunmuşdur vusûlünde me’mûlüdür ki bi-

hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf vâki‘ olan mevâddı ve sâ’ir rüsûm-ı ‘âdiyemizi mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle 
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tarafımızdan zabt ve vâki‘ olan rüsûmu ahz ve kabz itdirüp âhardan bir ferdi dahl itdirmeyüp 

mûcibiyle ‘amel eyleyesiz. 

Muhibb-i muhlis Mahmûd kâ’im-makâm-ı Karaman. 

Kayd şud fî 9 Şa‘bân sene 1083 (30 Kasım 1672). 

 

185-3 Şemseddîn Tebrîzî Mahallesi’nden Hasan Çelebi ibn ‘Osmân’ın Muhallefâtı 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîn Tebrîzî Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Hasan 

Çelebi ibn ‘Osmân’ın verâseti zevce-i metrûkesi Fâtıma ve sulbiye sagîre kızları Fâtî ve 

Hadîce ve li-ebeveyn er karındaşı Hüseyin ve kız karındaşı (boş) nâm kimesnelere münhasıra 

oldukdan sonra muhallefâtından merkûmetân Fâtî ve Hadîce’nin hisselerine isâbet idüp 

vasîleri olan ‘ammileri mezbûr Hüseyin yedine ‘alâ tarîki’l-emâne hıfz içün teslîm olunan 

eşyâdır ki zikr olunur. 

Nakd ve zimemden havâle olunan esedî guruş 160 / Mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

müteveffâ-yı mezbûr Hasan ile karındaşı Hüseyin mâ-beyninde müşâ‘ olan ma‘lûmü’l-hudûd 

menzilden müteveffâ-yı mezbûr hissesine isâbet idüp taht-ı mülküne dâhil olan menzil hisse 

sülüs 2 / Sini ‘aded 2 kıymet guruş 3,5 / Bakrac ‘aded 1 kıymet rub‘ 1 / Tabe ‘aded 1 kıymet 

rub‘ 3 / Şam‘dân ‘aded 1 kıymet guruş 0,5 

Tas ‘aded 2 ma‘a lengeri ‘aded 1, kıymet guruş 1 / Hoşâb tası ‘aded 2, kıymet guruş 1,5 

/ Def‘a tas ‘aded 1 ma‘a tebsi ‘aded 1, kıymet guruş 1 / 

Lengeri ‘aded 5, kıymet guruş 1,5 / Kahve ıbrığı ‘aded 2, kıymet guruş 2 / Tencere 

‘aded 1, kıymet guruş 2 / Dîvân sahanı ‘aded 7, kıymet guruş 5 / Sâde el ıbrığı ‘aded 1, 

kıymet guruş 1 / Def‘a el ıbrığı ‘aded 2 ma‘a leğen ‘aded 2, kıymet guruş 6 / 

Maşa ‘aded 1 ma‘a tennur demürü ‘aded 1, kıymet guruş 0,5 / Def‘a sagîr tebsi ‘aded 1, 

kıymet rub‘ 1 / Fenar gömlekli ‘aded 1 ma‘a fenar ‘aded 1, kıymet guruş 2 / Def‘a sagîr fenar 

ma‘a fincan ve kutu kıymet guruş 1 / Mısır hasırı ‘aded, 1 kıymet guruş 1 / 

Menzilden isâbet iden sülsân hisseden mâ‘adâ esedî guruş 191, yalnız yüzdoksanbir 

guruşdur. Tahrîren fî gurre-i Recebi’l-ferd sene 1083 (1 Receb 1083 / 23 Ekim 1672).  

 

186-1 Kamanitçe Kal‘ası’nın Fethi Dolayısıyla Şenlikler Yapılması Hakkında 

Fermân 

Donanma emridir / feth-i Kal‘a-i Kamanitçe. 

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 tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki kadîmü’l-eyyâmdan berü devlet fâhire-i rûz-ı efzûn ve saltanat bâhire-i 

ebed makrûnumuz ile ahd-ı mîsâk ve sulh ve vifâk üzere olan Leyh keferesi çehre-i şâhid 

muvâda‘ayı nâhin-i naks ve hıyânet ile hırâşîde ve şirâze bend tetimme-i muvâ‘adeyi kezâlike 

gadr ve şekâvet ile terâşîde idüp penâh-ı erendigân dergâh-ı felek-i destgâh ve meded-i 

hâhindegân bargâh-ı satvet penâhımız olan südde-i seniyye-i sitâre fersâ ve ‘atebe-i ‘aliyye-i 

sidresâmize ilticâ ve intimâ iden Sarıkamış Kazağı tâ’ifesi der-devlet perverdâr-ı ağlâmımız 

tarafından tâ’ife-i mezbûrenin hatmânı olan kıdvetü’l-ümerâ’i’l-‘Îseviye ‘umdetü’l-küberâ’i’l-

Mesihiyye dûz-ı eştekû hatmân-ı hutimet ‘avâkıbihu bi’l-hayra tuğ ve ‘alem ve livâ-yı 

meymenet-i iltivâ-yı zafer-i tev’am ‘inâyet ve ihsânım olmağla tâ’ife-i mezbûre ve hatmânları 

sâ’ir bendegân-ı istân râsihü’l-bünyânımız ‘adâdında ma‘dûd ve tasarruflarında olan vilâyet-i 

enrûniye hatta-i memâlik-i fesîhatü’l-mesâlikimiz ile mahdûd olup tâ’ife-i mezbûrenin 

himâyet ve sıyâneti lâzıme-i nâmûs-ı cihânbânî ve mütemmim-i ‘arz ve devlet-i sâhibkırânî 
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olup kendülere ve memleketlerine zarar ve güzendden kef-i dest-i mazarrat gâret-i peyvend-i 

rükn-i şerâyit ‘ukûd-ı ‘uhûd ve sevgend ve şatr-ı sulh ve salâh-ı sevdimend mertebesinde iken 

Leyh keferesi tâ’ife-i mezbûreye îsâl-i zarar ve vilâyeti nehb ve gâret kasdıyla üzerine ‘asker 

gönderüp ba‘zı kılâ‘ı intizâ‘ ve îkâz-ı fitne ile intikâz-ı sulh ve salâha mü’eddî evzâ‘ sudûr 

eylediği ma‘rûz-ı pâye-i serîr-i cihân musîrımız oldukda fer-mûde-i ferhunde nümûdei ve 

ammâ tehâfün-i min kavmin hıyânet fenbuz ileyhim ‘alâ sevâ’ mazmûn-ı hikmet-i meymûnu 

bîş-i ziyâd ve ahbâr-ı yakîn ve cezâ-i seyyi’etin seyyi’etin mislihâ feristâd kılunup lâkin 

ta‘ayyün-i şirk âyîn-i kemâl-i tehevvür ve gurûr-ı dalâlet temkîninden vâdi-i gadr-ı tuğyân ve 

tarîk-i nakzı bagi ve fesâdda sâbit kadem ve râsih-i dem olmalarıyla felâ cürm-i perverdegâr-ı 

lâyezâlin fermân-ı vâcibü’l-imtisâl ve in nekesû eymânihim min ba‘d ‘ahdihüm ve ta‘anû fî 

dîniküm fekâtilü e’immeti’l-küfri innehüm lâ îmâne lehüm mûcibince ‘âdet-i hamiyyet-i dîn-i 

penâhî ve gayret-i şehinşâhî muktezâsınca a‘dâ-yı li’âmdan ahz-ı intikâm zimmet-i himmet ve 

illâ töhmet-i pâdişâhâneme farz ve lâzım ve vâcib ve mühim olmağın de’eb-i kadîm-i sultânî 

ve debdebe-i müstedîm-i ‘Osmânî üzere tehyi’e-i esbâb-ı âlât-ı harb ve kıtâl ve tekmile-i 

mühimmât ve edevât-ı cenk ve cidâlden sonra fe-izâ ‘azemte fe-tevekkel ‘alallah fehvâ-yı 

sa‘âdet ihtivâsı üzere mütevekkilen ‘alallah ve müteşebbisen bâ-zeyl-i mu‘cizât-ı risâlet penâh 

sallallahu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem ve müsteniden bi-kerâmet-i kerîme-i vekâne hakken ‘aleynâ 

nasru’l-mü’minîn ihlâs-ı derûn-ı safâ makrûnum ile i‘lâ-i kelimetullahi’l-‘ulyâ niyyeti ile 

dârü’n-nasr ve’l-meymene mahmiye-i Edirne’den kemâl-i ‘izz ve ikbâl ve temâm-ı şevket ve 

iclâl ile nahzet-i hümâyûn ve ‘azîmet-i zafer-i makrûn kılınup tevfîk-i Rabbânî ve teysîr-i 

‘avn-ı samadânî ile İsakçı nâm mahalle vusûl ve fermân-ı cihân mutâ‘ımız ile Nehr-i Tuna 

üzerine binâ olunan cisr-i kûh-ı mekînden cümle guzât-ı müslimîn ve kemât-ı muvahhidîn ile 

mürûr idüp harâcgüzâr ra‘iyyetimizden olan Boğdan vilâyeti muzâfâtından Şehr-i Torla’nın 

berü yakasında vâki‘ Hotin nâm menzil tuğ-ı ‘âlem-i efrûz a‘dâsuz sâhibkıranî vusûlü ve lüle 

endâz-ı mesâmi‘ küffâr-ı şekâvet-i nişân ve heybet-i efzâ-yı kulûb a‘dâ-yı sakar mekân 

olduğu gün ve kazafe fî kulûbihim er-ra‘b masdûka-i sıdk-ı mantûku muktezâsınca dârü’l-

harb olan nehr-i mezbûrun öte yakasında sengîn esâs-ı burc ve bârûsu esmâne memâs Ezvâyic 

nâm kal‘a ve şehr-i vâsi‘ mânend-i varoşu kâlib-i bî-cân gibi âdem ve insândan hâlî bırağılup 

hafazası olan kefere vâdi-i huzlâna girîzân olmağla kifâyet mikdârı mustahfızân-ı bezd-i şi‘âr 

konulup nüvvâb-ı kâmiyâb devlet medârımıza zabt itdirilmişdir ve memâlik-i küffâr-ı dûzeh 

karâra güzâr içün nehr-i mezbûrun üzerine bir cisr-i ‘azîm vaz‘ olunup tetmîminden sonra 

‘umûmen vüzerâyının re’y ve mîr-mîrân ve ümerâ-yı saf-ı arây ve ‘asâkir-i zafer-i mü’essir 

cenk-i ezmây kullarım ile köprüden ‘ubûr ve karşu yakada olan sahâri ve cibâl-i mühim 

hıyâm-ı ‘azamet ve celâl ve mızrab-ı serâdıkât-ı haşmet ve ikbâl kılındıkdan sonra mâh-ı 

Rebî‘ü’l-âhirinin yirmi üçüncü Çıhârşenbe günü menzil-i mezbûrdan kalkup küffâr-ı hâksârın 

Kamanitçe Kal‘ası ki gâyet metânet ve nihâyet istihkâm ile iştihâr bulup pây-ı esbi 

mümehhidi pençergîr sâk-ı semek ve kımme-i kule-i mu‘allâsı pâbûs-ı farkdan felek ve kûş 

kengeresi râzdâr esrâr-ı ehl-i semâ ve kıym binâsı serkûb serîr-i gubarâ bir vâdi hârâ-yı ehn-i 

asâ yekpâre kule-i hicâre üzerinde karârgîr olup dâ’iren mâdâre cürm hisârı hüdâyî kesme 

kayalardan hendekler ki devr ve ‘umuku fehminden hükemâ-yı mühendisîn mütehayyir ve 

kâsır ve ‘ukalâ-yı dûrbîn tahayyülünden ‘âciz ve hâyırdır ihâta idüp leylen ve nehâren bir 

‘azîm-i nehr-i bî-karâr mânend genç ve mâr etrâfını a‘yârdan hıfz içün ‘ale’l-istimrâr divar 

olduğundan gayrı iç hisârına  

 

187-1 Önceki Belgenin Devâmı 

muttasıl ve cümleye havâle ve hâyil-i mâdde-i istizhâr ve medâr-ı karârları kûhü’l-vend-

i mânendi menî‘ ve bülend olan tabyaları ve şivârgîr ve sayd-ı ‘usr-ı tehabbür ve haşt-ı pezîr 

olmağla bu âna dek selâtîn-i islâmdan hiçbir pâdişâh-ı cihângîr sayd-ı hümâ fersâsına kemend 

endâz teshîr ve bir sâhibkıran-ı kîtî peymânın setm-i semend-cihân nûru-yı pîrâmen-i 
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hümâyûn vüs‘at-ı nümûnunda tarh-ı endâz-ı neberd ile dest-i res olmayup zuhûr-ı millet-i 

mesîhâdan bu âna dek eydî-i ‘abedeti asnâm ve tasarruf-ı müşrikîn dalâlet-i irtisâmda 

kalmağın ve’l-lezine câhedû fîna lenehdîyennehüm subulüne va‘di sıdku encâ minhu i‘tikâd 

ve i‘tinâ ile kal‘a-i mezbûre sahrâsına nüzûl-i hümâyûn-ı nusret mevsûlüm olduğu sâ‘at-i 

tertîb mukaddemât-i feth ve teshîri tasvîb ve ittifâk-ı ârâ-yı vüzerâ-yı umûr-ı dîn ve mîr-mîrân 

ve ümerâ-yı cenk-i ezmûde ile her tarafdan muhâsara ve kuşlar kurulup bir koldan düstûr-ı 

ekrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem nâzım-ı menâzımü’l-ümem vezîr-i a‘zamım Ahmed 

Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhu ve Rûm-ili ‘askeri ve yeniçeri kullarım ile ve bir koldan hâssa 

musâhibim ve ikinci vezîrim Mustafâ Pâşâ Anadolu beglerbegisi ve eyâleti ‘askeriyle ve bir 

koldan vezîrim kâ’im-makâm Mustafâ Pâşâ Karaman ve Sivas ‘askeriyle cok cok ‘asâkir-i 

nusret fevc-i deryâ-i mevc sevk olunup mevâzi‘-i ‘adîdede hâzır ve ‘anîde olan rûbestimân-ı 

ejder-i dehn ahker-i efken toplar ile döğülüp avâze-i dâr ve kîr-i çarh-ı esîre ulaşdırılup ki her 

topun avâz-ı vâcibü’l-ihtirâzın işidenlere yec‘alûne asâbi‘ahum fî ezânihim mine’s-savâ‘ik 

hazere’l-mevt fehvâsı üzere kemâl-i dehşet ve mehâbet ve haşyet müstevli olurdu ve hevâyı 

şâhî darbazanlar ve kambere-i zâr-ı efken Sırbî devletlerine havâle idüp bu üslûb-ı mehâbet 

mashûb üzere deh-i dûzeh mikdârı cenk ve peykâr-ı derkâr ve nâ’ire-i kârzâr şirâr-ı yâr olup 

şîrân-ı meydân-ı vegâ ve hezbirân-ı ‘arsa-i hümâ olan gâziyân-ı şer‘at nümâ kullarım kefere 

ve fecerenin top ve tüfenklerine bakmayup seyl-i kûhsâr gibi tabya divarına yürüyüp nücûm-ı 

tîr ve tüfengi rücûm-ı a‘dâ-yı şebrenk eylemekle küffâr-ı la‘în dahî cenk ve pürhâş sehminden 

ve top ve tüfenk ve hemenden tabyada karâr idemeyüp iç hisârlarına firâr eylemeleriyle 

fermân-ı celîlü’l-kadr-i nebeviyyi izâ kaderte ‘alâ ‘adüvvüke fec‘ali’l-fevze kevni’l-kudreti 

mûcibince mâl ve cânlarına amân virilüp ve kal‘a-i merkûme mâh-ı Cemâziye’l-ûlânın on 

üçüncü günü tevâbi‘ ve levâhıkıyla zabt ve tasarruf ve memâlik-i mahrûse-i İslâmiyeye 

zamîme kılınup bunca mâh ve sâlden berü rüsûm-ı küfr ve dalâl ile mâlen mâl olup me‘âbid-i 

‘abedeti esnâm olan kilisa-yı şirk-i encâmları innemâ yu‘ammiru mesâcidallahi men âmene 

billahi ve’l-yevmi’l-âhari mûcibince bi-fazlillahi ve ‘inâyetihi mesâcid ve cevâmi‘ ehl-i islâm 

olmuşdur hezâ min fazli Rabbî a‘dâ bu gazâ-yı nusret fercâm ve nu‘amâ-yı ‘uzmâ-yı hayr-ı 

ihtitâmın şükrâniyesi ‘âmme-i ‘ibâdullah üzerine vâcib ve lâzım olmağın mu‘tâd-ı kadîm 

üzere şehr ve kasabâtda sûk ve bazarı donadup ve kal‘a ve kulelerde top ve tüfenkler atdırılup 

rağmen ‘ale’l-a‘dâ üç gün üç gice şenlikler itdirmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrîm 

üzere ‘amel idüp dahî şehr ve kasabâtda münâdiler nidâ itdirüp rağmen li’l-a‘dâ üç gün üç 

gice çarşuyu bazarı donadup ve kal‘a ve kulelerde toplar ve tüfenkler atdırup envâ‘ şenlikler 

ve şâdımânlıklar itdirüp devâm-ı ‘ömr ve devlet-i ebed peyvendime du‘â itdiresiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Cemâziye’l-evvel sene selâse ve 

semânîn ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1083 / 25 Ağustos- 3 Eylül 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Kal‘a-i Kamanitçe. 

Vasale fî 12 Recebi’l-ferd sene 1083 (3 Kasım 1672). 

 

187-2 Uluırmak Mahallesi Mescidi İmâmet Berâtı 

Berât-ı Mehmed. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Konya’da vâki‘ Uluırmak Mahallesi’nde vâki‘ mescid-i şerîfde imâm olan Receb fevt 

olup yeri mahlûl olmağın yerine işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn Mehmed her vecihle 

lâyık ve mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet 

taleb itmeğin mahlûlünden sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr 

imâm olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî kıldıkdan sonra yevmî bir akça ile mutasarrıf olup 

vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletçün du‘âya müdâvemet göstere ol bâbda âhardan bir 
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ferd mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i 

Şa‘bân sene isneteyn ve semânîn ve elf (21-29 Şa‘bân 1082 / 23-31 Aralık 1671). 

Be-makâm-ı Edirne. 

Vasale fî 22 Receb sene 1083 (13 Kasım 1672). 

 

188-1 Karaman Eyâleti Vergilerinin Toplanması Hakkında Dîvân Tezkeresi 

Tezkere-i dîvân berâ-yı vekâlet-i ‘Alî Ağa ‘an cânib-i defterdâr-ı Karaman. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 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 cânib-i hazîne-i Karaman’dan tezkere-i dîvân vâsıl olıcak ma‘lûm ola 

ki taht-ı kazânızda vâki‘ beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa ve yûva ve kaçgun ve tefvîz-i arâzi-i 

hâliye ve cüz’î ve küllî taraf-ı mîrîye ‘âyid ve râci‘ olan emvâl-i mîrîye ‘âyid ve râci‘ olan 

emvâl-i mîrîye her ne ise cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz itmek bâbında tarafımızdan nefs-i 

Konya’da kâ’im-makâm olmak kânûn-ı kadîm olmağla işbu bin seksen üç Recebü’l-

müreccebinin yirmi yedinci gününden kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-

mekârim ‘Alî Ağa dâme mecduhu tarafımızdan kâ’im-makâmımız ve vekîl ve vekîl-i 

mutlakımız olup ‘âmmeten ve hâssaten cemî‘an cem‘ ve tahsîli lâzım gelen emvâl-i mîrîyeyi 

ahz ve kabz içün tezkere-i dîvân tahrîr ve irsâl olundu vusûlünden gerekdir ki vech-i meşrûh 

üzere taht-ı kazânızda vâki‘ ve sâ’ir Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ kazâyâda zuhûr iden beytü’l-

mâl-i ‘âmme ve hâssa ve yûva ve kaçgun ve sâ’ir mîrîye râci‘ olan emvâl-i şehriyârî her ne ise 

kadîmden kâ’im-makâmlar vaz‘-ı yed idegeldikleri rüsûm-ı ‘avâdî her ne ise mûmâ-ileyh ‘Alî 

Ağa dâme mecduhu ‘umûmen Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ olan mevâdda vâzi‘ü’l-yed olup 

eyâlet-i mezbûrede vâki‘ beytü’l-mâl-i ‘âmme ve hâssa ve yûva ve kaçgun ve tefvîz-i arâzi-i 

hâliye ve bi’l-külliye mîrîye ‘âyid ve râci‘ olan umûru minvâl-i kadîm üzere teftîş ve tefahhus 

ve cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz idüp efrâd-ı efrîdeden bir ferdi dahl ve ta‘arruz itdirüp 

emvâl-i mîrîye gadr itmekden ve hilâf-ı şer‘ ve kânûn kimesneye zulm ve te‘addîden ihtiyât 

üzere olup mûcib-i tezkere ile ‘âmil olalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Recebi’l-mürecceb li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (21-30 Receb 1083 / 12-21 Kasım 1672). 

Be-medîne-i Konya el-mahmiye. 

Vasale fî 27 Receb sene 1083 (18 Kasım 1672). 

 

188-2 Konya Bedel-i Güherçilesi Hakkında Dîvân Tezkeresi 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu cânib-i hazîne-i 

Karaman’dan tezkere-i dîvân vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki nefs-i Konya mahallâtında vâki‘ 

tîmârdan ma‘zûl sipâhi ve sipâhizâdegân ve zâviyedârân ve köprücü ve derbendci ve ‘abd-ı 

mu‘tak ve hâric ez-defter ve bîrûniyân ve sâ’ir mevkûfât tâ’ifeleri üzerlerine edâsı lâzım ve 

mühim olan bedel-i güherçilelerin cem‘ ve tahsîl itmek bâbında kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Alî Ağa zîde kadruhu ta‘yîn ve irsâl olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki vech-i meşrûh üzere 

nefs-i Konya’da ve sâ’ir kazâ-i mezbûrda vâki‘ mevkûfât tâ’ifeleri be-her sene vire geldikleri 

bedel-i güherçilelerin mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa zîde kadruhuya edâ ve teslîm idüp mâl-ı 

pâdişâhîye noksân îrâs itmekden ve hilâf-ı şer‘ ve kânûn fukarâya te‘addîden ihtirâz üzere 

olup mûcib-i tezkere ile ‘âmil olalar tahrîren fî şehr-i Receb li-sene selâse ve semânîn ve elf 

(Receb 1083 / Ekim- Kasım 1672). 

Be-medîne-i Konya el-mahmiye. 

Vasale fî 27 Receb sene 1083 (18 Kasım 1672). 
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188-3 Mekke ve Medîne’ye Gönderilen Surrenin Muhâfazası Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Âsitâne-i Sa‘âdet’imden 

Şâm-ı Şerîf’e varınca yol üzerinde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân zikr olunan kazâlarda vâki‘ kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdârları ve sâ’ir a‘yân-ı 

vilâyetin iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Ka‘be-i 

Mükerreme ve Medîne-i Münevvere şerefihümâ Allahu te‘âlâ ilâ yevmi’l-âhire câniblerine 

her sene cenâb-ı devlet me’abım tarafından irsâl olunan surre-i şerîfem mu‘tâd-ı kadîm üzere 

işbu sâl-i ferhunde fâlda dahî îsâl olunması fermânım olmağın imdi surre-i şerîfem hazînesi 

her kangınızın taht-ı kazâsına varup dâhil olur ise bir mahfûz ve mazbût olan mahalde 

kondurup gicelerde bekçiler ta‘yîn idüp muhkem hıfz ve hırâset itdürüp ve gider oldukda 

yanına yarar ve mu‘temed-i ‘aleyh âdemler koşup emîn ve sâlim birbirinize irsâl ve ber-vech-i 

ta‘cîl mahall-i me’mûra îsâl itmeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 

(boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrîm mûcibince ‘amel idüp dahî 

vech-i meşrûh üzere mahall-i me’mûra îsâli fermânım olan surre-i şerîfem hazînesi her 

kangınızın taht-ı kazâsına dâhil olur ise bir mahfûz ve mazbût olan mahalde kondurup giceler 

bekçiler ta‘yîn idüp muhkem hıfz ve hırâset itdürüp ve gider oldukda yanına yarar ve 

mu‘temed-i ‘aleyh âdemler koşup emîn ve sâlim birbirinize irsâl ve ber-vech-i ta‘cîl Şâm-ı 

Şerîf’e îsâl itdirmekde her biriniz gereği gibi ikdâm-ı tâm ve ihtâm-ı mâlâ kelâm idüp ‘avk ve 

te’hîrden ve ihtimâl ve müsâheleden ve ‘iyâzen billahi te‘âlâ hazîne-i hümâyûnum bir 

mahalde zarar isâbet itdirmekden ziyâde ihtiyât ve ihtirâz üzere olup emr-i şerîfimin mazûn-ı 

hümâyûnu ile ‘âmil olasız şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîr fî evâ’il-i şehr-i 

Recebi’l-ferd sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Receb 1083 / 23 Ekim- 1 Kasım 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 2 Şa‘bân sene 1083 (23 Kasım 1672). 

 

189-1 Tîmâr Tevcîh Berâtı 

Berât-ı Esbât Ağa. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Tabbaka aslıhü’l-hatîr nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu Mehmed el-kâdı-i be-‘asker-i 

Anadolu ‘afâ ‘anhu. 

Orta boylu elâ gözlü açık kaşlu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘i’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân Esbât zîde kadruhu ordu-yı hümâyûnuma gelüp Konya Sancağı’nda Sahrâ Nâhiyesi’nde 

Ekizce nâm karye ve gayriden ondokuzbinikiyüzelli akça tîmâra mutasarrıf olup emekdâr ve 

müstehak-ı ‘inâyet olmağla iki def‘a beşerbin akça terakkîlere sene selâse ve semânîn ve elf 

Rebî‘ü’l-âhiresinin yirminci gününden evâmir-i şerîfem virilüp ve yine livâ-i mezbûrede 

Hatunsarâyı Nâhiyesi’nde Gilisra nâm karye ve gayriden sekizbin akça hisse tîmâra 

mutasarrıf olan ‘Alî me’mûr olduğu Leyh Seferi’ne gelmeyüp ve Kamanitçe Kal‘ası 

muhâsarası ve fethinde ve sâ’ir hidemât-ı hümâyûnumda mevcûd bulunmayup tîmârı ol 

vecihle mahlûl olmağla hisse-i mezbûre kendü tîmârına zam ve ilhâk olunmak bâbında ‘inâyet 

ricâ itmeğin mezbûrun sefer-i mezbûra gelmediğin ve Kamanitçe muhâsara ve fethinde 

mevcûd bulunmadığın kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân livâ-i mezbûr alaybegisi Hasan zîde 

kadruhu i‘lâm itmeğin sancağında sâkin ve alaybegisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla 

sene-i mezbûre Cemâziye’l-ûlâsının gurresinden tevcîh olunup virilen tahvîl mektûbu ile 

mûcibince zikr olunan sekizbin akça hisse tîmâr vech-i meşrûh üzere sefer-i mezbûra 

gelmeyen ‘Alî tahvîlinden istihkâkı ve fermânım olan terakkîsi bedeli elinde olanıyla cümle 

ze‘âmeti yirmiyedibinikiyüzelli akçalık olup noksânıyla ber-vecih-i tekmîl 
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yirmidokuzbinikiyüzelli akçalık üzere mûmâ-ileyh Esbât zîde kadruhuya tevcîh olunup 

emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm Karaman beglerbegisi ‘Alî dâme ikbâluhunun tezkeresi mûcibince 

virdim ki zikr olunur ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm 

Karye-i Ekizce tâbi‘-i Sahrâ hisse 1.400 / Karye-i Tol ‘an zehâyir-i taraflar 

(...okunmuyor...) tâbi‘-i mezbûr hisse 1.000 / 

Karye-i Absarı tâbi‘-i Sa‘îd-ili hisse 1.400 / Karye-i Hârûn tâbi‘-i mezbûr hisse 1.000 / 

Karye-i Rüstem Çiftliği tâbi‘-i Sa‘îd-ili hisse 600 / Mezra‘a-i Hûraüyüğü(?) tâbi‘-i Sahrâ hisse 

sâlârî 100 / Karye-i Eşenler tâbi‘-i Aladağ hisse 3.500 

Mezra‘a-i Arslanmana(?) tâbi‘-i Belvîrân hisse 2.300 / Karye-i Kureyş hâric ez-defter 

tâbi‘-i mezbûr hisse 3.000 / Karye-i Ahmedler tâbi‘-i Eski-il hisse 3.000 / Mezra‘a-i 

Karadiğin tâbi‘-i Sahrâ hisse 1.200 / Karye-i Mûsâ Kocac nâm-ı diğer Kâdıköyü tâbi‘-i Sahrâ 

hisse 1.000 ; 500 / 

Mezra‘a-i ‘Arablar tâbi‘-i mezbûr hisse 900 / Mahlûlât 1.250 / Yekûn 18.000 / Mezra‘a-

i ‘Osmâncık tâbi‘-i Sa‘îd-ili hisse 150 / Mezra‘a-i Sarıbınâr tâbi‘-i mezbûr hisse 300 / 

Yekûn ‘an tahvîl-i hod 19.250. 

İlhâk-ı ilâ zâlike berâ-yı terakkî ‘an tahvîl-i ‘Alî Sefer-i Leyh niyâmid-i der-livâ-i 

mezbûr. 

Karye-i Gilisra tâbi‘-i Hatunsarây hisse 12.100 ; 8.000 / 

Yekûn 27.250 / Ber-vech-i tekmîl 29.250. 

taht-ı yedinde olup tasarruf kılup şol ki vezâif hidemât mebrûre-i mevfûre ve mesâ‘î-i 

meşkûre ‘asâkir-i mansûredir ber-mûcib-i defter-i hâkânîyi bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî 

kılavuz-ı ‘âmmeti halkı mûmâ-ileyhi subaşı bilüp subaşılığa müte‘allık umûrda mürâca‘at 

eyleyeler ol bâbda hiç efrâd-ı efrîdeden bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ ve müzâhim olmaya şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî gurre-i şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene selâse ve 

semânîn ve elf (1 Cemâziye’l-evvel 1083 / 25 Ağustos 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Kal‘a-i Kamanitçe. 

Vasale fî 17 Receb sene 1083 (8 Kasım 1672). 

 

189-2 Tîmâr Tevcîhi Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf-i Esbât 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-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 zü‘amâdan Esbât zîde kadruhu hâlâ ordu-yı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp 

Konya Sancağı’nda Hatunsarây Nâhiyesi’nde Gilisra nâm karye ve gayriden sekizbin akça 

tîmâra mutasarrıf olan ‘Alî me’mûr olduğu Leyh Seferi’ne gelmemekle tîmâr-ı mezbûr 

mahlûl olmağla ze‘âmetine ilhâk olunup lâkin işbu sene-i mübârekede vâki‘ olan mahsûlâtı 

re‘âyâ yedlerinde bulunup mâ-beyn mahsûlü olup mîrîye ‘âyid olmağla taraf-ı mîrîden ahz ve 

kabz olunmak bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eylemeğin imdi yazusu mikdârı teslîm 

eylemek üzere sene-i mezbûrede mîrîye ‘âyid olan mahsûlü ahz olunmak fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî 

mezbûr ‘Alî’nin re‘âyâsı üzerinde işbu sene-i mübârekede vâki‘ olan mahsûlâtı her ne ise 

yazusu mikdârı teslîm eylemek üzere ma‘rifet-i şer‘le mîrî içün ahz ve kabz itdirdüp mezbûr 

‘Alî’yi ve âharı dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz husûs-ı mezbûr içün emr-i âhar irsâline muhtâc 

itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 
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şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 

1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Kal‘a-i Kamanitçe. 

Vasale fî 17 Receb sene 1083 (8 Kasım 1672). 

 

190-1 Sultân Süleymân Hân Câmi‘i Mü’ezzin Beratı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur 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 Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhu dîvân-ı 

hümâyûnuma ‘arz gönderüp Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân Süleymân Hân 

Câmi‘-i Şerîfi’nde yevmî beş akça vazîfe ile mü’ezzin olan Mustafâ fevt oldukda 

mahlûlünden Mehmed Halîfe ibn ‘Ömer nâm kimesneye tevcîh olunup edâ-i hidmet idüp 

kusûru yoğiken câmi‘-i mezbûrda mü’ezzinbaşı olan İsma‘îl nâm şehr kethüdâsı istihkâkı 

yokdur deyu hilâf-ı inhâ ‘arzlar getürüp Mehmed Halîfe’yi ref‘ itdirüp ‘avâm-ı nâsdan nâ-

müstehak olan oğlu Mehmed içün kendi üzerine tevcîh itdirdüp buna gadr olup Konya 

sükkânından olup ticâret tarîkiyle İstanbul’da ba‘zı sâdıkü’l-ihbâr kimesnelerden ikisinin 

ahvâli su’âl olundukda Mehmed bin ‘Ömer sâlih ve mü’ezzinliğe lâyık kimesnedir deyu 

şehâdet ve diğer Mehmed ‘avâm-ı nâsdan nâ-müstehak olduğu müfettiş-i evkâf huzûrunda 

hüccet olmağın Mehmed bin İsma‘îl Halîfe ref‘ olunup diğer Mehmed bin ‘Ömer’e ibkâ ve 

mukarrer kılınmak bâbında ağa-yı müşârün-ileyhin ‘arzı mûcibince ‘inâyet ricâsına i‘lâm 

itmeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp ağa-yı mûmâ-ileyhin ‘arzı 

mûcibince bin seksen üç Cemâziye’l-âhirinin ikinci gününden yevmî beş akça vazîfe ile 

mü’ezzin nasb ve ta‘yîn idüp bu berât-ı hümâyûn meymenet makrûnu virdim ve buyurdum ki 

mezbûr varup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî beş 

akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden alup mutasarrıf olup ol 

bâbda ref‘ olunan Mehmed bin İsma‘îl Halîfe ve taraf-ı âhardan bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ 

olmayup dahl ve ta‘arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-

yevmi’s-sâmin min şehr-i Cemâziye’l-âhire sene selâse ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-

evvel 1083 / 1 Ekim 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 28 Cemâziye’l-âhire sene 1083 (21 Ekim 1672). 

 

190-2 Sultân Selîm Câmi‘i Mü’ezzinliği Anlaşmazlığı 

el-emr-i hasebimâ hurrire nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu İbrahîm bin ‘Abdulhay el-

me’mûr-ı bi-teftîşi’l-evkâf ‘afâ ‘anhümâ. 

Dârü’s-sa‘âdeti’s-seniyye ağası hazretlerinin sâye-i nezâretlerinde olan evkâfdan olup 

Vilâyet-i Anadolu’da medîne-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân Süleymân 

‘aleyhi’r-rahme ve’r-rıdvân hazretlerinin câmi‘-i şerîflerinde yevmî beş akça vazîfe ile 

bundan akdem mü’ezzin olan işbu sâhibü’l-kitâb Mehmed Halîfe ibn ‘Ömer nâm kimesne 

dârü’s-sa‘âdeti’ş-şerîfede ma‘kûd meclis-i şerîfde takrîr-i kelâm idüp câmi‘-i mezbûr 

mü’ezzini iken fevt olan Mustafâ nâm kimesne mahlûlünden dârü’s-sa‘âdeti’s-seniyye 

tarafından yedime virilen ‘arz-ı şerîf mûcibince hidmet-i mezbûre vazîfe-i merkûme ile bana 

tevcîh olunmuşiken yine câmi‘-i mezkûrda mü’ezzinbaşı olan el-Hâc İsma‘îl nâm kimesne 

gelüp ben mü’ezzinliğe andan ehakım deyu hilâf-ı inhâ ile beni ref‘ itdirüp zikr olunan 

mü’ezzinliği oğlu diğer Mehmed nâm kimesneye berât itdirmiş benim ve mezbûr Mehmed’in 

keyfiyet-i ahvâlimiz medîne-i Konya ahâlisinden olup işbu meclisde hâzırûn bî-garaz 

müslimînden su’âl olunsun didikde fî’l-asl medîne-i mezbûreden olup hâlâ ticâret tarîki ile 
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mahmiye-i İstanbul’da Vâlide Hanı dimekle ma‘rûf handa sâkin müslimînden el-Hâc Mustafâ 

bin Velî ve Ahmed bin Mehmed ve Mahmûd Çelebi ibn Mehmed ve el-Hâc Memi bin Kılıç 

ve el-Hâc İbrahîm bin Receb ve el-Hâc Muslî bin Mehmed ve Süleymân bin Halîl ve ‘Îsâ 

Dede ibn Mehmed ve Mehmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i mezbûra 

hâzırûn olup eserü’l-istihbâr fî’l-vâki‘ mezbûr Mehmed Halîfe kendi hâlinde bir sâlih ve 

mütedeyyin ve her vecihle hidmet-i te’zîne lâyık ve mahal ve müstehak kimesnedir ve mezbûr 

Mehmed Halîfe’nin ref‘inden zikr olunan mü’ezzinlik tevcîh olunan mezbûr el-Hâc İsma‘îl’in 

oğlu merkûm diğer Mehmed ‘avâm-ı nâsdan bir kimesne olup hidmet-imezbûreye lâyık ve 

sezâ değildir savâb olan hidmet-i mezbûre merkûm Mehmed Halîfe’ye kemâkân ibkâ ve 

mukarrer kılınmakdır deyu her biri meclis-i mezbûrda ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virilmesiyle 

mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

selâse ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1083 / 15 Eylül 1672). 

‘Umdetü ashâbü’t-tahrîr ve’r-rakam Muhâsebeci İbrahîm Efendi, Zübdetü erbâbü’t-

tahrîr ve’r-rakam Mukâta‘acı İsma‘îl Efendi, Mefahrü’l-a‘yân Mehmed Ağa kethüdâ-i 

teberdârân-ı hâssa, Mefharü’l-emâyin Mehmed Efendi mütevelli-i Haremeyn, Fahrü’l-eşbâh 

İsma‘îl Ağa mütevelli-i Ayasofya-i Kebîr, Fahrü’l-akrân Mehmed Ağa mütevelli, Fahr-ı 

erbâbü’t-tarîr ‘Osmân Efendi mütevelli-i Vâlide Sultân ve gayruhum. 

 

191-1 Şeyhahmed Mahallesi Mescidi Evkâfı Mahsûlü Nâzır Berâtı 

Berât-ı Emîne. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în Konya Kazâsı’nda nâ’ibü’ş-şer‘ olan mevlânâ 

Mehmed zîde ‘ilmuhu dergâh-ı mu‘allâma mektûb gönderüp medîne-i Konya’da Şeyhahmed 

Mahallesi’nde vâki‘ mescid-i şerîfin evkâfından Karailki Mezra‘ası dimekle ma‘rûf vakf 

mezra‘anın gallesi evlâda meşrût olup evlâdiyet üzere on iki sehimden senevî bir sehm hisse 

vazîfe ile nâzır olan İsma‘îl fevt olup yeri mahlûl olmağın müteveffâ-yı mezbûrun kız 

karındaşı olup aslah evlâddan işbu râfi‘a-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Emîne Hatun her 

vecihle mahal ve müstehaka olmağın nezâret-i merkûme vazîfe-i mezkûre ile virilmek 

bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn meymenet makrûnu 

virdim ve buyurdum ki mezbûre Emîne Hatun varup müteveffâ-yı mezkûr karındaşı yerine 

evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere zikr olunan mezra‘anın on iki sehmden senevî bir sehm hisse 

vazîfe ile nâzırı olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra vâkıfın 

rûhu ve benim devâm-ı ‘ömr ve devletim ed‘iyesine müdâvemet ve iştigâl gösterüp ol bâbda 

hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ ve müzâhim olmayup dahl ve ta‘arruz kılmayalar şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Recebi’l-mürecceb sene isneteyn ve 

semânîn ve elf (1-10 Receb 1082 / 3-12 Kasım 1671). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 26 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (19 Eylül 1672). 

 

191-2 Konya’ya Mütesellim Ta‘yîni Hakkında Beglerbegi Mektûbu 

Mektûb-i mütesellim-i cedîd. 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin huzûr-ı şerîflerine dürer-i da‘vât ve gurer-i 

teslîmât ve âfiyât ithâfından sonra muhibbâne inhâ olunur ki hâlâ mutasarrıf olduğumuz 

Karaman Eyâleti’nin zabt ve rabtına tarafımızdan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mahmûd Ağa 

zîde kadruhu mütesellim nasb ve irsâl olunmuşdur vusûl buldukda gerekdir ki Konya’ya dâhil 

olduğu günden sicill-i mahfûza işâret olunup eyâlet-i mezbûreden tarafımıza ‘âyid cürm ve 

cinâyet ve dem ve diyet ve rüsûm-ı Mart ve hâslardan hâsıl mahsûlât ve sâ’ir cüzvî ve küllî 
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hukûk ve rüsûm her ne ise bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kânûn mûmâ-ileyh Mahmûd Ağa tarafından 

görülüp ahz ve kabz oluna âharı dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz bâkî ‘izz ve fazîlet bâd. 

Muhibb-i muhlis ‘Alî mîr-mîrân-ı Karaman hâlâ. 

Vasale fî 4 Cemâziye’l-âhire sene 1083 (27 Eylül 1672). 

 

191-3 Konya Kazâsı’na Nâ’ib Ta‘yîni Hakkında Mektûb 

Taraf-ı mîrîden niyâbet içün virilen mektûbdur. 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în hâlâ medîne-i Konya’da nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ 

‘Îsâ Efendi kâmiyâb ba‘de’t-tahiyye inhâ olunur ki medîne-i mezbûrede hâkimü’ş-şer‘ olan 

Mevlânâ Mûsâ Efendi bi-emrillahi te‘âlâ fevt olup kazâ-i mezbûr mahlûl olmağla 

tarafımızdan sizi nâ’ib nasb idüp sipâriş olunmuşdur mektûbumuz vusûlünde ke’l-evvel nâ’ib 

olup kazâ-i mezbûru zabt idüp icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iye idesiz ve hâsıl olan mahsûlü mîrî içün 

ahz ve kabz eyleyesiz ve’s-selâm hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min şehr-i Cemâziye’l-âhire 

li-sene selâse ve semânîn ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1083 / 6 Ekim 1672). 

Mehmed kâ’im-mâkâm-ı ed-defterî-i Karaman hâlâ. 

Kayd şud fî 13 Cemâziye’l-âhire sene 1083 (6 Ekim 1672). 

 

191-4 Konya Kazâsı’na Nâ’ib Ta‘yîni Hakkında Tezkere 

Tezkere-i niyâbet ‘ân cânib-i defterdâr. 

Kıdvetü’l-efâzıl ve’n-nüvvâb fazîletlü efendi hazretleri kâmiyâb ba‘de’t-tahiyyeti’s-

sâfiye minhâ-yı muhlisî budur ki bi-emrillahi’l-meliki’l-bârî hâliyâ Konya kâdısı fevt olup 

ahkâm-ı şer‘iye mu‘attal olmak hilâf-ı kânûn-ı şehriyârî olup cenâb-ı fezâ’il-i me’abları envâ‘ 

fezâ’il-i bâhire ile şöhre-i ahâli-i şehr olduğun i‘lâm eyledikleri ecilden taraf-ı saltanat-ı 

‘âliyeden ehline tevcîh oluncaya değin kazâ-i mezbûrede beyne’l-ahâli icrâ-yı ahkâm-ı 

şer‘iyede nâ’ib-i menâb olup câdde-i şer‘-i enverin şâri‘-i i‘zamına zâhib olup vâki‘ olan 

mahsûlâtı müfredât defteriyle taraf-ı mîrîden ahz ve kabz içün ta‘yîn olan fahrü’l-akrân 

Mustafâ Ağa dâme mecduhuya teslîm eyleyesiz hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene selâse ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1083 / 18 Ekim 

1672). 

Vasale fî 28 Cemâziye’l-âhir sene 1083 (21 Ekim 1672). 

‘Abdulkerîm ed-defterî-i hazîne-i Karaman hâlâ. 

 

192-1 Sinân Pâşâ Evkâfı Câbî Berâtı 

Mâliye tarafından berât-ı şerîfdir. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în Konya Kazâsı’nda nâ’ibü’ş-şer‘ olan mevlânâ el-

Hâc ‘Ömer zîde ‘ilmuhu hâlâ der-sa‘âdetime ‘arz gönderüp merhûm Sinân Pâşâ evkâfından 

Konya’da vâki‘ Mehremşe nâm karyenin câbîsi olmayup bir câbî lâzım ve mühim olmağın 

işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî ‘Abdunnâsır zîde kadruhu ibtidâdan yevmî üç akça 

vazîfe ile câbî nasb ve ta‘yîn olunmak bâbında ‘inâyet ricâsına i‘lâm itmeğin mevlânâ-yı 

mezbûrun ‘arzı ve sûret-i rü’us-ı hümâyûnum mûcibince hakkında mezîd-i ‘inâyet 

pâdişâhânem zuhûra getürüp vakfın müsâ‘adesi var ise yevmî üç akça vazîfe ile mezbûr 

‘Abdunnâsır’ı ibtidâdan câbî nasb ve ta‘yîn idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki 

mezbûr varup bin seksen iki Saferinin gurresinden câbî olup ta‘yîn olunan yevmî üç akça 

vazîfesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden alup mutasarrıf ola ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ 
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olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis min Saferi’l-

hayr sene isneteyn ve semânîn ve elf (5 Safer 1082 / 13 Haziran 1671). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 21 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (14 Eylül 1672). 

 

192-2 Sinân Pâşâ Evkâfı Câbîliği Hakkında Fermân 

Berât mûcibince dîvân tarafından 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 tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki dârende-i fermân-ı hümâyûn ‘Abdunnâsır südde-i sa‘âdetime gelüp 

Konya’da vâki‘ müteveffâ Sinân Pâşâ evkâfından Mehremşe nâm karyenin câbîsi olmayup bir 

câbî lâzım ve mühim olmağla yevmî üç akça vazîfe ile kendüye tevcîh olunup mâliye 

tarafından berât-ı şerîfim virilmekle mûcibince zabt itdirilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin 

berâtı mûcibince zabt itdirilmek emrim olmuşdur buyurdum ki mezkûrun elinde olan berâtı 

mûcibince zabt ve tasarruf itdirüp âhardan bir ferdi dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz ve dahl 

olunup berâtı mûcibince hidmeti mukâbelesinde kendüye ‘âyid olandan kimesne nesnesin 

almış ise ba‘de’s-sübût hükm idüp bî-kusûr alıviresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Saferi’l-hayr sene isneteyn ve semânîn ve elf (11-20 Safer 

1082 / 19-28 Haziran 1671). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 21 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (14 Eylül 1672). 

 

192-3 Mevlânâ Dergâhı’nda Mevlevî Fukarâsı’na Vakf Olunan Paralar Hakkında 

Fermân 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegisi dâme 

ikbâluhu 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-müreselîn 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 mahmiye-i Konya’da âsûde olan kutbü’l-‘ârifîn Hazret-i 

Mevlânâ kuddise sırrıhü’l-‘azîzin âsitânesinde olan dervişânın tarîkatcısı sâdâtda Seyyid 

Mustafâ zîde şerefuhu südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp ‘azîz-i müşârün-ileyhin türbesi 

matbahında mevlevî fukarâsına tabh olunan ta‘âm içün merhûm mağfûr lehu Sultân Murâd 

Hân gâzî tâbe serâhu Karaman’a tâbi‘ Suğla Hâssı Mukâta‘ası mâlından vakf ve ta‘yîn 

eylediği senevî yüzellibin akçayı voyvoda olanlar mîrîye alındığı üzere cem‘ idüp ba‘dehu 

fukarâya guruşu ziyâde behâya teklîf itmekle dervişân fukarâsına gadr eylemediğin bildirüp 

mîrîye alındığı üzere vakfa ve fukarâya ol minvâl üzere alıvirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vusûl buldukda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî husûs-ı mezbûru hak üzere göresiz 

i‘lâm olunduğu üzere ise voyvoda olanlara muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesiz ki mukâta‘a-i 

merkûme mâlından vakfa ‘âyid olan ol mikdâr akçayı guruş cem‘ eylediği minvâl üzere virüp 

min ba‘d fukarâya ziyâdeye virmeyüp bir vecihle gadr ve te‘addî ve tecâvüz itmeye ve 

itdirmeyesiz şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyesiz husûs-ı 

mezbûr içün tekrâr emr-i şerîfim irsâline muhtâc eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd eyleyesiz tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene isneteyn ve semânîn ve 

elf (1-10 Şa‘bân 1082 / 3-12 Aralık 1671). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 26 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (19 Eylül 1672). 

 

193-1 Sultân Süleymân Hân Câmi‘i Mü’ezzinliği Hakkında Fermân 

Bazarbaşıoğlu Mehmed el-mü’ezzin. 

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-ı hümâyûn el-Hâc İsma‘îl oğlu Mehmed Halîfe südde-i 

sa‘âdetime gelüp medîne-i Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân Süleymân Hân 

‘aleyhi’r-rahme ve’l-gufrânın binâ eylediği câmi‘-i şerîfde yevmî beş akça ile mü’ezzin olan 

Mustafâ sağ iken ve sağ âdemin yerin almak mumnû‘ ve töhmet iken diğer Mehmed nâm 

kimesne hîle idüp fevt oldu deyu alup lâkin nâ-ehl olmağla bin seksen üç Şa‘bânının yirmi 

birinci gününde mezbûr fevt olup mezbûr Hâcı İsma‘îl oğlu Mehmed’e kâdısı izniyle tevcîh 

ve sicill-i mahfûza kayd ve hâliyâ bi’l-fi‘l Konya mollası ile vakf-ı şerîfin mütevellisi ve şeyhi 

ve hatîbi i‘lâm eylemeleriyle ref‘inden müceddeden berât-ı şerîfim virilmekle elinde olan 

berâtı mûcibince zabt ve tasarruf ve mezbûr müdâhale itmemek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin 

elinde olan berâtı mûcibince zabt ve tasarruf itdirilmek emrim olmuşdur buyurdum ki emrim 

üzere zikr olunan mü’ezzinliği mezbûr Hâcı İsma‘îl oğlu Mehmed’e elinde olan berâtı 

mûcibince kemâkân zabt ve tasarruf itdirüp min ba‘d ref‘ olunan diğer Mehmed’i ve taraf-ı 

âhardan bir ferdi müdâhale itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 

Temmuz- 5 Ağustos 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 3 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (27 Ağustos 1672). 

 

193-2 Sultân Süleymân Hân Câmi‘i Mü’ezzinlik Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Konya’da vâki‘ merhûm ve mağfûr lehu Sultân Süleymân Hân tâbe serâhu câmi‘-i 

şerîfinden yevmî beş akça vazîfe ile mü’ezzin olan Mustafâ fevt oldukda mahlûlünden 

Mehmed bin ‘Ömer nâm kimesne bir tarîkle alup lâkin mü’ezzinliğe istihkâkı olmaduğun 

Konya kâdısı ve vakf-ı mezbûr mütevellisi ve sâ’irleri dahî i‘lâm eylemeleriyle nâ-ehl 

olduğundan ref‘ olunup zikr olunan mü’ezzinlik Mehmed Halîfe ibn İsma‘îl’e tevcîh olunmak 

ricâsına bi’l-fi‘l dârü’s-sa‘âdetim ağası olup evkâf-ı mezbûre nâzırı olan iftihârü’l-havâs ve’l-

mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arz eylemeğin 

mûcibince tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek fermânım olmağın işbu dârende-i fermân-ı 

hümâyûn mezbûr Mehmed Halîfe ibn İsma‘îl hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra 

getürüp ağa-yı müşârün-ileyhin ‘arzı mûcibince bin seksen üç Rebî‘ü’l-âhirinin üçüncü 

gününden tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr 

varup câmi‘-i merkûmda mü’ezzin olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra 

ta‘yîn olunan yevmî beş akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden 

alup mutasarrıf olup ol bâbda taraf-ı âhardan bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ ve müzâhim olmaya şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene selâse ve 

semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 Temmuz- 5 Ağustos 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 3 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (27 Ağustos 1672). 
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193-3 Konya Bazarbaşılığı Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl Konya kâdısı 

mevlânâ Mûsâ zîdet fezâ’iluhu südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp medîne-i Konya’da vâki‘ 

bazarbaşı olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî el-Hâc İsma‘îl zîdet salâhuhü her 

vecihle hidmetinde mecd ve sâ‘î olduğundan mâ‘adâ ehl-i sûk ile ve sâ’ir fukarâ ile hüsn-i 

zindegânî üzere iken Receb nâm kimesne bî-vech müdâhale itmekle ibkâ ve mukarrer 

kılınmak bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin müceddeden tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn 

meymenet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr varup Konya’nın 

bazarbaşılığı hidmetinde olup kadîmden olıgeldiği üzere hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî 

kıldıkdan sonra ol bâbda ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı âhardan hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ 

olmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir 

sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 Temmuz- 5 Ağustos 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 3 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (27 Ağustos 1672). 

 

194-1 İlisra Köyü’nün Gaferyâd’dan Alınarak Lârende Kazâsı’na Bağlandığı 

Hakkında Kayıd 

Kazâ-i Lârende der-livâ-i Konya ‘an hânehâ-i ‘avârız-ı kazâ-i mezbûre ve mûcib-i 

defter-i hazîne-i ‘âmire. 

Hâne 167, rub‘ 1. 

İlhâk-ı kazâ-i mezbûr ‘an Karye-i İlisra tâbi‘-i Kazâ-i Gaferyâd ber-mûcib-i ‘arz-ı 

Mevlânâ Seyyid Hüseyin kâdı-i Kazâ-i Lârende ve bâ-fermân-ı şerîf el-vâki‘ fî 15 Receb sene 

1067 (29 Nisan 1657). 

Karye-i İlisra tâbi‘-i m neferen 129, hâne 12,5, rub‘ 1 / 

Mahalle-i Hâcıhüseyin nerefen 30, hâne 3 / Mahalle-i Hâcıhızır nefer 33, hâne 3, rub‘ 1 

/ Mahalle-i Hâcıbayram nefer 26, hâne 2,5 /  

Yekûn hâne 180 / Yalnız yüz seksen hânedir. 

Karye-i mezbûre kadîmden kazâ-i merkûmenin mülhakâtından olup birkaç senedir 

Gaferyâd Kazâsı’na ilhâk olmağla tahammüllerinden ziyâde tekâlîf teklîf itdiklerinden 

perâkende ve perîşân olmaları ile yine kazâ-i mezbûra ilhâk olunur ise ke’l-evvel karye-i 

mezbûrede mütemekkin olurlar deyu ahâlinin ‘inâyet ricâ eylediklerin kâdısı Mevlânâ es-

Seyyid Hüseyin zîde fazluhu ‘arz itmeğin mûcibince kayd oluna deyu fermân olunmağın 

vech-i meşrûh üzere Gaferyâd Kazâsı’ndan ifrâz ve Lârende Kazâsı’na ilhâk olunduğuna işbu 

sûret-i defterdir ki mevkûfâtdan nakl olundu tahrîren fî 15 Receb sene 1067 (29 Nisan 1657). 

Vasale fî 15 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (8 Eylül 1672). 

 

194-2 İlisra Köyü’nün Vergisi Hakkında Fermân 

Karye-i İlisra’nın hâne husûsuçün 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 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 Lârende Kazâsı’na tâbi‘ İlisra ma‘a mahallât nâm karye ahâlisi hâlâ der-

sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl gönderüp biz her sene üzerimize edâsı lâzım gelen ‘avârız ve 
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tekâlîf-i sâ’iremizi cem‘ine me’mûr olanlara emr ve defter mûcibince tahrîr defteri mûcibince 

kazâ-i mezbûr ahâlisiyle ma‘â edâ idüp kusûrumuz yoğiken hâlâ Gaferyâd Kazâsı re‘âyâsı 

şirrete sülûk idüp tahrîr defterine ve kadîmden olıgelmişe muhâlif vâki‘ olan tekâlîf-i şâkkayı 

bizimle ma‘â edâ eylen deyu rencîde eylemekden hâlî değildir elimizde olan mevkûfât defteri 

sûretine muhâlif hilâf-ı emr ve defter ol vecihle rencîde olunmamak bâbında emr-i şerîf 

virilmek ricâ ideriz deyu bildirdikleri ecilden hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan mevkûfât 

defterlerine nazar olundukda Lârende Kazâsı’na tâbi‘ karye-i mezbûrun on iki hâne ile üç rub‘ 

‘avârız hâneleri olduğu mestûr ve mukayyed bulunmağın emr ve defter mûcibince ‘amel 

olunmak emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere 

‘amel idüp dahî göresiz karye-i mezbûre ahâlisi üzerlerine edâsı lâzım gelen ‘avârız ve teklîf-i 

sâ’irelerin cem‘ine me’mûr olanlara tahrîr defteri mûcibince Lârende Kazâsı re‘âyâsıyla ma‘â 

edâ idüp kusûrları yoğiken hâlâ Gaferyâd Kazâsı tarafından bunlardan teklîf-i şâkkayı bizimle 

ma‘â edâ eylen deyu rencîde ve remîde eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ idüp karye-i 

mezbûre re‘âyâsı üzerlerine edâsı lâzım gelen ‘avârız ve teklîf-i sâ’irelerin ellerine virilen 

mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri mûcibince kazâ-i mezbûr ahâlisiyle ma‘â edâ 

eylediklerinden sonra Gaferyâd Kazâsı tarafından teklîf-i şâkka talebiyle hilâf-ı emr ve defter 

rencîde ve remîde itdirmeyüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer şehr-i Saferi’l-hayr 

sene semân ve seb‘în ve elf (15 Safer 1078 / 6 Ağustos 1667). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 15 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (8 Eylül 1672). 

 

195-1 Konya Mîr-i Âb Kâtibi Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri‘în Konya Kazâsı’nda nâ’ibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ ‘Îsâ 

zîde ‘ilmuhu südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp Konya’da mîr-i âb emîni olanların yanında 

yevmî bir akça vazîfe ile kâtib olan Ahmed şerîr ve şakî olduğundan mâ‘adâ İnce Medrese ve 

Mescid Evkâfların harâb olmasına bâ‘is olmağla ref‘ olunup işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı 

hâkânî Halîl içün mahal ve müstehakdır deyu tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında 

‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin mezbûrun sû-i hâli vâki‘ ise tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn 

sa‘âdet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr Halîl varup emîn-i merkûmun 

yanında kâtib olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn 

olunan yevmî bir akça vazîfesine mutasarrıf ola ol bâbda ref‘ olunan Ahmed ve taraf-ı 

âhardan bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene isneteyn ve semânîn ve elf (1-10 Şevvâl 1082 / 31 

Ocak- 9 Şubat 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 9 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (2 Eylül 1672). 

 

195-2 Konya Mîr-i Âb Kâtibliği Hakkında Fermân 

Berât mûcibince zabt içün 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-emâsil ve’l-

akrân Karaman Sancağı mütesellimi olan zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki dârende-i fermân-ı hümâyûn kâtib Halîl nâm kimesne südde-i sa‘âdetime gelüp 

mahmiye-i Konya’da vâki‘ mîr-i âb emîni olanların yanında yevmî bir akça vazîfe ile kâtib 
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olup şekâveti olup ref‘ olunan Ahmed yerine kitâbet-i mezbûr kendüye tevcîh olunup berât-ı 

şerîfimle üzerinde iken âhardan müdâhale olunmayup müceddeden berât-ı şerîfim mûcibince 

zabt ve tasarruf itdirilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin berâtı mûcibince zabt ve tasarruf 

itdirilmek emrim olmuşdur buyurdum ki sâdır olan emrim üzere mezbûr elinde olan berât-ı 

şerîfim mûcibince kitâbet-i mezbûru zabt ve tasarruf itdirüp min ba‘d ref‘ olunan mezbûr 

Ahmed’i ve taraf-ı âhardan bir ferdi aslâ dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz ve dahl olunup berâtı 

mûcibince hidmeti mukâbelesinde kendüye ‘âyid olan nesnesin almışlar ise ba‘de’s-sübût 

hükm idüp bî-kusûr kendüye alıviresiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî 

evâhir-i şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene selâse ve semânîn ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 17-

26 Temmuz 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 9 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (2 Eylül 1672). 

 

195-3 Sahrâ Nâhiyesi Rûmdiğin Karyesi Mescidi Mütevelli Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’nde Rûmdiğin nâm karyede vâki‘ 

merhûm Karamanoğlu binâ eylediği mescid-i şerîfinin yevmî bir akça vazîfe ile mütevellisi 

olan Mehmed hüsn-i rızâsıyla fâriğ olup yerine işbu dârende-i fermân-ı hümâyûn Mevlânâ 

Yûsuf her vecihle mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı hümâyûn virilmek 

bâbında kâdısı akzâ kuzâtü’l-müslimîn Mevlânâ ‘Abdullah zîde fazluhu ‘arz itmeğin hüsn-i 

ihtiyârıyla ferâğı mukarrer ise sadaka idüp berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki varup 

mezbûr mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî kıldıkdan (sonra) yevmî bir akça vazîfe ile 

mutasarrıf olup vakfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletimçün du‘âya müdâvemet göstere şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Recebi’l-ferd sene sitte ve 

seb‘în ve elf (21-30 Receb 1076 / 27 Ocak-5 Şubat 1666). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 15 Cemâziye’l-ûlâ sene 1083 (8 Eylül 1672). 

 

195-4 Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘i Ser-mü’ezzin Berâtı 

Berât-ı Ahmed Halîfe ser-mü’ezzin. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ ‘Abdurrahman zîdet fezâ’iluhu dergâh-ı 

mu‘allâma mektûb gönderüp mahmiye-i mezbûrda vâki‘ merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn binâ 

eylediği câmi‘-i şerîfde yevmî iki akça vazîfe ve senede bir hisse galle ile ser-mü’ezzîn olan 

el-Hâc Muslî pîr ve ihtiyâr ve ‘amel mânde olup hidmet-i lâzımesi mu‘attal olmağla hüsn-i 

ihtiyârı ile işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî sulbî oğlu Ahmed’e fâriğ olup mahal ve 

müstehak olmağla vazîfe-i mu‘ayyenesiyle tevcîh ve berât-ı şerîfim virilmek ricâsına ‘arz 

itmeğin tevcîh idüp bu berât-ı sa‘âdet âyât ve behcet gâyâtı virdim ve buyurdum ki mezbûr 

varup babası mezbûr yerine câmi‘-i mezbûrda ser-mü’ezzin olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve 

mü’eddî kıldıkdan sonra yevmî iki akça vazîfe ve senede bir hisse gallesine mutasarrıf ola ol 

bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî 

evâsıt-ı şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene seb‘în ve elf (11-20 Ramazân 1070 / 21-30 Mayıs 

1660). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 28 Cemâziye’l-âhire sene 1083 (21 Ekim 1672). 
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196-1 Sadırlar Mahallesi Ken‘ân Dede Mescidi Mütevelli Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî es-Seyyid Hâcı Nasûh ordu-yı hümâyûnuma 

gelüp mahrûse-i Konya’da vâki‘ Sadırlar Mahallesi’nde müteveffâ Ken‘ân Dede Mescid-i 

Şerîfi Evkâfı’na evlâdiyet üzere hasbî mütevelli olan el-Hâc Mehmed fevt olup yeri mahlûl ve 

hidmet mu‘attal kalmağın mezbûr yine evkâf-ı mezbûrun evlâdından olup mahal ve müstehak 

olmağla mezbûr evlâdiyet üzere hasbî kendüye virilmek bâbında istid‘â-yı ‘inâyet ricâ 

itmeğin evlâddan ise tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnu virdim ve buyurdum ki 

ba‘de’l-yevm mezbûr varup evkâf-ı mezbûrun mütevellisi olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve 

mü’eddî kıldıkdan sonra ber-vech-i  hasbî mutasarrıf (olup) ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve 

müzâhim olmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i 

Saferi’l-hayr sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Safer 1083 / 29 Mayıs- 7 Haziran 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Çukurçayır. 

 

196-2 Ordu Bazar Akçası Hakkında Fermân 

Ordu bazar 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 tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûr ahâlisi ordu-yı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp kadîmden bu 

âna gelince vâki‘ olan seferlerde ordu ve bazar akçası nâmıyla esnaf-ı şehrden ellişer ve 

altmışarbin akça alınup ziyâde alınduğu sûretde yüzerbin akçadan ziyâde alınmış değil iken 

hâlâ Karaman beglerbegisi olanlar beşer ve altmışar yük akçaların alup ziyâde gadr ve te‘addî 

eylediklerin bildirüp kadîmden alına gelenden ziyâde alınmayup men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kadîmden olıgelmişe mugâyir olunmaya ve 

ba‘de’l-yevm şikâyet olunmakdan ihtirâz olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrîm mûcibince ‘amel idüp dahî husûs-ı 

mezbûra temâm hak ve ‘adl üzere mukayyed olup göresin ‘arz olunduğu üzere ise eyyâm- 

sa‘âdet encâmımda re‘âyâya bir vecihle zulm ve te‘addî olduğuna kat‘â rızâ-yı hümâyûnum 

yokdur mîr-mîrân olanlara ordu bazar akçası nâmıyla kadîmden olıgelmişe mugâyir ellişer ve 

altmışarbin akçadan ve yüzerbin akçadan ziyâde aldırmayup ve ba‘de’l-yevm şikâyet 

olunmalu eylemeyesiz min ba‘d şer‘-i şerîfe ve emr-i hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş 

itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timât kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-

evvel sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 27 Haziran- 6 Temmuz 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Îsâkcı. 

Vasale fî 21 Rebî‘ü’l-âhir sene 1083 (16 Ağustos 1672). 

 

196-3 Eyâlet-i Karaman Vâlilerinin Çeşitli Bahânelerle Halka Zulm Etmeleleri 

Hakkında Fermân 

Mahallâtdan konak men‘içün 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 tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki kazâ-i mezbûre ahâlisi ordu-yı hümâyûnuma âdem ve ‘arz-ı hâl 

gönderüp Eyâlet-i Karaman’a vâli olanlar hilâf-ı şer‘-i şerîf evlerini konak virüp ve üçer gün 

yem ve yemek ve sâ’ir zâhirelerini dahî müft ve meccânen alup ziyâde zulm (ve) te‘addî 
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eylediklerin bildirüp ol bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden müft ve meccânen 

bir nesneleri alınmayup ve aldırılmamak emrim olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda 

bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrîm mûcibince ‘amel idüp dahî husûs-ı mezbûra 

temâm hak ve ‘adl üzere mukayyed olup göresiz ‘arz olunduğu üzere ise eyyâm-ı ‘adâlet 

encâmımde bir ferde zulm ve te‘addî olunduğuna kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur min ba‘d 

evlerin konak virdirmeyüp ve müft ve meccânen bir nesnelerin almayalar ve aldırmayup men‘ 

ve def‘ eyleyesiz hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i hümâyûn kimesneye iş itdirmeyüp 

bu husûs içün bir dahî âdem varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ve ba‘de’n-nazar bu hükm-i 

hümâyûnumu mezbûrların yedinde ibkâ idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 27 Haziran- 6 

Temmuz 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Îsâkcı. 

Vasale fî 21 Rebî‘ü’l-âhir sene 1083 (16 Ağustos 1672). 

 

196-4 Vâdi-i Merâm Karamanoğlu Câmi‘i Vakfı Mütevelli Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mûsâ zîdet fezâ’iluhu südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüp mahmiye-i Konya’da Vâdi-i Merâm’da vâki‘ Karamanoğlu binâ 

eylediği câmi‘-i şerîf evkâfının vazîfe-i mu‘ayyenesiyle bundan akdem mütevellisi olan işbu 

râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî Süleymân içün her vecihle mahal ve müstehak ve umûr-ı 

tevliyeti mecd ve sa‘î iken âhardan diğer Süleymân nâm kimesne bir tarîkle berât alduğundan 

mesâlih-i vakfla tekayyüdü olmayup câmi‘-i mezbûr harâba müşrif olmağla ref‘ olunup 

tevliyet-i merkûme kendüye virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin tevcîh idüp bu 

berât-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr varup 

mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan vazîfe-i 

mu‘ayyenesine mutasarrıf olup ol bâbda ref‘ olunan mezbûr ve taraf-ı âhardan hiç ehad mâni‘ 

ve müzâhim olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene selâse ve semânîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1083 / 27 Temmuz- 5 Ağustos 

1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

197-1 Şeyh Sadreddin Konevî Mescidi Vâ‘iz ve Nâsih Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân sâmî-i mekân-ı sultânî tuğrâ-yı garrâ-yı cihân sitân-ı hâkânî bi’l-

‘avni’r-rabbânî hükmü oldur ki. 

Konya’da vâki‘ merhûm Şeyh Sadreddîn Konevî kuddise sırrıhü’l-‘azîzin mescid-i 

şerîfinde vazîfe-i mu‘ayyene ile vâ‘iz ve nâsih olup meşîhata mülhak olan Hürremşâh 

Zâviyesi’ne mutasarrıf olan Hüseyin Efendi fevt olup yerî mahlûl olmağla Mevlânâ Şeyh ‘Alî 

imtihân olunup mahal ve müstehak olduğunda bi’l-fi‘l şeyhü’l-islâm olan a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-

mütebahhırîn efdalü’l-fuzalâ’i’l-müteverri‘în Mevlânâ Yahyâ Efendi edâmallahu te‘âlâ 

fezâ’iluhu işâret buyurmaları ile zikr olunan meşîhata mülhak olan Kâdı Hürremşâh Zâviyesi 

mevlânâ-yı mûmâ-ileyhe tevcîh olunmak ricâsına dârü’s-sa‘âdetim ağası olan evkâf-ı mezbûr 

nâzırı olan iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn mu‘temedü’l-mülûk 

ve’s-selâtîn Yûsuf Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arz itmekle mahalline kayd olunup mûcibince berât-ı 

şerîfim virilmek fermânım olmağın işbu râfi‘-i tevkî‘-i hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî 

nâkil-i yarlîğ-ı belîğ-i mükerremet ‘unvân-ı tâcidârî kıdvetü’l-‘ulemâ’i’s-sâlihîn mevlânâ-yı 

mûmâ-ileyh Şeyh ‘Alî zîde salâhuhü hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp 

bin sensen üç Rebî‘ü’l-evvelinin yedinci gününde tevcîh idüp idüp bu berât-ı hümâyûn 
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sa‘âdet makrûnu virdüm ve buyurdum ki mûmâ-ileyh Şeyh ‘Alî varup mescid-i mezkûrda 

vâ‘iz ve nâsih ve meşîhata mülhak olan zâviyeye mutasarrıf olup şol ki hidemât va‘az-ı 

nasîhatdir mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî on akça vazîfe ve senevî iki 

yüz keyl galle cerresin evkâf-ı mezbûn mahsûlünden alup mutasarrıf ola ol bâbda hiç ehad 

mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ 

şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene selâse ve semânîn ve elf (7 Rebî‘ü’l-evvel 1083 / 3 Temmuz 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

197-2 Hatunsarây Nâhiyesi Girvâd Karyesi Vergileri Hakkında Fermân 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izzi 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman beglerbegis (boş) dâme 

ikbâluhu 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-müreselîn 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 düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem 

bi’l-fi‘l Âsitâne-i Sa‘âdet’imde sadâret-i ‘uzmâ ve vekâlet-i kübrâ kâ’im-makâmı olan vezîrim 

Kâsım Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun mutasarrıf olduğu hâssı karyelerinden Konya 

Kazâsı muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi‘ Girvad nâm karye ahâlisi südde-i 

sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl gönderüp mezbûrların karyeleri min külli’l-vücûh serbest olup 

üzerlerine edâsı lâzım gelen a‘şâr-ı şer‘iye ve sâ’ir hukûk ve rüsûmların şer‘ ve kânûn ve 

defter mûcibince hâss-ı mezbûr voyvodalarına edâ ve teslîm idüp hâricden dahl olunmak icâb 

eylemez iken sen ki mîr-mîrân-ı müşârün-ileyhsin tarafından voyvodalar ve subaşılar ve sâ’ir 

ehl-i ‘örf tâ’ifesi taraflarından ziyâde âdem ve atlu varup fukarânın ehl ve ‘ıyâlleriyle sâkin 

oldukları evleri üzerlerine konup müft ve meccânen yem ve yemek ve koyun ve kuzu ve arpa 

ve saman ve sâ’ir me’kûlâtların aldıklarından gayrı aylık akçası ve matbah odunu ve imdâd 

odunu ve Karaman defterdârı tarafından güherçile odunu ve kara arpa ve deve zahîresi ve 

devr akçası nâmıyla ziyâde akçaların alup bunun emsâli zulm ve te‘addîlerinin nihâyeti 

olmaduğun bildirüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve bilâ emr-i şerîf ol vecihle rencîde ve remîde 

olunmayup men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden hilâf-ı şer‘ ve 

kânûn rencîde olunmamak emrim olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda sâdır olan 

emrim üzere ‘amel idüp dahî husûs-ı mezbûra temâm hak ve ‘adl üzere mukayyed olup 

göresin i‘lâm olunduğu gibi ise eyyâm-ı ‘adâlet encâmımda fukarâya ol vecihle zulm ve 

te‘addî olunduğuna kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur sen ki mîr-mîrân-ı müşârün-ileyhsin 

tarafından voyvoda ve subaşı olanlara ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ’ifesini muhkem tenbîh ve te’kîd 

eyleyesin ki min ba‘d müşârün-ileyhin hâssı karyeleri ahâlisinin ehl ve ‘ıyâlleriyle sâkin 

oldukları evleri üzerine konmayup müft ve meccânen yem ve yemek ve koyun ve kuzu ve 

arpa ve saman ve sâ’ir me’kûlâtların almayup ve aylık akçası ve matbah odunu ve imdâd 

odunu ve defterdâr tarafından güherçile odunu ve kara arpa ve deve zahîresi ve devr akçası ve 

bunun emsâli bilâ emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka nâmıyla hilâf-ı şer‘ ve kânûn bir akça ve bir 

habbelerin almayalar ve aldırmayup men‘ ve def‘ eyleyesin hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i 

emr-i hümâyûn kimesneye iş itdirmeyesin eslemeyüp ‘inâd ve muhâlefet üzere olanları yazup 

bildirüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr emr-i şerîfim irsâline muhtâc eylemeyesin şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene isneyn ve 

semânîn ve elf (1-10 Şevvâl 1082 / 31 Ocak- 9 Şubat 1672). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale (karalı okunmuyor) Rebî‘ü’l-âhir sene 1083. 
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198-1 Kâdı Haremşâh Zâviyesi Zâviyedâr Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mûsâ zîdet fezâ’iluhu ordu-yı 

hümâyûnuma mektûb gönderüp mahrûse-i Konya’da vâki‘ müteveffâ Kâdı Hürremşâh 

Zâviyesi’nde yevmî üç akça vazîfe ile zâviyedâr olan Hüseyin fevt olup yerine işbu râfi‘-i 

tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî ‘Îsâ Halîfe her vecihle mahal ve müstehak olmağla kendüye 

virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn sa‘âdet 

makrûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm mezbûr varup zâviyedâr olup hidmet-i 

lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta‘yîn olunan yevmî üç akça vazîfesine mutasarrıf 

ola ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ve ta‘arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Saferi’l-hayr sene selâse ve semânîn ve elf (21-

29 Safer 1083 / 18-26 Haziran 1672). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Yanbolu. 

Kayd şud fî 15 Rebî‘ü’l-evvel sene 1083 (11 Temmuz 1672). 

 

198-2 Konya Kazâsı’nın 1083 Senesi Bedel-i Nuzülü Hâne Listesi 

Defter-i hânehâ-i bedel-i nuzül kazâ-i mezkûrîn der-Livâ-i Konya el-vâki‘ sene 1083 

ber-mûcib-i defter-i hazîne-i ‘âmire. 

Kazâ-i Konya hâne 383 rub‘ 1. 

 

198-3 Karamân Eyâleti’nin 1083 Senesi Bedel-i Nuzülü Hakkında Fermân 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Karaman Eyâleti’nde vâki‘ 

olan kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki mevkûfât 

defterleri mûcibince eyâlet-i mezbûreye tâbi‘ Konya Sancağı’nda vâki‘ olan kâdılıkların sekiz 

yüz yirmi buçuk ve Akşehr Sancağı’nın üç yüz seksen altı ve rub‘ ve Kayseriye Sancağı’nın 

beş yüz on buçuk ve Kırşehri Sancağı’nın yüz sekben beş ve Niğde Sancağı’nın dört yüz üç 

ve rub‘ ve Aksarây Sancağı’nın iki yüz elli üç ve İç-il Sancağı’nın iki yüz bir ve rub‘ ve 

Begşehri Sancağı’nın dört yüz seksen beş hâne ki cem‘an üç bin iki yüz kırk dört buçuk ve bir 

rub‘ nuzül hâneleri olup bin seksen üç senesine mahsûb olmak üzere sefer-i hümâyûnum 

mühimmâtıçün her bir hânelerinden altışaryüz akça bedel-i nuzülleri cem‘ ve tahsîl olunmak 

lâzım ve mühim olmağın irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti mûcibince 

vakt ve zemânıyla cem‘ ve tahsîl ve dâhil-i hazîne-i ‘âmire itdirilmek fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp 

dahî eyâlet-i mezbûreye tâbi‘ zikr olunan sancaklarda vâki‘ olan kâdılıkların ol mikdâr nuzül 

hânelerinin târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere her bir hânelerinden altışaryüz akça bedel-i 

nuzüllerin irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti mûcibince vakt ve 

zemânıyla cem‘ ve tahsîl itdirdüp hilâf-ı emr ve defter kimesneye te‘allül ve nizâ‘ 

itdirmeyesiz ve bundan mâ‘adâ mübâşir-i mezbûrun cihet-i ma‘îşetiçün her bir hânelerinden 

otuzar akça dahî aldurdup bundan ziyâde bir akça ve bir habbe almaya ve aldırmayasız ve 

mîrî içün alınan kâmil guruşu yüzer akçaya ve esedî guruşa doksanar akçaya aldırdup 

ziyâdeye ve noksâna aldırmayasız ve akça alındıkda hâlisü’l-‘ayâr akça aldırdup zuyûf ve 

kızıl ve kırkık akça aldırmayasız ammâ hîn-i tahsîlde temâm ihtimâm idüp kesr-i defterden ve 

naks-ı hâneden ve fermânımdan ziyâde talebiyle te‘addîden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe 

sene isneteyn ve semânîn ve elf (4 Zî’l-ka‘de 1082 / 3 Mart 1672). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 
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Vasale fî 22 Rebî‘ü’l-evvel sene 1083 (18 Temmuz 1672). 

 

199-1 Suğla Mukâta‘ası Mahsûlü Hakkında Fermân 

Suğla ahâlileri emr-i şerîfidir. 

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 Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ hass-ı hümâyûnumdan Suğla Hâsları 

mukâta‘ası re‘âyâsı hâlâ ordu-yı hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp biz her sene küllî ve cüz’î 

hukûk ve rüsûmumuzu zâbitlerimize kânûn-ı kadîm üzere edâ idüp min külli’l-vücûh serbest 

olmağla taraf-ı âhardan dahl olunmak îcâb eylemez iken hâlâ mîr-mîrân ve mîr livâ âdemleri 

ve mütesellimleri ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ’ifesi bilâ emr-i şerîf kara arpası ve kışlak ve tırpan 

akçası ve sâ’ir bunun emsâli tekâlîf-i şâkka ile rencîde iderler deyu bildirüp men‘ ve def‘ 

olunup hukûk ve rüsûmların Suğla Hâsları voyvodalarına kânûn ve defter mûcibince 

virdiklerinden sonra mîr-mîrân ve mîr livâ âdemlerine ve mütesellimlerine bilâ emr-i şerîf ol 

vecihle tekâlîf-i şâkka teklîfi ile rencîde itdirmemek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ 

eyledikleri ecilden imdi hâss-ı hümâyûnum karyeleri re‘âyâsı min külli’l-vücûh serbest 

olmağla kânûn-ı kadîme muhâlif rencîde olmaya deyu fermânım olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî hâss-ı hümâyûnum 

karyeleri re‘âyâsı min külli’l-vücûh serbest olup mîr-mîrân ve mîr livâ âdemlerine ve 

mütesellimlerine bilâ emr-i şerîf ol vecihle tekâlîf-i şâkka teklîfi ile rencîde ve remîde 

itdirmeyüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm sene 

isneyn ve semânîn ve elf (25 Muharrem 1082 / 3 Haziran 1671). 

 

199-2 Eyâlet-i Karaman Vâlisinin Ordu Bazar Akçası Adı Altında Esnâfdan Aldığı 

Paraların Listesi 

Bundan akdem mîr-mîrân-ı Karaman olan İbrahîm Pâşâ ve ba‘dehu Karaman 

beglerbegisi olan ‘Alî Pâşâ Hazretleri devr nâmıyla nevâhi karyeleri ahâlisinden ve ordu bazar 

nâmıyla nefs-i Konya’da sâkin erbâb-ı sanâyi‘den aldıkları guruşdan taraf-ı saltanat-ı 

‘aliyyeye i‘lâm olundukdan sonra ahâli-i vilâyet tarafından irsâl olunan Receb Çelebi ve 

Ahmed bin Bâlî nâm kimesneye alıvirilüp erbâbına teslîm içün irsâl olunan guruşlardır ki irâd 

ve mesârifiyle zikr olunur. 

el-îrâd ‘Alî Pâşâ hazretlerinden alınan kîse guruş 4 / İbrahîm Pâşâ’dan alınan guruş kîse 

8 / Yekûn kîse 12 /  

Mübâşir ‘Alî Ağa’ya ücret kîse 2 / İstanbul’da Çavuşbaşı Bektaş-zâde Mehmed Ağa 

aldığı guruş 212 / ve mezbûrân Receb Çelebi ve Ahmed kendi mesârif-i mühimmelerine ve 

İstanbul’da harc eyledim didiği guruş 183 / Yekûn guruş 1.395 / Receb Çelebi’nin defteri 

mûcibince tahrîr olunmuşdur. 

Cemâ‘at-ı Bakkâllar ‘aded guruş 202 / Cemâ‘at-ı Ârâsta guruş 202 / Cemâ‘at-ı derziler 

ma‘a bezzâzistân guruş 202 / Cemâ‘at-ı debbâğlar guruş 202 / Cemâ‘at-ı bezzâzlar guruş 202 

/ Cemâ‘at-ı etmekçiler guruş 47, sülüs 2 / 

Cemâ‘at-ı kasâblar ma‘a keresteciler ve tâcirler guruş 410 / Cemâ‘at-ı Sipâhi Bazarı 

ma‘a dellâllar guruş 47, sülüs 3 / Cemâ‘at-ı ‘attârlar ma‘a yaymacılar guruş 54 / Cemâ‘at-ı 

kuyumcular guruş 81,5 / Cemâ‘at-ı kalaycılar ma‘a kazgancılar guruş 61,5 / Cemâ‘at-ı 

keçeciler guruş 54 / 
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Cemâ‘at-ı berber ma‘a hamam guruş 41 / Cemâ‘at-ı cüllâhlar guruş 57, sülüs 3 / 

Cemâ‘at-ı değirmenciler guruş 37, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı külahçılar guruş 44 / Cemâ‘at-ı 

yapucular guruş 47, sülüs 2 /  

Cemâ‘at-ı demürcüler guruş 37, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı mûtâflar ma‘a cerh guruş 34 / 

Cemâ‘at-ı gazzâzlar ma‘a kavukçular ve iplikçi guruş 34 / Cemâ‘at-ı sarrâclar guruş 41 / 

Cemâ‘at-ı eskiciler guruş 34 / 

Cemâ‘at-ı hallâclar guruş 31 / Cemâ‘at-ı na‘lbandlar guruş 21 / Cemâ‘at-ı semerciler 

guruş 21 / Cemâ‘at-ı kutucu ve çıkrıkçı guruş 17, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı neccârlar guruş 14 /  

Cemâ‘at-ı kahveci ma‘a duhâncı ve kârhâne guruş 24 / Cemâ‘at-ı na‘lçacı ma‘a çilingîr 

guruş 14, sülüs 1 / Cemâ‘at-ı arpacılar ma‘a hanlar guruş 10 / Cemâ‘at-ı kılıççı ma‘a bıçakçı 

guruş 7, sülüs 2 /  

Cemâ‘at-ı çölmekçi guruş 10 / Cemâ‘at-ı ‘abâcılar guruş 47, sülüs 2 / Cemâ‘at-ı 

kürkçüler guruş 7, sülüs 1 / Yekûn guruş 2.032 / 

Nâhiye-i Sudirhemi guruş 533 / Karye-i Sille guruş 393 / Nâhiye-i Sahrâ guruş 600 / 

Nâhiye-i Sa‘îd-ili guruş 333 / Nâhiye-i Hatunsarây guruş 533 / Yekûn esedî guruş 2.392 / 

Meblağ-ı mezbûrdan dört nâhiyenin Karaman beglerbegisi ‘Alî Pâşâ hazretlerinin mütesellimi 

el-Hâc Ebûbekir Ağa’ya arpa zahîresiçün binüçyüz guruşu fazîletli molla efendi yediyle 

virilmişdir. 

Yekûn esedî guruş 442 / 

Bâlâda tahrîr olunduğu üzere mesârif guruş (karalı). 

el-mesârif yekûn 5.819. 
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EKLER 

Tablo 3: Defterde Geçen Sancak, Kaza ve Nâhiye İsimleri 

Karaman Eyaleti’nin 

Sancakları 
Defterde Geçen Kazâ İsimleri 

Defterde Geçen Nahiye 

İsimleri 

Aksaray Alâiye Aksaray Akşehir 

Akşehir Belviran Akşehir Anduğu 

Beyşehir Bor Aladağ Hatunsaray 

İç-il Bozkır Bâki Konya  

Kayseri Çal Bayburd Köçer 

Konya Çalı Beyşehir Sahra 

Niğde Ereğli Doğanhisârı Sa'idili 

  Eyûb-ili Eskiil Sudirhemi 

  Gaferyâd Kureyş   

  İnsuyu Ilgun   

  Karaağaç Kırbeş   

  Kır-ili Kırili   

  Konya  Pirlevganda   

  Lârende Sa'idili   

  Turgud Ürgüb   

  Yalvaç    
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Tablo 4: Defterde Geçen Köy İsimleri 

Absârı Erkalân Karasenir Resûl 

Adilli Eşenler Karaüyük Sahrâ-yı Künbed 

Afşarvirân Gümürgân Karayusuflu Sahrınç 

Akçaviran Eğirce Göçeri Sakarlar 

Akkilisa Elmasun Mehremşe Salaheddin  

Aksala Emirbeg Cemâleddîn Salur 

Akviran Emirler Karkın Saray 

Alibegüyüğü Ervad Kavaklı Sarayini 

Apa Eşmekaya Kebekilise Sarıoğlan 

Arablar Evliyâlar Kesdel Selçuk 

Âriyet Eynegâziler Kırağı Seniroğlanı 

Arpalar Fisandis Kırvez Sille  

Asvân Gaybi Kızılcakuyu Suluobruk 

Bağıkutlu Giryad Kızılyaka Suvarık 

Balcalı Fîrûz Kiçimuhsine Süvârim 

Başara Kara'ali Kirvâd Şarabcılar 

Bayat Gödeler Kozağacı Şeker 

Bayındır Gödene Körsenlü Tat 

Bekirce Gömeçli Kumrallı Tevâbi 

Bilecik Gömse Kurdlar Tekir 

Birbil Görülme Kurşunlu Toğna 

Botsa Gürgan Rumdiğin Tolasa 

Bulamas Hansarı Kuyucak Uzuncakuyu 

Bulumya Hâdim Külli Salu 

Büküce Hârun Kuzvirân Zengicek 

Celâlî Hatıp Küslük Üçemler 

Cemâlsarây Hatîb Lâdik Üçkilise 

Çağlâk Gilisra Malas Virancık 

Çardak Karatma Ortavîrân Yapalu 
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Çat Eksala May Yağlıca 

Çavuş Hocacihan Maydos Yağlılar 

Çavuşlu İbriz Mağarna Yarımca 

Çeltik İkizce Mersene Yazlık 

Çobanlar İlbengi Melâs Yenice 

Çumra İlhanlı Mâydos Yenicekaya 

Davudlu İlisra Müneccim Yenicekışla 

Detse İrmek Obsala Zengân 

Diğin İsmil Pir Hasanlu Zile 

Divanlar Kadınhanı Mas Suldüklü 

Dîvanlar Karaarslan Pirfakîhli Şerbetçiler 

Dorla Karabacak Ortaldı Suarık 

Döğer Karadiğin Gürelma  

Ece Enbiyâ Kutlu  
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Tablo 5:Konya’nın Defterde Geçen Mahalle İsimleri 

Abdülazîz Çinioğlu (Hâtunsarây) İmâret Sâhibata 

Abîd Çirkâb Kadı Alemşah Sakâhâne 

Abîd Debbağhâne Kal'acık Sarı Ya'kub 

Abîd Hâne Dehüdâ Kalenderhâne Sarıhasan 

Ahmed Fakih Devle Kara Hasan Seb'âhân 

Akbaş Dinkeş Karaarslan Sinânperâkendesi 

Akıncı  Dolabucu Karaciğen Sungur 

Akıncı Sultan Dörtvukıyye Karakayış Surlu 

Aklân Eflâtun Karakurd Şekerfürûş 

Aksinle Esenlü Kasabsinân Şemseddin Tebrîzî 

Alâcerb Fakih Dede Kaymak Ahmed Şerefşirin 

Ali Gâv Ferhûniye Kemalgarîb Şeyh Ahmed 

Alî Şerbetî Furkandede Kerimdede Şeyh Âlimân 

Arablar Galebe Kuzgunkavağı Şükrân 

Aynedar Gallecerb Kürkçü Tarhana 

Bâb-ı Aksaray Göktaş Medrese Tavuk 

Bâb-ı Cedîd Hacı Cemâl Mihmandâr Terhâne 

Bâğ-ı Evliyâ Hacıeymir Muhtâr Topraklık 

Bağrı Hazret-i Şeyh Sadreddîn Mu'în Turşucu 

Beghekîm Hoca Habib Mücellid Türbe-i Celâliye 

Bektaş (Kayseri) Hoca Hasan Mü'min Türkali 

Bınârî Hocafâruk Nehrikâfir Uluırmak 

Biremânî Hocahasan Nişântaş Virân (Ereğli Kazâsı) 

Bordabaşı Hoşhân Ömer Hoca (Larende) Yedil 

Buhâri Hüdâ Öylebanladı Yediler Sultan 

Cedid İbn Kazgan Pîr Esat Sultan Yenice 

Cedîd-i Kurb-ı Borda İbn Sâlih Pîr Esed Zevle 

Çavuş İbn Şâhin Pîrîpâşâ Zincirlikuyu 

Çıralımescid İbn Tûtî Poladlar   



408 

 

Çiftenerdübân İçkal'a Pürçüklü  Pirinççi (İstanbul)  

 Depecik (Kayseri) İhtiyâreddin Sadırlar   
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16 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili Belgelerinin Tasnif Tablosu 

Belge Adı Sayfa ve Belge Numaraları 
Belge 

Sayısı 

Mülk Satışları 

5-2-3-5; 6-2; 7-1; 8-4; 9-2-4; 10-3; 12-2; 14-2-4-

5; 18-3-4; 19-1-3-4; 20-2-3; 21-2-4; 24-4; 26-3; 

32-1-3; 32-3; 33-4; 35-4; 37-4; 39-4; 42-1-2; 44-

1-4; 46-2; 47-2-3; 50-2; 51-2; 52-2-3; 54-3; 55-1-

2-3; 61-1; 63-2; 64-3; 65-1-3; 66-1; 69-4-5; 70-1-

5; 71-1-2-3-4; 72-4; 74-2-4; 76-2; 78-3-4; 80-1; 

82-1-3-4-5; 89-5; 90-2; 91-2-4; 92-2; 94-3; 95-4; 

96-4; 97-4; 98-4; 100-2; 101-5; 102-3-5; 103-1; 

107-1; 108-4; 110-2-3; 111-3; 112-1-4; 113-1; 

115-4; 117-3-4; 119-3; 120-4; 123-3-4-5; 124-2-

3; 125-1-2-5; 126-2-3; 127-2; 129-2-3; 132-3; 

134-1; 135-2-3-5; 136-2-3; 137-2; 139-3-5; 140-

4; 141-3; 142-3; 144-1; 145-3-4; 147-2-4; 148-2; 

149-2-3; 150-1; 151-2-3; 152-2-3; 153-4; 154-1-

2-3; 155-3; 156-1-3; 157-2-3; 159-2-3-4; 161-1; 

163-1-4; 164-2; 165-1-3; 166-1-3; 167-1; 168-2-

3; 169-1-2-3; 170-1; 171-2-3; 172-1-3-5 

171 

Alacak Da'vâları 

12-3-4; 13-2; 17-2; 45-3; 49-4; 50-1-3; 51-2; 54-

2; 57-2-4; 58-1; 60-3; 65-2; 69-3; 74-3; 76-1; 77-

1; 78-2; 79-1; 81-1; 83-1; 84-2; 93-5; 97-1; 97-4; 

100-3-4; 105-1-2; 107-6; 115-1; 122-1; 130-2; 

133-2; 136-3; 140-3; 143-1; 145-1; 146-2-3; 151-

4; 153-1; 156-2; 160-4; 161-3; 171-1 

48 

Muhâla'a 

4-2-5; 8-1; 9-5; 11-3; 25-4; 27-1; 28-3; 32-4; 33-

1; 34-4-5; 38-4; 53-3; 71-5; 78-1; 79-2; 80-4; 99-

4-5; 101-3-4; 102-1; 104-1; 105-3; 106-4; 108-1-

2; 111-1; 114-2; 117-1; 118-2; 118-4; 128-3-4; 

140-1; 141-1; 143-2; 148-3; 150-4; 153-3; 160-2; 

165-4; 166-2; 167-3 

45 

Vasî Ta'yîni 

8-5; 20-1; 23-4; 24-2; 25-3; 27-3; 30-2; 35-3; 37-

5; 38-2; 42-4; 49-1; 62-4-5; 65-4; 75-2; 76-3; 84-

3-4; 86-2-5; 94-1; 112-3; 114-1-4; 115-2; 127-1-

3; 136-1; 141-2; 145-2; 146-4; 150-2; 151-1; 

153-5; 158-1-2; 163-3; 169-4; 170-3; 172-2 

41 
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Fermânlar 

2-1; 173-4; 174-1-2-3; 175-1; 177-2-4; 178-1-2-

3; 180-2; 182-1; 183-1; 184-3; 185-1; 186-1; 

187-1; 188-3; 189-2; 192-2-3; 193-1; 193-3; 194-

2; 195-2; 196-2-3; 197-2; 198-3; 199-1 

31 

Darb, Küfür, Tehdit, Tecâvüz ve Yaralama 

Da'vâları 

4-3; 6-5; 7-2; 14-1; 15-1; 22-2; 33-2; 42-3; 51-1; 

54-4; 66-2-3; 67-1; 73-2; 82-2; 87-1; 91-1-3; 97-

2; 106-1; 107-3; 109-1; 113-2; 118-3; 122-3; 

124-5; 155-2; 160-3 

29 

Mîrâs Belgeleri 

25-2; 28-1; 29-2; 53-2; 62-1; 63-1; 67-3; 68-1-2-

3; 69-2; 70-3; 75-1; 99-1; 106-3; 109-2; 110-4; 

126-1; 135-4; 136-4; 137-3-4; 138-2; 149-1; 153-

2; 157-4; 163-2 

27 

Berâtlar 

3-3; 173-3; 175-2; 176-1-2; 179-1-3; 180-1; 181-

2-4; 183-2; 183-3; 187-2; 189-1; 190-1; 191-1; 

192-1; 193-2; 195-1-3-4; 196-1-4; 197-1; 198-1 

25 

Mülkiyet Da'vâları 

15-2; 30-4; 33-3; 38-5; 43-3; 54-1; 63-3; 69-2; 

72-1; 81-2; 83-2; 117-4; 119-2-3; 121-3; 135-3; 

138-4; 144-3; 158-4; 164-1; 170-2; 171-3 

22 

Rızâ Senedi  
6-1-4; 26-1; 27-4; 28-4; 29-1; 37-2; 42-5; 43-1-2; 

44-3; 45-1-2; 49-3; 55-4; 56-1-2-4 
18 

Nafaka Takdîri 
11-4; 12-1; 25-5; 26-5; 30-1; 63-5; 64-4; 80-5; 

81-3; 86-1-3; 99-3; 102-4; 123-1-2; 131-2; 139-2 
17 

Hırsızlık Da'vâları 
9-3; 10-2; 18-1; 21-3; 22-3; 35-1; 47-1; 73-4-5; 

77-2-3; 79-4; 97-3; 111-2; 116-1; 120-3; 130-4 
17 

Talâk  
11-3; 14-3; 29-3; 36-5; 37-1; 45-4; 89-3; 104-1; 

112-2; 114-2; 127-4; 141-1; 165-2; 168-4 
14 

Mîrâs Da'vâları 
21-1; 28-2; 48-1; 69-2; 99-2; 108-3; 115-1-3; 

138-3; 162-1; 164-1 
11 

Mektûblar 
176-3; 177-3; 179-2-4; 181-1-3; 182-4; 184-1-2; 

191-2-3 
11 

Fuzûlen Alınan Mal ve Para Da'vâları 
40-2; 41-2; 46-3; 48-2; 85-1-2; 88-3; 122-2; 128-

2 
9 

Vakıflarla İlgili Belgeler 
29-4; 37-3; 46-1; 57-3; 58-4; 59-2; 60-1; 88-2; 

114-3 
9 
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Hibe 27-2; 101-2; 125-4; 131-4-5; 137-1; 144-4; 167-2 8 

Hayvan Da'vâları 
19-2; 36-1; 93-2; 96-1; 103-4; 107-1; 151-5; 155-

4 
8 

Vasiyet 10-1; 16-1; 39-2; 57-3; 84-3; 106-2; 152-4 7 

Hâneye Tecâvüz Da'vâları 26-4; 44-2; 58-3; 61-4; 93-4; 96-3; 158-3 7 

Emânet Verilen Para ve Mal Da'vâları 24-3; 138-3; 143-3-4; 152-1-4; 162-2 7 

Hibe Da'vâları 32-2; 33-3; 38-1; 119-2; 131-3; 138-4 6 

Abd-ı Âbık (Kaçak Köle) 18-2; 47-1; 64-4; 70-2; 123-1; 148-1 6 

Alacak Teslîm Alımını Tescîl 5-4; 6-3; 64-1; 95-3; 102-2; 125-3 6 

Tezkereler 3-1-2; 185-2; 188-1-2; 191-4 6 

Sû-i Hâl ve İyi-Hâl Soruşturmaları 20-4; 88-1; 111-4; 116-2; 147-3; 168-1 6 

Ölüm Keşfi 11-1; 51-3; 104-3; 116-3; 120-1 5 

Rüsûm-ı Ra'iyyet Da'vâları 23-1; 30-3; 31-2; 40-1; 104-2 5 

Köle Azâdı 52-4; 57-1; 92-3; 94-2; 113-3 5 

Muhallefâtı Vasîden Teslim Aldığını Tescîl 81-4; 89-1; 98-3; 105-4; 156-4 5 

Avârız ve Bedel-i Nüzûller 1-1; 7-3; 37-3; 57-3; 198-2 5 

Tekâlîf-i Örfiye ve Şâkka Da'vâsı 7-3; 15-4; 35-2; 64-2; 90-1 5 

Nâmzedden Ayrılma 9-1; 63-4; 73-3; 95-2 4 

Talâk-ı Bâyin 8-2-3; 25-1; 27-5 4 

Konya Kâdı ve Nâ'ibi İle İlgili Belgeler 4-1; 62-3; 107-5; 110-1 4 

Mahalleden İhrâc Da'vâları 132-2; 147-3; 161-2; 167-4 4 

Kocasından Boşanan Kadının Yeniden Evlenme 

İsteği 
101-1; 105-3; 153-3; 160-2 4 

Vekîl Ta'yîni 80-3; 93-1; 142-2 3 

Ta'mîr Keşifleri 74-1; 90-3; 95-1 3 

Kapıya Katran Sürme 34-2; 38-3; 161-4 3 

Kefâlet Belgeleri 39-1; 61-4; 154-4 3 

Tereke 16-2; 36-3; 185-3 3 

Zinâ Da'vası 56-5; 77-3; 128-1 3 
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Takâs Da'vâları 58-4; 119-1; 155-4 3 

Buyuruldular 109-3; 182-2 2 

Darb Edilen Belgeler 36-4; 86-4 2 

Nikâh 34-3; 160-1 2 

Kâtil ve Diyet Da'vâları 117-2; 159-1 2 

Azâdlı Olduğu İddi'âsı 89-4; 155-1 2 

Evlerine Fâhişe Alıp İçki İçenlerin Tesbîti 22-1; 66-5 2 

Eşkıyâlarla İlgili Belgeler 22-4; 76-4 2 

Ta'mîr Edilen Hanın Kirâya Verilmesi Da'vâsı 59-1; 61-2 2 

Borç İkrârı ve Tescîli 73-1; 135-1 2 

Mehir ve Hisse Da'vâsı 93-3; 94-4 2 

Silleli Müslümânlar İle Gayrimüslimler 

Arasında 'Alâ'eddîn Câmi'i İçin Toplanan Para 

Da'vâsı 

144-2; 147-1 2 

Gasb Da'vâsı 13-3; 1 

Dem ve Diyet Da'vâsında Sulh 157-1 1 

Yaralı Keşfi 75-4 1 

Mürâseleler 2-2; 1 

Konya Menzilinin İltizâma Verilmesi 1-2; 1 

Arâzi Tasarrufu Da'vâsı 5-1; 1 

Sâlyâne Da'vâsı 140-2 1 

Câriyenin Kendi Mülkü Olduğuna İsbât 11-2; 1 

Katl İddiâsı ve Hayatta Olduğunun İsbâtı 13-1; 1 

Bağ İçinden Su Akıtma Da'vâsı 16-3; 1 

Yağmur Suyu Akıtma Da'vâsı 17-1; 1 

Haksız Yere Mahkemeye Çıkarılma İddiâsından 

Vazgeçme 
23-2; 1 

Emânet Verilen Malların Terekeden Teslîm 

Alınması 
23-3; 1 
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Evin Kenarına Çekilen Divârın Ahâlinin 

Geçişine Zarârı Olmadığının Tesbîti 
24-1; 1 

Debbâğlara Kapu Altında Deri Satma İzni 

Verilmesi 
26-2; 1 

Vakfiye 92-1; 1 

Âile İçi Şiddet 36-2; 1 

Küçük Çocuğun Beslemek Üzere Alınması 39-3; 1 

Narhtan Fazla Satan Bakkalın Tesbîti  49-2; 1 

Kusûru Ortaya Çıkan Câriyenin İlk Sâhibine 

İâde Da'vâsı 
49-5; 1 

Zihinsel Özürlü Olan Kişinin Bîmârhâneye 

Yatırılması 
52-1; 1 

Zihinsel Özürlü Olan Kadının Bîmârhâneye 

Yatırılma Talebi ve Bakımını Oğlunun 

Üstlenmesi 

139-1 1 

İki Ev arasına Yapılan Divar Da'vâsı 53-1; 1 

Mîrâsı Almaya Süt Oğlu İle Gidilmesine İzin 

Verilmesi 
26-3; 1 

Şeyh Hüseyin Efendi Hanı'nın Ta'mîr Şartıyla 

İcâra Verilmesi 
58-2; 1 

Alınamayan 'Ulûfe Da'vâsı 61-3; 1 

İmâmlıktan Ferâgat Ettiğine Dâir Tescîl 62-2; 1 

Kocası Kaybolan Kadının Başkası İle Evlenme 

Da'vâsı 
66-4; 1 

Yanarak Ölen Çocuğun Ölümünde Kimsenin 

Dahli Olmadığının Tescîli 
75-3; 1 

Konya'da Oturan Kimsenin Eski Köyüne İskân 

Da'vâsı 
80-2; 1 

Güherçile Kârhâneler Kazgânlarının Ta'mîri 84-1; 1 

Konya Köyleri HalkınınGüherçile Kârhânesine 

Verdikleri Odun Da'vâsı 
87-2; 1 

Defter Kethüdâlığı Hâssı Köylerinden Bayındır 87-3; 1 
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Köyü'nün Mahsûlâtı Da'vâsı 

Satılan Atın Geri Alındığının Tescîli 89-2; 1 

Mütevelli Ta'yîni 94-5; 1 

Suğla Hâsları Mahsûlünün Tefvîz Edilmesi 98-1; 1 

Siyâdet (Seyyidlik) Hücceti Da'vâsı 98-2 1 

Ortaklık Anlaşmazlığı Da'vâsı 100-1 1 

Cizye Da'vâsı 103-2 1 

Gammazlık İddiâsını İsbâtlayamama 103-3 1 

Çoban Tarafından Kaybedilen Hayvanların 

Tazmîni Da'vâsı 
107-4 1 

Livâta Da'vâsı ve Fâ'illerin Kürek Cezâsına 

Çarptırılması 
109-3 1 

Babasından İntikâl Eden Vakıf Tarlanın 

Tasarruf Hakkını Alma ve Parasını Ödediğini 

Tescîl 

113-4 1 

Ağarlık Olarak Verilen Para Da'vâsında Sulh 118-1 1 

Evinde Şarâb Üretip Satan Kimsenin Tesbîti 120-2 1 

Şâdi Beg Hamamı İcâresini Teslim Aldığını 

Tescîl 
124-1 1 

Sultân 'Alâ'eddînEvkâfı İle Sille Karyesi Ahâlisi 

Arasında Harâc Da'vâsı 
129-1 1 

Fuhuş Yaptıran Kimsenin Tesbîti 130-3 1 

Sırçalu Tekyesi'nde Kalan Çingân Tâ'ifesinin 

Fısk Üzere Olduklarının Tesbîti 
131-1 1 

Âtıl Kalan Kapan Hanı'nın Kirâya Verilmesi ve 

'İmâretin Çalıştırılması  
132-1 1 

Yolda Bulduğu Malları Sattığını Kabûl Eden 

Kişinin Da'vâsı 
132-4 1 

Şâdi Beg Hamamı'nın Fazla Suyunun Yakınında 

Bulunan Çeşme İçin Mütesellime Satışı  
133-1 1 

Zarûret-i Deyn İçin Mîrâs Mallarının Satışı ve 133-3 1 
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Alacaklara Taksîmi 

Bulunan Eşyânın Defterdâr Kâim-makâmına 

Teslîm Edilmesi 
134-2 1 

İzinsiz Satıldığı İddiâ Edilen Bağ Da'vâsı 134-3 1 

Ağırlık Nâmıyla Verilen Malların Geri Talebi 

Da'vâsında Sulh 
139-4 1 

Köyden Şehre Göçen Kimselerin Köylerine Geri 

Götürülmesi Da'vâsı 
142-1 1 

Babası Tarafından Yapılan Dükkân Satışına 

İtirâz Da'vâsı 
142-4 1 

Tarla Tasarrufu Da'vâsı 145-5 1 

Hakâret Da'vâsı 146-1 1 

Miskinler Tekyesi'nde Nâ-mahrem İle 

Görüşenlerin Tekyeden İhrâc Edilmeleri Talebi 
147-3 1 

Kaybolan Sahtiyânları Alıp Sattığını Kabûl 

Etme 
149-4 1 

Küfür Sonrası Ta'zîr Edilen Kimsenin Ölmesi ve 

Ölümünde Ahâlinin Dahli Olmadığının Tescîli 
150-3 1 

Keçeciler ve Külâhçılar Esnâfı Arasında Yün 

Alım-Satım Da'vâsı 
172-4 1 

Hidmetkârlığa Tutulan Kimsenin Hizmet 

Etmemesi Da'vâsı 
173-1 1 

İlisra Köyü'nün Gaferyâd'dan Alınarak Lârende 

Kazâsı'na Bağlandığı Hakkında Kayıd 
194-1 1 

Eyâlet-i Karaman Vâlisinin Ordu Bazar Akçası 

Adı Altında Esnâfdan Aldığı Paraların Listesi 
199-2 1 

TOPLAM  772 
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ÖRNEK BELGELER 

16 Numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin 30. ve 31. sayfası 
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16 Numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin 36. ve 37. sayfası 

 

 
 

 

 


